


















ةالبرامج الطبية واالجتماعي

برنامج الرعاية الصحية المنزلية

برنامج سكري األطفال

برنامج عمليات العيون

برنامج العمليات الجراحية

برنامج القوافل الطبية

برنامج صحة الحجاج والمعتمرين

المراكز الصحية المساندة

المختبر الطبي الخيري

مركز التثقيف الصحي

مدرسة السكري

الصيدلية الخيرية

مركز التغذية العالجية

إدارة التمريض

المراكز الطبية العالجية

مركز الكلى التخصصي

مجمع شفاء الطبي العام

مركز العالج الطبيعي

مركز العيادات االستشارية

المركز الطبي المتنقل

الطب المنزلي





المستهدفون

ةالفئة المستهدف
لجهاز المرضى الفقراء المقعدين وطريحي الفراش من المواطنين والمقيمين المصابين باضطرابات ا

الطبيويحتاجون الى التأهيلواالصابات وهن الشيخوخة أو الحوادث العصبي الحركي بسبب 

المقيمين-المواطنين /البالغين -األطفال –كبار السن /  المرضى الذكور واالناث الفئة العمرية

جلسة عالج طبيعي3500العدد المستهدف

م2022/ 08/  01التاريخ            العالج الطبيعي الخيري للمرضى الفقراء بمكة المكرمةاسم المشروع 

المدير العامالوظيفةماجستير إدارة خدمات صحيةالمؤهليعبدالرحمن سالم البليهش. أمدير المشروع 

info@sheffaa.orgالبريد اإللكتروني0504562319-0564540617رقم الجــوال

مكة المكرمةالمدينة(شفاء)الجمعية الخيرية لرعاية المصابين باألمراض المزمنة بالعاصمة المقدسة الجمعيةاسم 

الرعاية الصحية واالجتماعيةالمجال           (372)جمعية خيرية مسجلة برقم صفتهـا      



 هـ 1433بدأ البرنامج في الجمعية منذ عام.

 ( .كةآالم و تيبس المفاصل و ضعف العضالت و محدودية الحر) خيري لتأهيل مرضى الصعوبات الحركية برنامج تخصصي

 ي لدى تأخر النمو الحرك–اإلصابات الحركية و الحوادث )لتأهيل  المرضى المصابين بـ  يقدم البرنامج مفهوم الرعاية الشاملة

( .مرضى االضطراب العصبي الحركي –الجلطات الدماغية والشلل –وهن الشيخوخة –األطفال 

 الج فريق عوبإشراف يتم إجراء جلسات العالج الطبيعي العالجية داخل المركز الطبي بالجمعية وفق أحدث األجهزة واألدوات

.من ذوي الكفاءات العالية طبيعي متكامل 

المراجعة والمتابعة المستمرة والتقييم الطبي ما بعد إجراء الجلسات.

 وذويهم للمرضى تقديم برامج تأهيلية وتثقيفية وتوعوية.









رؤية المشروع

رسالتنا

أهداف المشروع رسالة المشروعرؤية المشروعفكرة المشروع



 العاصمة جمعية شفاء هي جمعية خيرية اجتماعية تعتني بالمرضى الفقراء المصابين باألمراض المزمنة ب.. خبرة الجمعية

.المقدسة

 التكلفة المرتفعة لجلسات العالج الطبيعي على المرضى الفقراء.
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االدارة المسؤولةالعملية 
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العددالتكلفةالمشروع

جلسة3500لاير150



الجمعية الخيرية لرعاية المصابين باألمراض المزمنة مكة المكرمة

SA84100000  00959294000205




