




هـ حتت اشراف 1426مت انشائها عام 
وزارة املوارد البشرية والتنمية 

(  303)االجتماعية  بتصريح رقم 



مجعية أصدقاء مرضى السكري مجعية خريية تهدف

كـة لتقديم اخلدمات الصـيية ملرضـى السـكري قن قـة م
ــرية ــوارد البش ــة وزارة امل ــدة قواةق ــة ج ــة قياة  املكرم
ــى نلــ  دون أن يكــون هــدةها  ــة االجتماعيــة عل والتنمي

احلصول على الربح املادي



أعضاء 
جملس 
اإلدارة 



فحص مرضى السكري من ذوي الحاجة في  
.عيادات الجمعية

.توفير األدوية والعالج الالزم لهم

ات  إقامة برامج التثقيف الصحي الالزم من خالل عياد
.فةالتغذية والتثقيف والوسائل اإلرشادية المختل



عد املشاركة يف البيوث العلمية املقتصر يف داء السكري و
ُ
ت
.هاالندوات والدورات العلمية التي تتصل يف جماالت اهتمام

.خدمة مريض السكري



ــة وتيقيــس اواــر وااتمــ  واملرضــ ى توعي
ريـ  املصابني بالسكري للوصـول بهـم  ط  
.آمن ليتجنب مضاعفات داء السكري



ل نسعى لتقديم أةضـل واـائ
ـــة واخلـــدمات  و ـــرل الرعاي
لـى الصيية ملريض السـكري ع

مســتوع عــا  مــن الت ــوير 
.واجلودة



.الصدق والتعاون

.اإلخالص يف العمل هلل تعاط

.احرتام حقوق املرضى

.الت وير



.التسجيل جبمعية أصدقاء مرضى السكري

داء املتابعة عند  بيب املختص يف عالج
.السكري

.قياس ومراقبة مستوع السكر يف الدم

رين تقديم العالج ملرضى السكري لغري القاد
.على تأمني عالج السكري ونفسهم



تيقيس مريض 
السكري

ةيص مريض 
السكري

تعليم مريض 
السكري

متابعة مريض 
السكري

 رشاد مريض 
السكري

توعية مريض 
السكري



الوصول  ط 
السي رة والتيكم
يف مستوع السكر يف
الدم لتجنب مضاعفات

.داء السكري



يلن عقد ورش تدريبه للمرشدات ال البيات مي
ائية املدارس جلمي  املراحل التعليمية اإلبتد
  واملتواط واليانوية عن كيفية التعامل م
خنفاض ال البة املصابة بالسكري عند تعرضها إل

يف مستوع السكر يف الدم وعند تعرضها 
لغيبوبـة  خنفـاض السكـري وكيس ميكن 
فى التصرف إلاعاةهـا قبل نقلهـا للمستش

.لإلاراع يف عالجها



انه 17تنسي  دورة ميقفي السكري ملدة 
-على التوا  حتت  شراف قسم البا نية 

ز جامعة املل  عبد العزيـ-كليـــــة ال ـــب 
ني بالتعاون م  خنبة من او باء اإلاتشاري
 عداد املختصني يف عالج داء السكــري وقد مت

ميقس اكري مؤهلني للعمــل ( 703)
ومية كميقس اكري يف خمتلس الق اعات احلك

لس خمتيف.السكرييف جمال تيقيس مريض 
منا   اململكة 



تن يم السلة من 
مية الربامج التيقيفية التعلي

املقدمة مليقفي السكري عن
العالج قضخة اونسولني

عقد ةصول تيقيفية 
وورش عمل ملرضى السكري 
.عيتيقيس ناتي وتيقيس مجا





تنسي  ةعاليات اليوم العاملي للسكري انويًا ملرضى
.السكري او فال والكبار



نويهم تؤهلهم تنسي  برامج تيقيفية تعليمية لأل فال املصابني بالسكري و
يجـة على كيفية التعايش م  داء السكري من خالل عقـد مسـابقة وةضـل نت

.حتليل اكر تراكمي من أ فال السكري



بات عقدت برامج تيقيفية ومهات ال ال
يف املدارس تؤهلهم على كيفية 
كري التعايش م  ابنتها املصابة بالس

ة هي وأةراد أارتها بالتنسي  م   دار
التعليم الوحدات الصيية ومديرات 

.املدارس



مية تن يم مهرجانات وندوات تيقيفية تعلي
بهملريض السكري واوارة احملي ة 









يل للسكر الفائزين بأةضل نتيجة حتلالسكريونتكريم او فال 
الرتاكمي كل اته اشهر 











كري التوعوية التيقيفية عن داء الساحلملهتن يم 
انوات على التوا  3املنورة ملده باملدينه





تعقد ندوه تيقفيه عن مريض السكري الصائم لشهر رمضان
اواتان الدكتور عبدالرمحن الشيخ باشرافانويا 

باجلمعيهوةري  العمل 

















زيارة اجلمعية للقرع اااورة 
حملاة ه جدة

جدةبالخيريةالسكريمرضيأصدقاءبجمعيةالطبيالطاقمالعملفريققام

حيالصالمركززيارةفتمالرابعهللسنةجدةلمحافظةالمجاورةالقرىبزيارة

باءأطقبلمنللمركزالمراجعينالسكريمرضىوفحصالكشفوتمبالقرية

يعتبريالذالتراكميالسكروقياسالدمفيالسكرمعدلقياستموكذلكالجمعية

ريالسكلمريضالصحيةالحالةتشخيصفيالمستخدمةالفحوصاتأهممن

يتمكيفورالحضالمرضىجميعتثقيفتموأيضا ًبذلكالسكريمثقفاتفقاموا

تمالتيالقرىفمنأيامثالثبمعدلالقرىزيارةوتمالسكريداءمعالتعامل

أم–الحدا-شمسعين-غران–خليص–عسفانزيارتها

.عروةأبو-الجموم-الحميمة-الريان-الطلعة-الجرم











ي يف القرع مت قياس مستوع السكر يف الدم جلمي  املرضى املصابني بالسكر
.اااورة حملاة ه جدة 





كري يتم قياس السكر الرتاكمي ملرضى الس















































ملراحل مت تيقيس ال الب وال البات باملدراة يف مجي  خمتلس ا
.التعليمية يف كل قرية



انه على 17ملدة تنسي  دورة ميقفي السكري 
-ـــبكليـــــة ال -حتت  شراف قسم البا نية التوا  

باء جامعة املل  عبد العزيـز بالتعاون م  خنبة من او 
قد مت االاتشاريني املختصني يف عالج داء السكــري و

مؤهلني للعمــل كميقس ميقس اكري ( 703) عداد 
يقيس اكري يف خمتلس الق اعات احلكومية يف جمال ت

.مريض السكري





































املعرضالسكريونكرنفالجبدةمرةوألولاخلرييةالسكريمرضىأصدقاءمجعيهنظمت

ركنكليقومتثقيفيركن١٣تنظيممتحيثباجلمعيةالسكريأبطالبإشرافالتوعوي

األركانلتمشوقدالتثقيفيباملعرضالسكريعنللحضوربالشرحأنفسهمالسكرينيبإشراف

هوامعنتتحدثواليتالسكريةوالتوزيعاتوالكتيباتواملطوياتالتثقيفيةاللوحات

وناتوالكيتعالجهأعراضهأسبابهالسكريوارتفاعاخنفاضالدميفالسكروقياس.السكري

تقداتواملعالكربوهيدراتوحسابالسكريملريضالصحيةوالتغذيةوعالجهاجتنبهاوكيفيه

واالنسولنيالسكريومريضوالرياضةالقمحوحساسيةالسكريومريضالسكريةاخلاطئة

وحسابالكربوهيدراتحسابعنعملورشالكرنفالمشلوقدواحلفظ،احلقنومواضع

التصحيحيةاجلرعات











؟

مشروعًنشرًالوعيً

عنًداءًالسكريً

اءًوإعدادًمثِقفينًومثِقفاتًعنًد

طالباتًمدارسًوالسكريًمنًطالبً

المرحلةًالثانويةًفيًمحافظةًجدةً



تسعىًجمعيةًأصدقاءًمرضىًالسكريًإلىًنشرً

الوعيًعنًداءًالسكريًبإتباعًنمطًحياةًصحيً

والتركيزًعلىًإعدادًوتأهيلًعددًمعينًمنًطالبً

سكرًوطالباتًالصفًاألولًالثانويًكمثقفينًلمرضًال

 .فيًالمدارس



ة مت اختيار عدد من مدارس البنني والبنات اليانوي
مج ملدة كعينة لت بي  الربنامج، ايتم تقديم الربنا

أيام يف كل مدراة خالل عام3
.م2016



صـابني وال البـات واملال لبـهتوعية وتيقيس 
ــن  ــ  آم ــم  ط  ري ــول به ــكري للوص بالس

.ليتجنب مضاعفات داء السكري



نسعى وعداد وتأهيل ةري  عمـل
ــة ــات املرحل ــة وال الب ــن ال لب م
اليانوية داخـل مـدارس فاة ـه 
جدة عن كيفيه التعامـل مـ  داء 

السكري



االحتياجات واملستلزمات للت بي  العملي  

طالباتًالصفًاألولًولطالبً(ًالبعديةوالقبليةً)تجهيزًاالستماراتً•

وركونتأجهزةً)ًطالباتًوتجهيزًالمستلزماتًالالزمةًلقياسًتحاليلًالسكرًفيًالدمًلطالبً•

(قلفزات–ابرًوخزً–شاشً-مسحاتًطبيةً–شرائطًالتحاليلً–لقياسًالسكرًفيًالدم

أجهزةًلقياسًالوزنًوالطول2توفيرًعددً•

افةًإلىًالتثقيفيةًاإلرشاديةًعنًداءًالسكريًباإلضوالمطوياتتجهيزًملفًيحتويًعلىًالكتبً•

يريةًكتابًالطريقًاإلرشاديًلمريضًالسكريًالمعدًمنًقبلًجمعيةًأصدقاءًمرضىًالسكريًالخ

بجدة

.السكريلشرحًالمادةًالعلميةًالتثقيفيةًعنًداءالبوربوينتإعدادًالمحاضرةًباستخدامًبرنامجً•

:ًالطالباتًالمصابينًبمرضًالسكريًوالتيًتحتويًعلىوتجهيزًحقيبةًمريضًالسكريًللطالبً

تعريفيةًبمرضًالسكري،ًإبرًاألنسولين،ًحافظةًوبروشوراتبطاقةًمريضًالسكري،ًكتيبً

.لقياسًالسكرًفيًالدم،ًدفترًمراقبةًتحاليلًالسكرًاليوميكونتوراألنسولين،ًجهازً







































باللايرًالسعوديالتكلفة

(مدارس10ًعددً)ً
شهور3دراسةًمحوريةً

15000 على المشروعالمشرف

60000 معالجين سكر وممرضين6

9000 سكرتير وإداري

20000 مدرسين وحوافز طالبية 

50000

HBA1Cشاملة فحص سكر الدم وجهاز ) المواد واألجهزة
لفحص سكر الدم صائم

40000 معالج نصوص ومحلل بيانات

15000 مواد طباعة وأجهزة سمعية وبصرية 

209000 اإلجماليً

تكلفه المشروع



Total student 

number in 

the school

No. of 

Students 

have 

Diabetes

No. of 

Students 

Tested         

for Blood 

Sugar Levels

No. of        match 

Questionnaires

No. of        Post-test 

Questionnaires

No. of          Pre-test 

Questionnaires

No. of Student 

Diabetes

Educators
School name

427
413010112013010

60high school- girls

315
07371717310

16th high school- girls

54041881661851881032nd high school- girls

235
1897982

89
10

69th High School-

girls

528
4174

138
16517410

18th High School-

girls

34339987939912
42nd High School-

girls

28319384849311
10th High School-

girls

2671
17846

726
80084673

Total

م2016ًالمدارسًالتيًتمًالبدءًبزيارتهاًلعامً



سنتان سنةًواحدة

باللايرًالسعوديالتكلفة
شهور9لمدةً

دةًبقيةًالسنةًلم

شهور6

دراسةًمحوريةً

شهور3

50000 35000 15000 كبير مشرفين واستشاري

117000 78000 39000 طبيب1

144000 98000 48000 معالجين سكر وممرضين4

27000 18000 9000 سكرتير وإداري

36000 24000 12000 فني

60000 40000 20000 مدرسين وحوافز طالبية 

150000 100000 50000

شاملة فحص سكر الدم ) المواد واألجهزة

لفحص سكر الدم صائمHBA1Cوجهاز 

30000 20000 10000 معالج نصوص ومحلل بيانات

30000 20000 10000 مواد طباعة وأجهزة سمعية وبصرية 

644000 431000 213000 اإلجماليً

1288000 اإلجماليًمنًعامًإلىًعامين

تكلفه المشروع



تن يم 
احلمله
هالتيقيفي
والكشس 
املبكر عن 
داء السكري

رعايهحتت 
برنامج 
اند فمد 
بن المان 








