تصريح مجمع عيادات جمعية شفاء
حصلت جمعية شفاء على تصريح مجمع العيادات الطبية الخيرية حيث
أصبحت أول جمعية خيرية بالمملكة تحصل على تصريح معتمد من
الشؤون الصحية لمجمع عياداتها الطبي الخيري
• قسم الطوارئ .
• عيادة الباطنية .
• مركز العالج الطبيعي .
• وحدة سكري األطفال.
• عيادة الكشف على أمراض القلب و الشرايين .

عاهدنا  ..فأوفينا

• وحدة العناية بالقدم السكري ومكافحة البتر
• عيادة األسنان .
• عيادة العيون .
• المختبر الطبي .
• المستودع الطبي الخيري.
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مؤسسي الجمعية

أعضاء مجلس اإلدارة

الرقم

رئيس مجلس اإلدارة
د /خالد بن عبداهلل طيب

نائب رئيس مجلس اإلدارة
د  /عثمان عبدالرحمن ميمني

عـضـو مجـلس اإلدارة
د  /عبدالعزيز أحمد سرحان

عـضـو مجـلس اإلدارة

أ  /عبداهلل بن خضر الحربي
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أمين صندوق الجمعية

عـضـو مجـلس اإلدارة
د /مروان بن صالح طيب

عـضـو مجـلس اإلدارة
د .طارق بن سالم البار

أ  /علي أحمد مفتي

عـضـو مجـلس اإلدارة
د .مهند بن خالد طيب

عـضـو مجـلس اإلدارة
أ .محمد عبدالرحيم كلنتن

اســم المؤســـس

الرقم

اسم المـؤســس

1

أ .عبد اهلل داوود الفايز

 26د .خالد يوسف أحمد البرقاوي

2

معالي أ.د .سهيل حسن قاضي

 27أ .منصور بن حمد منصور الشعيبي

3

أ .سليمان عواض خلف الزايدي

 28أ .محمد فوزي محمد على يماني

4

د .خالد عبد اهلل طيب

 29أ .خالد برهان عبد الواحد سيف الدين

5

د .بكر بكر محمد كالو

 30أ .مطر صالح احمد الزهراني

6

أ .توفيق حسن عبد العزيز جوهرجي

 31د .عبد اهلل عبد الرحمن حمزة المرزوقي

7

د .أحمد نافع سليمان المورعي

 32د .وليد عبد الحليم محمد حسين

8

د .عثمان عبد الرحمن الميمني

 33د .احسان حسن محمد معاجيني

9

د .محمد صدقة خليل سندي

 34د .سالم جعفر سليمان باجعيفر

 10د .يوسف عبد الواحد محمد الخضري

 35أ .محمد احمد حميد الحساني

 11د .مروان صالح سراج طيب

 36د .حسين عبد اهلل محمد على غنام
7

 12د .خالد أمين عقيل عطاس

 37د .ممدوح حسن محمد كلكتاوي

 13د .محمد عمر سعيد بافرج

 38د .كمال بكر عبد اهلل بالخيور

 14د .محمد عمر جمال الدين الفتني

 39د .سامي محمد نور النجار

 15د .سليمان احمد عبيد كرسوع

 40د .عبد السالم عبد الرحمن نور ولي

 16د .سمير عبد الحي محمد رضوان

 41د .محمد سعيد سعد اهلل الزهراني

 17د .عواض عطية اهلل محمد البشري

 42أ .عبد اهلل عبد الرحمن عبد اهلل البدري

 18د .محمد حمزة محمد المرزوقي

 43د .عبد الرحمن محمد نور خوقير

 19د .عبد الفتاح إبراهيم صديق سندي

 44أ .زامل جميل عطار

 20أ .عبد العزيز محمد إبراهيم السبيعي

 45أ .هاشم عبد اهلل احمد الباز

 21د .خالد بن سعود الحارثي الشريف

 46أ .بسام محمد عبد الحميد بخش

 22د .عمار عبد اهلل اسحاق عطار

 47أ .علي احمد علي مفتي

 23د .طارق سالم عيدروس البار

 48أ .على احمد علي الغامدي

 24د .عبد الحليم سالم حمزة صيرفي

 49أ.عبداهلل بكر تونسي

رؤيتنا
أن تصبح الجمعية نموذجاً رائداً للرعاية الطبية
واالجتماعية للمصابين باألمراض المزمنة بالعاصمة
المقدسة ومركزاً متميزاً للتعليم والتدريب والتثقيف
الصحي والبحث العلمي.

رسالتنا
جمعية خيرية تقدم الرعاية الطبية واالجتماعية الشاملة للمصابين
باألمراض المزمنة بالعاصمة المقدسة وتهتم بتوعية وتثقيف
المجتمع وإجراء البحوث العلمية.

 25د .اسماعيل ازدي ريمي بنتن
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أهدافنا
 .1الحد من انتشار األمراض المزمنة بين المواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.
 .2خفض نسبة مضاعفات األمراض المزمنة مثل بتر األطراف  ,فشل الكلى ,جلطات القلب والدماغ وضعف البصر .
 .3تقديم الرعاية الطبية والدعم الالزم للمرضى المصابين باإلمراض المزمنة وأسرهم ومساعدتهم على السيطرة على مرضهم.
 .4نشر التوعية بطرق الوقاية والعالج من األمراض المزمنة وإتباع النمط الصحي في الحياة .
 .5إجراء ودعم البحوث العلمية بهدف السيطرة على األمراض المزمنة.

برامجنا
منظومة البرامج الخيرية لجمعية شفاء

برنامج دعم المرضى الفقراء

برنامج رعاية وتأهيل المعاقين

برنامج الرعاية الصحية المنزلية

برنامج التوعية والتثقيف الصحي

برنامج توفير األجهزة الطبية للمرضى الفقراء

مركز العالج الطبيعي والتأهيل الطبي

الصيدلية و المستودع الطبي الخيري
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إحصائية تكلفة كل البرامج

إحصائية أعداد المستفيدين من كل البرامج لعام 1435هـ

احصائية تكلفة كل البرامج

٦٠٠٠

١٠٠٨
١١٧

برنامج ازالة
المياه البيضاء

12

٢١٨

برنامج
االستقصاء
المبكر عن
داء السكري
٥٠٠٠
مستفيد

١،٣٥١،٥٦٥﷼

6000

اليوم العالمي
لداء السكري
١٠٠٠
مستفيد

1,600,000
1,400,000

١،١٢١،٨٢٤﷼

5000

1,200,000
1,000,000

4000
3000
١١١١
٢١١

٨٠٩

سكري االطفال برنامج توفير برنامج التوعية برنامج دعم برنامج الرعاية برنامج الرعاية
الصحية المنزلية
الصحية
المرضى الفقراء
والتثقيف
األجھزة الطبية
والتأھيل المنزلي
الصحي
للمرضى الفقراء
للمعاقين

800,000

 ٥٢٦،٥٠٠﷼

600,000

٣٢٧،٤٩٢﷼

2000
1000
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 ٢١،٠٨٣﷼
برنامج عمليات
إزالة المياه
البيضاء بالعين

سكري االطفال

١٧٠،٠٠٠﷼

١٤٩،١٨٣﷼

برنامج الرعاية برنامج الرعاية
برنامج دعم
برنامج توفير برنامج التوعية
األجھزة الطبية والتثقيف الصحي المرضى الفقراء الصحية والتأھيل الصحية المنزلية
المنزلي للمعاقين
للمرضي الفقراء

400,000
200,000
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برامج الجمعية
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برامج دعم األسر الفقيرة
يهدف إلى تأمين الخدمات الطبية والعالجية من االدوية والمستلزمات
الطبية بمختلف اشكالها للمحتاجين في البلد الحرام وذلك لعدم قدرتهم
على تأمين هذه المتطلبات ,ويستهدف فئة المرضى الفقراء اللذين يعانون
من مشكالت صحية واقتصادية ويقدر عددهم بحوالي ( )111مريض ,وتقدر
تكلفة البرنامج بــ ( )1,351,565مليون ريال .

مصروفات الجمعية

 ١،٣٥١،٥٦٥﷼

 ٥٣٥،٠٤٨﷼

 ٦٨٠،٦٩٢﷼

 ٧٩٤،٨٢٨﷼

 ٧٥١،٨٧٨﷼

٧٧،٢٠٠﷼

انثى
%٣٢

ﻋﺎم ١٤٣٥ﻫـ

ﻋﺎم ١٤٣٤ﻫـ

ﻋﺎم ١٤٣٣ﻫـ

ﻋﺎم ١٤٣٢ﻫـ

ﻋﺎم ١٤٣١ﻫـ

ﻋﺎم ١٤٣٠ﻫـ

ذكر
%٦٨
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برنامج الرعاية الصحية والتأهيل المنزلي لمعاقين

برنامج الرعاية الصحية والتأهيل المنزلي لمعاقين
برنامجالرعايةالصحيةوالتأھياللمنزليللمعاقين

يهدف البرنامج لتقديم خدمات تأهيليه واجتماعية متكاملة لفئات المعاقين بمختلف درجاتها وذلك وفقا ألحدث االساليب المعتمدة
في تأهيل هذه الفئات ,ويستهدف البرنامج جميع المعاقين بمختلف درجات اعاقاتهم من الشديدة والمتوسطة ورعايتهم منزليا
وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج  211معاق  ،وتقدر تكلفة البرنامج بــ ( )1,121,824مليون ريال .

 ١،١٢١،٨٢٣﷼

اﻧﺜﻰ

%٤٩

ذﻛﺮ

 ١٨١،١٩٩﷼

%٥١

ﻋﺎم ١٤٣٥ﻫـ
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 ٩٩٧،٥٧٨﷼

ﻋﺎم ١٤٣٤ﻫـ

ﻋﺎم ١٤٣٣ﻫـ
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برنامج الرعاية الصحية المنزلية

برنامج الرعاية الصحية المنزلية

يهدف البرنامج لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمستمرة في منازل المرضى للحاالت التي ال يستطيع أصحابها الوصول
الى اماكن العالج وذلك لعجزهم أو كبر سنهم أو ظروفهم الخاصة وتشمل هذه الخدمة الخدمات العالجية والوقائية والتثقيفية
مع دعم هذه الحاالت ببعض الخدمات المساندة وعدد المستفيدين من هذا البرنامج  809مستفيد ,وتقدر تكلفة البرنامج بــ
( )327,492الف ريال .

برنامج الرعاية الصحية المنزلية

 ٢٣٧٤٩٢﷼
 ١٨٦٤٨٠﷼  ١٩٧٠٦٣﷼

 ٧٧٧٤٩﷼
 ٦٢٢٧٩﷼

 ٦٩٧١١﷼

ﻋﺎم ١٤٣٥ﻫـ ﻋﺎم ١٤٣٤ﻫـ ﻋﺎم ١٤٣٣ﻫـ ﻋﺎم ١٤٣٢ﻫـ ﻋﺎم ١٤٣١ﻫـ ﻋﺎم ١٤٣٠ﻫـ
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برنامج سكري األطفال
هذا البرنامج يهدف لتقديم الرعاية الطبية والتثقيفية واالجتماعية لألطفال المصابين بداء السكري وأسرهم ,ويستهدف هذا
البرنامج االطفال حديثي الوالدة وحتى  18سنة ,وتقدر ميزانية هذا البرنامج بــــ ( )21,083الف ريال.

20

برنامج عمليات إزالة المياه البيضاء بالعين
هذا البرنامج يهدف لتقديم دعم المرضى الفقراء المصابين بالعمى نتيجة المياه البيضاء الستعادة بصرهم وذلك من خالل
عمليات جراحية ذات جودة عاليةبالتعاون مع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية و مركز زبيدي لطب العيون,
وساهمة الجمعية بعمل ( )117عمليةتقدر تكلفة العملية الواحدة بـ( )4500ريالبإجمالي( )526,500ريال.

21

برنامج التوعية والتثقيف الصحي
هذا البرنامج يهدف لتقديم توعية طبية وتثقيفية للوقاية والكشف عن االمراض المزمنة لسكان المجتمع المكي وذلك من خالل
رفع الوعي الصحي لدى مختلف فئات المجتمع حول كيفية تجنب االمراض ووقايتهم منها وتعريفهم بأنماط الحياة الصحية,
واالرتقاء بمستوى العاملين بالمركز من اطباء وفنين وتمريض عن طريق الدورات التدريبة واجراء البحوث العلمية وتقدر ميزانية
هذا البرنامج بــــ ( )149,183الف ريال.

22

برنامج توفير األجهزة الطبية للمرضى الفقراء
يهدف هذا البرنامج لتأمين المستلزمات الطبية الالزمة والعالجات للمرضى الفقراء وذلك من خالل قبول التبرعات المادية وشراء
المستلزمات أوالتبرعات العينية من األجهزة الطبية الجديدة او المستعملة وبحالة جيدة ,واعادة توزيعها على المحتاجين وذلك
حسب رؤية االطباء المعالجين في المركز وبمساندة فريق من ذوي الخبرة في هذا المجال وفق دراسة اجتماعية وطبية شاملة
لكل حالة ويبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج()1008مستفيد ,بتكلفة اجمالية تقدر بـ ( )170,000الف ريال

23

احصائية بعدد أذونات صرف المستلزمات الطبية

برنامج العالج الطبيعي والتأهيل الطبي

500

هذا المركز ضمن منظومة جمعية شفاء لتقديم الخدمات الصحية ,وهو عبارة عن مركز للعالج الطبيعي والتأهيلي يقدم خدمات
طبية تأهيليه بجودة عالية وتقدم خدماتها لجميع فئات المجتمع مع التركيز التام على الفئات الضعيفة في البلد الحرام.

400
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ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﻤﺮﺿﻰ
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 ١٤٣٤ھـ
المالي لعام
السنوي
 ١٤٣٤ھـ
المالي لعام
السنوي
التقريرالتقرير
التقرير السنوي المالي لعام 1434هـ

26

27

التقرير السنوي المالي لعام 1435هـ
لعامھـ ١٤٣٥ھـ
المالي
التقرير التقرير
١٤٣٥
السنويلعام
السنوي المالي
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الصحافة
عيون
شفاء في
الصحافة
عيون
شفاء في
جمعية جمعية
جمعية شفاء في عيون الصحافة
جمعية شفاء في عيون الصحافة
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جمعية شفاء في عيون الصحافة
جمعية شفاء في عيون الصحافة

31

األنشطة التي قامت بھا الجمعية ضمن برنامج التثقيف الصحي

التثقيف الصحي لحجاج البعثة الفليبينية
التي قامت بھا الجمعية ضمن برنامج التثقيف الصحياألنشطة التي قامت بھا الجمعية ضمن برنامج التثقيف
األنشطة
الصحي
التثقيف
برنامج
الجمعيةضمن
الجمعية
بھا
التيالتي
األنشطة
التثقيف الصحي
ضمن
الجمعية
الصحي بها
التي قامت
األنشطة
الصحي
التثقيف
ضمن
قامتبها
قامت
األنشطة
الصحي
التثقيف
برنامج
ضمن
الجمعية
قامت بھا
نشطة
الصحي
التثقيف
التيبرنامج
ضمن
ية
فليبينية
البعثة ال
لحجاج
التثقيف
األنشطة التي قامت بھا الجمعية ضمن برنامج التثقيف الصحي

الھنديةالهندية
البعثةالبعثة
لحجاج
الصحي
لحجاج
التثقيف الصحي
الھنديةالصحي لحجاج البعثة الھندية التثقيف
لبعثةالتثقيف

التثقيف الصحي لحجاج البعثة الھندية

التثقيف الصحي لحجاج البعثة الفليبينية

التثقيف الصحي لحجاج البعثة الفليبينية

التثقيف الصحي لحجاج البعثة الفليبينية

األنشطة التي قامت بھا الجمعية ضمن برنامج التثق
األنشطة التي قامت بھا الجمعية ضمن برنامج التثقيف الصحي

التثقيف الصحي لحجاج البعثة الفليبينية

التثقيف الصحي لحجاج البعثة الھندية
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فعاليات اليوم العالمي لداء السكري

فعاليات اليو

فعاليات اليوم العالمي لداء السكري
فعاليات اليوم العالمي لداء السكري

األنشطة التي قامت بها الجمعية ضمن التثقيف الصحي

التثقيف الصحي
ضمن برنامج التثقيف
الصحي
ضمن

البعثة السودانية
اج البعثة
ج

فعاليات اليوم العالمي لداء السكري

التثقيف الصحي لحجاج البعثة السودانية
فعاليات اليوم العالمي لداء السكري

الصحي
التثقيف
الصحي
برنامجالتثقيف
ضمنبرنامج
الجمعيةضمن
بھاالجمعية
قامتبھا
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