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 سياسة تنظيم العالقة مع المستفيدين  :

 

 خدمةل تسعى التي الخيّرة وأهدافها الجمعية تعتني برسالة ألزهايمر لمرض الخيرية السعودية الجمعية 
بمرض الجمعية هي األولى من نوعها التي تعنى بالمصابين  ألزهايمر". و هي  مرضى السن" كبار

 ألزهايمر في مناطق المملكة .
  

 والتنمية العمل وزارتي مظلة تحت المسؤولة جهات من والتواصل الصحية دماتالخ تعزيز 
 وذويهم المرضى حقوق لإلقرار القرار صناع مع والصحة االجتماعية

 

 وتثقيفهم المجتمع فئات لدى بالمرض الوعي مستوى رفع 

 

 ألزهايمر مرضى لألسر والنفسي  واالجتماعي التثقيفي الدعم تقديم 

 

نظام  )بناء على أنظمة وسياسة وزارة العمل والتنمية االجتماعية المساعدة  نللمستحقي  عمتقديم الد 
 : (الضمان االجتماعي المادة األولى 

 

 ة افادة تقرير طبي بإصاب– مؤقتة أو دائمة بصفة – قادر غير أنه طبيًا ثبت من العمل:  عن العاجز
 ببسب المناسب العمل أداء على قدرته نقصت أو عمل بأي القيام على -المريض بمرض الزهايمر 

 للعيش  كاف مصدر أو مقتدر عائل له وليس عاهة، أو مرض

 

 كاف مصدر أو مقتدر عائل له وليس العمر من 65 سن تجاوز من : كل الشيخوخة سن بلغ من 
 وقد يتم استثناء وتسجيل سن الشيخوخة بحاالت فردية أصيبت بالمرض  للعيش

  أفراد بعض أو وأوالدهما( أكثر أو) وزوجة زوج من مكونة مجموعة : أسرة مريض الزهايمر 
 .المسكن حتى يستحق الدعم يقدم الرعاية للمريض الزهايمر في نفس  المجموعة هذه

 

 وأ الفقد أو الطالق أو الوفاة بسبب إما عائل لها ليس أسرة أي: من أفقد الزهايمر معيلهم األسرة 
 ولديه مريض الزهايمر  للعيش كاف مصدر لها يكن ولم ذلك، غير أو الهجر أو السجن

 

 

 

 



 

 آلية العالقة مع المستفيدين  :

 . استقبال المستفيدين في مقر الجمعية ) ميدانياً ، هاتفياَ  ( -1

 .استقبال المستفيدين عن طريق وسائل التواصل االجتماعي  -2

 .استقبال المستفيدين في الحمالت التوعوية داخلياً وخارجياً  -3

الخيرية  مع الجمعياتلقاء المستفيدين مع الباحثين والمساندين االجتماعيين خالل الشركات الخيرية   -4

 المختلفة ولديها مريض الزهايمر من األسر المحتاجة .

 تزويد الجمعية بأسماء وقوائم أسر المرضى من خالل عقد الشركات االستراتيجية ) قطاع صحي (. -5

التواصل اإلعالني والتبليغ في الحمالت التوعوية على مدار  البحث عن أسر المرضى من خالل -6

 . السنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مراحل العمل مع المستفيدين :

 

التواصل مع جميع القطاعات وكافة شرائح المجتمع للوصول إلى المرضى لتقديم االستشارات  -1

 .والخدمات المثلى 

 .التأكد من استالم جميع االثباتات واألوراق لتقديم أنواع المساعدة ومجاالت الخدمة  -2

 مراجعة مصاريف المرضى وتكلفة االحتياجات الصحية والطبية -3

 .تشكيل قاعدة بيانات خاصة بالمرضى لمواكتبهم بالمستجدات القصوى للمريض وأسرته  -4

 جتماعي لتصنيف مجاالت الدعم .تسجيل احتياجات المرضى ضمن استمارة التقييم اال  -5

تعريف وتثقيف مقدمي الرعاية بمرض الزهايمر واألمراض ذات بالطرق المباشرة والغير  -6

 المباشرة من أجل مساعدتهم على التكيف مع المصاب واألعراض التي تطرأ عليه .

 ات تقدم الخدمات المطلوبة للمرضى.عقد شراكات مع جه -7

 

 سة   المتطلبات األساسية لحالة األ 

 طلب دراسة الحالة ) ارفاق استمار  البحث االجتماعي ( -1

تجاوز لمد  ال تمةفق تقةية طبي حديث عند فتح الملف يثبت إصابة الحالة بمةض ألزهايمة  

صور  من  –رقم الهوية  –افاد  طبية  -الثالث أشهة من المستشفى أو المةكز الصحي 

 ( 1مةفق  ) ارفاق استمار  طلب تسجيل مةيض ( )الهوية.

 .عمل زيار  ميدانية لألسة لتحديد االحتياجات والتحقق من المعلومات المدونة مع الباحثات 

بالبحث وتوقيع من األخصائي/األخصائية وتختم من مدية تعبئة االستمار  الخاصة  

 ( 2) مةفق  الجمعية/وضابط االتصال معهم.



 

 (3)مةفق  رفع استمار  طلب لإلدار  المالية للصةف على الحالة. 

 متابعة إجةاءات إصدار الدعم والتأكد من إيصال شتى المجاالت لألسة  المستفيد . 

 .ةالتواصل والمتابعة من االستفاد  من الدعم مع األس 

عن حالة المةيض ومعةفة االحتياجات  التحقق هاتفًيا خالل أسبوع من تقديم المساعد  

 والمتطلبات اإلضافية. 

 رج منطقة الرياض تقوم الجمعية بالتواصل مع الشريك الخيري: في حال تواجد األسرة خا

استمار  المتطلبات لتقييم  -عقد الخدمات المؤقت  -ستقوم الجمعية بإرسال )خطاب رسمي  

 الحالة(

 -توقيع العقد الخدمي المؤقت  -ستقوم الجهة األخةى بالةد على )الخطاب الةسمي بالموافقة  

 دراسة الحالة(

طةق المةاسالت ) إما تكون بةيد ممتاز أو ايميل أو فاكس ( للمتابعة واستالم العقد بعد  

 التوقيع.

 تبليغ قسم المحاسبة + صور  من العقد ليتسنى إصدار المبلغ وتجهيز الشيك باسم الجهة. 

 ( 4) مةفق  يتم التأكد من استالم الحالة للمساعد . 

 للمساعد  واإلفاد  بضابط اتصال من الجهة للتنسيق معه. يتم المتابعة للتأكد من استالم الحالة 

  مةفق االستمارات 

 .تسجيل مةيض استمار  طلب .1
 .التقييم االجتماعي استمار   .2



 

 للحالة. صةفسند  .3
 .استالم سند  .4

 

 مجاالت التعاون والدعم مع المستفيدين :

 تقدم الجمعية كافة الخدمات المساند  والتي تشمل التالي 

 

  

إيجار منزلدعم  أوال   

 ممةضة أو عاملة منزلية ثانًيا 

التكاليف  تغطيةتشخيص وعالج مع الجهات المختصة والعيادات في جميع مناطق المملكة و  ثالًثا 
 ) تذكة  + سكن + مواصالت (

 أجهز  طبية رابًعا 

 أدوية عالجية  خامًسا 

 مواد غذائية سادًسا 

 أجهز  كهةبائية سابًعا 



 

 االشتةاطات وااللتزامات 

يقتصة االنتفاع من هذه الخدمة على السعوديين المقيمين داخل المملكة إقامة دائمة ممن توافةت  -
 ويستفيد من أحكام هذا النظام األسة  دون  فيه، واستثناء من شةط الجنسية المبينةفيهم الشةوط 

المةيض بالعالج واألجهز  الطبية لصالحية اإلقامة الحالية وايًضا فيما يخص )إعانة معيل فقط 
 والمستلزمات الصحية( دون دفع اإليجار أو توفية رعاية منزلية.

كما يستفيد من احكامه ممن هم خارج نطاق مدينة الةياض وفي جميع مناطق المملكة ممن عقدت  -
ألسة المةضى من خالل البحث االجتماعي  لدعممعهم الجمعية شةاكات خيةية تستطيع أن تقدم ا

 ورفعه المستمة خالل ثالثة أشهة.
 سنة فما فوق. ٦٥الشيخوخة  سن وصول المةيض لعمة -
 استيفاء المتطلبات من األوراق الثبوتية والةسمية المطلوبة. -
ويستمة الصةف على المةيض وأسةته إلى وفا  المةيض وتنقل المساعدات ألسة ومةيض آخة  -

 لوية.و حسب التسجيل باأل

 

 

 

 

 

 

 

 

  


