


النشأة والتأسيس

بنــاًء على نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الصـادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/٨) وتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٣٧ هـ
رقــــم الترخيــص ٣٠٣ تاريخ التسجيل ١٤٢٦/١٠/٢٠ هـ



الرؤية

تسعى جمعية أصدقاء مرضى السكري بجدة لتقديم أفضل وسائل وطرق 
الرعاية والخدمات الصحية لمريض السكري على مستوى عالي من التطوير 

والجودة.

الرسالة

توعية وتثقيف األسر والمجتمع والمرضى المصابين بالسكري للوصول بهم إلى 
طريق آمن ليتجنب مضاعفات داء السكري

القيم

الكفاءة - الفاعلية - النزاهة والشفافية 
السرية واإلنسانية - االلتزام



األنشطة واالنجازات التي قامت بها جمعية

أصـدقـاء مرضى السكري بجدة لعــام



اسم البرنامج / المشروع

محاضرة صديقنا السكري الصائم لشهر رمضان

وصف مختصر للمشروع

والذي قدمها بروف /عبدالرحمن الشيخ
أستاذ أمراض الباطنية والسكري والغدد الصماء

يوم االثنين : ٢٧ شعبان ١٤٤١
الوقت : من الساعه ٨ - ١٠ مساء

األثرالمستفيدين

نظمت الجمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة والجمعية العلمية السعودية   لداء السكري

عموم المستفيدين
من خالل برنامج

الزووم (اون الين )

الرد على استفسارات
المرضى وزيادة
الوعي للمرضى 



اسم البرنامج / المشروع

فعالية الخدمة االجتماعية وفحص السكري

وصف مختصر للمشروع

من ضمن المؤسسات المساندة  للحديث عن دور االخصائي االجتماعي في الجمعية والخدمات التي تقدمها الجمعية
 لمريض السكري

بتاريخ
١١/  فبراير ٢٠٢٠م

األثرالمستفيدين

شاركت الجمعية مع طالبات الخدمة االجتماعية بجامعة جدة فى فعالية الخدمة االجتماعية وفحص السكري

طلبات الخدمة
االجتماعية بجامعة جدة

زياده الوعي المجتمعي



اسم البرنامج / المشروع

التوعية بمرض السكري

وصف مختصر للمشروع

يوم األربعاء بتاريخ ٩/٩/٢٠٢٠م
الوقت :- من الساعة ١٠:٣٠ – ٩:٣٠ مساًء،
المحاضر :- البروفيسور د. عبدالرحمن الشيخ

 (استشاري أمراض الباطنة والسكري والغدد الصماء)

األثرالمستفيدين

نظمت الجمعية بالتعاون مع فرع وزارة اإلسكان بمنطقة مكة المكرمة لقاء بعنوان (التوعية بمرض السكري)

الرد على استفساراتعموم المستفيدين
المرضى وزيادة الوعي



اسم البرنامج / المشروع

فعاليات اليوم العالمي للسكري ٢٠٢٠م للسكريون النوع األول

وصف مختصر للمشروع

فعاليات اليوم العالمي للسكري
اليوم: السبت.

التاريخ: ١١/١٤/ ٢٠٢٠م
الوقت: ١ – ٤

األثرالمستفيدين

نظمت جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة وعيادات أنترمد اإلكلينيكية
برنامج افتراضي اون الين لمرضى السكري النوع األول

مرض السكري النوع
األول للفئة العمرية من

٧ سنوات إلى ١٦ سنة

زيادة الوعي والتثقيف
عن السكري والتصرف

السليم مع السكري



اسم البرنامج / المشروع

 سلسلة البرامج التثقيفية لمثقفي السكري

وصف مختصر للمشروع

الهدف من البرنامج: تعليم المثقفين وتدريبهم على:
١-   ماهي أنواع األنسولين الموجودة لعالج مرضى السكري النوع األول؟

٢-   ما هي أنواع جرعات األنسولين لمريض السكري (جرعة أساسية- جرعة تصحيحية)؟
٣-   ما هي فائدة الجرعة التصحيحية وكيفية حسابها؟

األثرالمستفيدين

نظمت جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية سلسلة البرامج التعليمية لمثقفي السكري. وأول هذه البرامج تعليم المثقفين عن
(أنواع األنسولينات ومريض السكري ) بتاريخ: ٣/ ٩/ ٢٠٢٠م.

٧٥ مثقف سكري
من مختلف مناطق المملكة

التثقيف والتوعية



اسم البرنامج / المشروع
سلسلة البرامج التثقيفية لمثقفي السكري

(كيف أحسب الكربوهيدرات في طعامي)

وصف مختصر للمشروع

الهدف من البرنامج:
تعليم مريض السكري على األطعمة المحتوية على الكربوهيدرات وكيفية حسابها في وجبات الطعام، وكيف يمكن تناول جرعة األنسولين 

حسب كمية الكربوهيدرات في وجبة الطعام.
تم عقد البرنامج من خالل برنامج زووم.

األثرالمستفيدين

نظمت جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة ثاني سلسلة البرامج التثقيفية لمرضى السكري المعتمدين في عالجهم على األنسولين محاضرة بعنوان:

(كيف أحسب الكربوهيدرات في طعامي) بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠٢٠م

زيادة الوعي والتثقيف١٣٢ مريض سكري
السكري على االطعمة
وكيفية حسابها في

وجبات الطعام



اسم البرنامج / المشروع

للسكريون النوع األول            فعاليات اليوم العالمي للسكري ٢٠٢٠م

وصف مختصر للمشروع

 -  تقدم محاضرة ألهالي األطفال المصابين بالسكري والرد على جميع استفساراتهم.
-  تقديم جوائز تشجيعية للسكريون الذين معدل السكر التراكمي لديهم من ٥٪ - ٦٪ - ٧٪ - ٧,٥٪.

- المشاركة في المسابقة التثقيفية لمرضى السكري بحيث تم نشرها بوسائل التواصل االجتماعي ومن يقوم  باإلجابة عليها بطريقة 
صحيحة يتم إعطائه جائزة مكافأة.

األثرالمستفيدين

 برنامج افتراضي اون الين لمرضى السكري النوع األول - فعاليات اليوم العالمي للسكري النوع األول بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٣م
الهدف من البرنامج:

١٥٤ مستفيد
من مرضى السكري

النوع األول.

زيادة الثقافة في
كيفية تعامل مرضى

السكري مع مرضة



اسم البرنامج / المشروع

للسكريون النوع الثاني           فعاليات اليوم العالمي للسكري ٢٠٢٠م

وصف مختصر للمشروع

١- توعية وتثقيف مرضى السكري عن ما هو داء السكري أسبابه وأعراضه وكيف التصرف في جميع حاالته االرتفاع – االنخفاض – العالج.
٢-   أهمية المراقبة.المنزلية لمستوى السكر في الدم .

٣-   توعيتهم عن القدم السكري.   ٤-   تغذية مريض السكري.

األثرالمستفيدين

برنامج افتراضي أون الين تثقيفي توعوي لمرضى السكري النوع الثاني لمدة أسبوع محاضرات توعوية يوميًا لمدة ساعة ونصف من الساعة ٩ – ١٠,٣٠ مساًء.

ابتداء من تاريخ: ١٤/ ١١/ ٢٠٢٠م حتى تاريخ ١٧/ ١١/ ٢٠٢٠م    األيام: من األحد إلى األربعاء
الهدف من البرنامج:

١٥٤ مستفيد
من مرضى السكري

النوع الثاني.

زيادة الثقافة
والتوعية عن داء السكري
ومعرفة أعراضه وكيفية
التصرف في جميع حاالته 



اسم البرنامج / المشروع

لمثقفي السكري           فعاليات اليوم العالمي للسكري ٢٠٢٠م

وصف مختصر للمشروع

١-   تعليم المثقفين عن حساب الكربوهيدرات بطريقة مطورة ومبتكرة.
٢-   التعامل مع السكري في حاالت المرض.  ٣-   تعريف المثقفين عن مضاعفات داء السكري.

٤- تعليم المثقفين وتعريفهم باألدوية الجديدة المخفضة لمستوى السكر في الدم.

األثرالمستفيدين

نظمت جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة سلسلة البرامج التعليمية لمثقفي السكري برنامج افتراضي أون الين لمدة أسبوع يوميًا.
تاريخ: ٢٢/ ١١/ ٢٠٢٠م حتى تاريخ: ٢٥/ ١١/ ٢٠٢٠م.

الهدف من البرنامج:

مثقفي السكري
 بمعدل ١٠٠ مثقف يوميًا

تعليم المثقفين الطرق
لحساب الكربوهيدرات والتعامل
مع السكري والمضاعفات عن داء

السكري وماهي االدوية المخفضة
لمستوى السكر في الدم 



اسم البرنامج / المشروع

         ( الدورة التثقيفية السادسة عشر لمثقفي السكري لعام ٢٠٢٠م )

وصف مختصر للمشروع

نظمت جمعية أصدقاء مرضى السكري بجدة تحت إشراف كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع نخبة 
من األطباء االستشاريين المختصين في عالج السكري قسم الباطنية بالمستشفى الجامعي.

األثرالمستفيدين
٢٩ مثقف سكري

٥٣٥٠٠ ريال
لعام ٢٠٢٠م

الوارد لدعم  الدورة
التثقيفية لمثقفي السكري

تعليم المثقفين
الطرق الصحية
وزيادة الوعي 



األنشطة وفعاليات السكري لعام ٢٠٢٠م

  تثقيف وتوعية وفحص لمستوى السكري في الدم ألفراد المجتمع داخل وخارج مقري الجمعية



عدد المستفيدين األنشطة والفعاليات 

 ٤٨ مستفيد 

٢٩ مثقف سكري

١٢٣ مريض

عام

٤٥ مستفيد 

١٠٠ مستفيد

١٤٥ مستفيد 

١٠٠ مستفيد

٤٠٠ مستفيد 

٥٠٠ مستفيد 

 المشاركة مع الجمعية العلمية لداء السكري بالمؤتمر الخامس للمستجدات في السكري والسمنة
(  ببرنامج لمثقفي السكري بفندق بارك حياة)

الدورة التثقيفية السادسة  عشر  لمثقفي السكري

الندوة التثقيفية لمرضى السكري  بشهر رمضان التوعوية اون الين

المشاركة مع طالبات الخدمة االجتماعية بجامعة جدة في فعالية الخدمة االجتماعية وفحص السكري

نظمت جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة وعيادات أنترمد اإلكلينيكية برنامج افتراضي
أون الين لمرضى السكري النوع األول.من خالل برنامج الزوم 

المشاركة مع فرع  وزارة اإلسكان بمنطقة مكة المكرمة بلقاء بعنوان (التوعية بمرض السكري )

برنامج افتراضي أون الين لمرضى السكري النوع األول - فعاليات اليوم العالمي للسكري النوع األول 

سلسة البرامج التثقيفية لمرضى السكري المعتمدين في عالجهم على األنسولين 

برامج اليوم العالمي للسكري ٢٠٢٠ م للسكريون النوع الثاني (٤ برامج توعوية )

سلسلة البرامج التثقيفية لمثقفي السكري 



 ٤٥٥٥ مريض 

٥٧٢٢ مريض 

١٧٩٩ مريض 

١٢,٠٧٦ مستفيد 

١٧١٨ مريض

٢٢٤١ مريض

٢٦٦٨ مريض

  ٥٢٠ مريض

٩٤ مريض

الملخص التنفيذي

 عدد المرضى المسجلين في الفرع الجامعي

عدد المرضى المسجلين في فرع مدائن الفهد

عدد المرضى المسجلين  في فرع التحلية

إجمالي عدد المسجلين بالجمعية 

عدد المرضى المراجعين لعيادات الطبيب 

عدد المرضى المراجعين لعيادات التثقيف

عدد المرضى المراجعين المنصرف لهم العالج بالمجاني 

عدد المرضى المراجعين المنصرف لهم العالج بالمدعم 

عدد المرضى التي تم فتح ملفات لهم للتثقيف بدون صرف عالج 



للمساهمة معنا

SA٠٥١٠٠٠٠٠١٢٣٦٠٩٦٤٠٠٠١٠٢ رقم الحساب

SA٦٢٠٥٠٠٠٠٦٨٢٠١٧٥٥٨٤١٠٠٠ عـــــام



للتواصل معنا

@ D i a b f r i e n d s j



مستشفى جامعة الملك عبد العزيز بجدة
المقر الرئيسي

شارع التحلية بجانب الميجا مول – مركز الكعكي
مقر وسط جدة

sdp�2016@gmail.com

هاتف وفاكس  6408012

ص.ب ١١٢١٤١ جدة ٢١٣٧١


