
التقرير السنوي

2019



2

كبدك  |  التقرير السنوي 2019



3



4

كبدك  |  التقرير السنوي 2019



5

“ أؤكد لكم حرصنا الشديد عىل توفري مايلزم 
املواطن واملقيم يف هذه األرض الطيبة 

من دواء وغذاء واحتياجات معيشية”

خادم الحرمني الرشيفني

امللك سلامن بن عبدالعزيز آل سعود
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“ إن مستقبل اململكة، أيها اإلخوة واالخوات، 
بالدنا  وتستحق  الله،  بإذن  وواعد،  مبرش 

الغالية أكرث مام تحقق”

صاحب السمو املليك األمري

محمد بن سلامن بن عبدالعزيز آل سعود

ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
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كلمة

رئيس مجلس اإلدارة

الحمــد لله رب العـاملني والصـالة والـســالم عىل 
أشـرف املـرسـلـني وخـاتـم النبيني ورحمـــة الله 
للعاملني سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني 

أما بعــد: 

إننا فـخـورون بإنـجـازات هــذه الجـمعية املميزة 
والتي تخـدم شـريحـة غـالية عـلينا مـن مـرضـى 

الكبـد.

كـام أننا نتابع عـن كـثب النجـاحـات التي تحققها 
الـكبـد  ملـرىض  الخـرييـة  السعـوديـة  الجمعـيـة 
)كبدك( عـاًما بعــد عـام، متمثال ذلك فـي بـسـط 
التي  والخدمات  والرعاية  التوعية  من  مظلة 
يحتاجها مرىض الكبد يف كافة مناطق اململكة، 
كام أشيد بوصول رسالة الجمعية ألكرب عدد مـن 
وبعد  اليوم  الجمعية  بأن  وأرى  املجتمع،  أبناء 
إقرار  يف  نجحت  التحديات  من  بالعديد  مرورها 
كثرية  قطاعات  مـع  الدائم  للتعاون  منهجية 
حكومية وخريية وخاصة، وأعضائها الفاعلني يف 
مصداقيتها  يجسد  الذي  األمر  متواصلة،  زيادة 
وما حظـيت بـه مـن ثقـة لـدى النخـب الوطـنيـة 

الداعمة.

ولقد ملسنا بفضل الله عـن قـرب كـم تجسـد هـذه 
ة تفاعل كافة فئـات املجتمـع مـع  الجمعية الخريرّ
العمل الخريي والتطوعي، وتعكس فـي نفـس 
الوقت الدور اإلنساين املتميز الذي تقوم بـه 
إىل  اململكة  يف  الخريي  العمل  مؤسسات 
جانب جهود الدولة -أيدها الله- بدعم ومساندة 

من  بتوفيق  الجمعية  متكنت  الجميع  ومشاركة 
الله عز وجل من تحقيق نتائج ملموسة، شملت 
وطرق  الكبد  بأمراض  التوعية  جهود  تعزيز 
املجتمعية  املساندة  وحشد  منها،  الوقاية 
املرىض  خدمة  برامج  وتفعيل  الجمعية،  لربامج 
عىل  دوما  والعمل  لهم،  الرعاية  ومقدمـي 
توسيع دائرة الرشاكات اإلسرتاتيجية مع الجهات 

املعنية، وتفعيل مجاالت االستفادة منها.

ويف هذه املناسبة أود أن أحيي وأمثن جهود 
فيها  والعاملني  الجمعية  هذه  عيل  القامئني 
أهل  من  ومرشوعاتها  لربامجها  والداعمني  
ونجاحات  إنجازات  من  حققته  ما  عىل  الخري 
تتواصل هذه  بأن  الله  خالل عام 2019م، ونسأل 
املتميز  بالشكل  املستفيدين  لخدمة  النجاحات 

عاًما بعد عام.

التقدم  الخريي  الرصح  لهذا  أبارك  الختام  يف 
كل  وأشكر  كام  املجتمعي،  العمل  يف  البنَّاء 
الخريي،  للعمل  واملساندة  الدعم  يقدم  من 
رشكاء  من  مسريتها  يف  الجمعية  ولداعمي 

النجاح.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

عام من اإلنجاز

صاحب السمو املليك األمري الدكتور

فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس إدارة الجمعية
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مجلس اإلدارة

صاحب السمو املليك األمري الدكتور

فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس اإلدارة

سعادة الدكتور

راشد بن محمد أبا الخيل 

نائب رئيس مجلس اإلدارة 

سعادة األستاذ

صالح بن محمد الخويلد 

املرشف املايل 

سعادة األستاذ

مطلق بن دغيم الخمعيل 

عضو

سعادة األستاذ

عبدالعزيز بن عبدالله الحميد 

عضو

سعادة األستاذ

سليامن بن ابراهيم العمري 

عضو
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سعادة الدكتور

بدر بن محمد الجار الله  

عضو

سعادة الدكتور

أحمد بن عبدالرحمن امليامن 

عضو

سعادة الدكتور

خالد بن فهد الحصيص  

عضو

سعادة املهندس 

منصور بن محمد العرفج 

عضو

سعادة األستاذ

سليامن بن عبدالله العييدي 

عضو

سعادة األستاذ 

عبدالعزيز بن عيل الحميد 

املدير العام
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كلمة

املدير العام

يف  اإلنسان  بها  مير  التي  األحداث  هي  كثرية 
مسرية حياته والتي من خالل تكون هناك نقاط 
مضيئة تدعو للتوقف عندها والتأمل فيها، ولعل 
العمل يف هذه الجمعية املباركة من املحطات 
الهامة يف حياة من يعمل فيها ويبذل من أجل 
ايصال رسالتها االنسانية العظيمة يف “كبدك” 
ألهدافها  محباً  لها  مرتهناً  نفسه  املرء  يجد 
آمال  تحقيق  إىل  ساعياً  ورسالتها  ورؤيتها 

وطموحات املستفيدين منها.

والهدف  لتحقيق  االنسان  سعى  أن  شك  وال 
العقبات  وتجاوز  املهمة  الخطوات  وانجاز 
والحواجز التي قد تعرتض مسريته أو تقليل من 
من  نجد  مل  “كبدك”  يف  لكننا  ونشاطه  عزميته 
أن  كام  يذكر  يشء  الحواجز  أو  املعوقات  هذه 
جودة  أعىل  بدرجة  تتحقق  وأهدافنا  طموحاتنا 
وأقل زمناً بحمد الله وكل هذا يعود الفضل فيه 

لله سبحانه وتعايل ثم ملا تجده “كبدك” من دعم         
الدكتور/  األمري  املليك  السمو  صاحب  لدى  من 
مجلس  رئيس  عبدالعزيز  بن  سعود  بن  فيصل 
ادارة الجمعية من أصحاب السعادة الكرام أعضاء 
مجلس اإلدارة ومساهمتهم الفاعلية يف دعم 
مسرية الجمعية وتحقيق أهدافها وهذا ما جعل 
فريق العمل باإلدارة التنفيذية لجمعية “كبدك” 
يتفاىن حباً وانتامءاً وصدقاً للوفاء بحقها كلامت 
الشكر منا قد ال تفي بحقهم فلهم منا جميعاً 

خالص الدعاء.

كبدك يف عام

سعادة األستاذ

عبدالعزيز بن عيل الحميد

املدير العام للجمعية
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01
نظرة عامة
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والنفسية  الصحية  الرعاية  وتوفري  الكبد  مبرىض  تعنى  خريية  جمعية 
واالجتامعية واملادية لهم وتوعية املجتمع للوقاية من أمراض الكبد وزيادة 
والتنمية  العمل  بوزارة  مسجله  وهي  انتقالها  وطرق  مبسبباتها  الوعي 

االجتامعية بسجل رقم )500(.

الريادة يف خدمة مرىض الكبد يف اململكة العربية السعودية. رؤيتنا

تقديم الرعاية الالزمة ملرىض الكبد صحيًا واجتامعيًا ونفسيًا وماديًا.  |

تنفيذ الحمالت التوعوية والتثقيفية لتنمية الوعي املجتمعي حول أمراض   |
الكبد والوقاية منها الحد من آثارها.

إقامة العديد من الرشاكات االسرتاتيجية الفاعلة مع الجهات ذات العالقة،   |
مبا يخدم مرىض الكبد ويحد من انتشار املرض.

تنفيذ ودعم البحوث والدراسات العلمية املتعلقة بأمراض الكبد والوقاية   |
منه.

التنظيم واملشاركة يف املؤمترات والدورات املتخصصة يف أمراض الكبد   |
محليًا ودوليًا.

من نحن

رفع رسالتنا يف  واملساهمة  منها  الوقاية  وطرق  الكبد  بأمراض  املجتمع  توعية 
معاناة املرىض من خالل توفري الخدمات الصحية الالزمة ودعم برنامج البحث 

العلمي والدراسات املتخصصة.

أهدافنا

نظرة عامة
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الخصوصيةالشفافيةاإلنسانية

الشموليةالجودةالتخصصية

قيمنا
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نظرة عامة
اللجان العاملة

اللجنة التنفيذية

لجنة منبثقـة مـن مجـلـس إدارة 

الجمعية تهـتم مبباشـرة أعامل 

الجمعية عن قرب والرفع ملجلس 

اإلدارة.

اللجنة العلمية

لجنـة تضـم يف عـضويتها نخبـة 

مـن األطـباء املختصني يف مجال 

أمراض الكبد والبحوث العلمية.

اللجنة اإلعالمية

لجنـة تهـتـم يف تعـزيز النـشـر 

اإلعالمي ألعامل الجمعية إليصال 

وتحقيق  الســامـيـة  رسـالـتـهـا 

أهدافها.

لجنة تنمية املوارد

املوارد  تنمية  يف  تهـتـم  لجنة 

املـاليـة للجـمـعية وسبل تعزيز 

الجـانب املايل لضـامن اسـتمرار 

وتـحـقـيـق  الجـمـعـيـة  أعـمـال 

االستدامة املالية.
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محاسب عام

مسؤول مشرتيات

أمني صندوق

أمني مستودع

أخصايئ عالقات

أخصايئ تسويق

أخصايئ إعالم

أخصايئ أنشطة 

وبرامج ومعارض

أخصايئ موراد 

مالية

أخصايئ أوقاف 

واستثامر

أخصايئ جهات 

مانحة

الهيكل التنظيمي

الجمعية العمومية

مجلس اإلدارة أمني الصندوقاللجان العامة

املدير العام

السكرتارية

مدراء الفروع

أخصايئ جودة

مدير الشؤون 

املالية

مدير الشؤون اإلدارية 

واملوارد البرشية

مدير العالقات 

العامة والتسويق

مدير تنمية

املوارد

مرشف موارد 

برشية

مرشف وحدة 

تطوع

مرشف شؤون 

إدارية

اخصايئ اتصاالت 

إدارية

أخصايئ خدمات 

إدارية

أخصايئ أمن 

وسالمة

مرشف شؤون 

إدارية

أخصايئ موارد 

برشية

أخصايئ خدمات 

موارد برشية

أخصايئ خدمات 

تطوع

مدير خدمات املستفيدين 

والتنسيق الطبي

مرشف القسم 

النسايئ

أخصايئ خدمات 

املستفيدين

أخصايئ البحث 

االجتامعي

مسئول 

السجالت وبيانات 

املستفيدين

منسق جامعات 

ومستشفيات 

مرجعية

أخصايئ خدمات 

عالجية

اخصايئ رعاية 

اجتامعية وطبية

أخصايئ توعية 

عالجية
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فروع الجمعية

نظرة عامة

القصيم

املدينة 

املنورة

عسري

الدمام

الرياض

املجمعة
الزلفي

حائل

الجوف حفر الباطن

عرعر
القريات

تبوك

جازان

نجران

الطائف

جدة
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اإلدارة العامة: القصيم

بريدة - حي النور - شامل مستشفى امللك فهد التخصيص

هاتف: 920016200

فرع املدينة املنورة

املدينة املنورة - حي برئ عثامن - طريق زنرية الرومية )ريض الله عنها(

هاتف: 8455123 014

فرع عسري

خميـس مشـيط - مبنى بـرج الحـويزي

هاتف: 2209664 017

املكاتب التنسيقية

املنطقة الوسطى

الرياض - املجمعة - الزلفي

املنطقة الرشقية

حفر الباطن - الدمام

املنطقة الرشقية

حفر الباطن - الدمام

منطقة الشامل والحدود الشاملية 

القريات - عرعر - تبوك - حائل - الجوف

املنطقة الغربية 

جدة - الطائف

املنطقة الجنوبية 

جازان - نجران
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02
التخطيط والحوكمة
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تواصل الجمعية تنفيذ برامج التحول املؤيس واالحتضان بالرشاكة 

مع مؤسسة امللك خالد الخريية وتطبيق أفضل املعايري يف تنفيذ 

الربامج واملشاريع.

االسرتاتيجيات وخطة العمل

االستفادة  وتحقيق  املايل  التوازن  معايري  أفضل  اإلدارة  تطبق 

املثىل من املوارد املالية لتحقيق أهداف الجمعية.

اإلدارة املالية

يتم توزيع بنود امليزانية عند التخطيط املايل وفقاً لألهمية لكل 

مرشوع واألثر ايل يرتكه عىل املستفيدين من خدمات الجمعية.

توزيع ميزانية إدارة الربامج واملشاريع

التخطيط والحوكمة
التخطيط
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الحوكمة

تطبق معايري الحوكمة ضمن برنامج مكني الذي تم تطبيقه من قبل وزارة املوارد البرشية والتنمية 
االجتامعية. وذلك من خالل تطبيق أفضل املعايري يف حوكمة املؤسسات األهلية وهذه املعايري:

معيار الشفافية واالفصاح.  -

معيار االمتثال واإللتزام.  -

معيار السالمة املالية.  -

كام أن الجمعية تنفذ برنامج متكني لحوكمة مجالس اإلدارات واإلدارة التنفيذية بالرشاكة مع مؤسسة 
امللك خالد الخريية والذي حققت فيه الجمعية نتائج ممتازة بحمد الله.
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03
العمل التطوعي
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املسؤولية املجتمعية ووحدة التطوع

املجتمع،  مساندة  هي:  رئيسة  أدوار  بثالثة  تضطلع  الخريية  الجمعيات  أن  يف  الرتبية  أدبيات  تتفق 
خطوات  الكبد  ملرىض  الخريية  السعودية  الجمعية  خطت  ولقد  املجتمع.  وخدمة  العلمي،  والبحث 
حثيثة وواضحة وصواًل إىل تلبية تلك الغايات الثالث. وإميانًا منها بأن الجمعية يف أي مجتمع ال ميكنها 
أن تؤدي دورها بالشكل املطلوب مبعزٍل عن املجتمع، وبأن العمل الخري يجب أن يوجه لتلبية حاجات 
املجتمع، وإميانًا منها بأن الشباب هم الدعامُة األهم واملحرك األسايس لدفع مسرية التنمية يف 

املجتمع؛ فقد جاء إقرار إنشاء وحدات تطوعية يف الجمعية السعودية الخريية ملرىض الكبد.

مع  والثقايف  االجتامعي  التفاعل  بغرض  املجتمع  لحاجات  املستمر  الرصد  إىل  يسعى  والربنامج 
املجتمع من أجل املزاوجة املثمرة بني تلك االحتياجات وقدرات الجمعية. ومجاالت العمل التطوعي 
كثرية ومتنوعة، وينبغي للمتطوع أن يختار ما يتفق مع إمكاناته وقدراته وميوله، ومع ما يحتاجه 
العمل  صورة  تكتمل  وبذلك  جديدة.  إضافة  إليه  يضيف  أن  عىل  قادر  بأنه  يعتقد  ما  ومع  املجتمع، 

التطوعي يف تناغم وتفاعل منقطع النظري مع تطلعات املجتمع.

نبذة عن وحدة التطوع

احصائيات التطوع خالل عام 2019م

عدد ساعات التطوع

3,902
ساعة تطوعية

عدد ساعات التوعية

2,002 

ساعة توعوية

عدد ساعات العالج

1,900 

ساعة عالجية

عدد املتطوعني عىل مستوى اململكة

158
متطوع ومتطوعة

قيمة العمل التطوعي

170,747
ريـــال

العمل التطوعي
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عدد املستفيدين عددها نوع املعارض

3264 مستفيد
13 مستشفى عىل 

مستوى اململكة
عدد املعارض املقامة يف املستشفيات خالل عام 2019م

2456 مستفيد
5 مجمعاً تجارياً عىل 

مستوى اململكة

عدد املعارض املقامة يف املجمعات التجارية خالل عام 

2019م

13450 مستفيد
10 مهرجانات عىل 

مستوى املنطقة
عدد املعارض املقامة يف املهرجانات خالل عام 2019م

3900 مستفيد 39 عىل مستوى املنطقة
عدد املعارض املقامة يف املدارس والكليات واملعاهد خالل 

عام 2019م

3500 مستفيد 2 كلية عسكرية
عدد املعارض املقامة يف الكليات العسكرية  خالل عام 

2019م

1234 مستفيد 2 عىل مستوى املنطقة عدد املعارض املقامة يف الحدائق  خالل عام 2019م

73 مستفيد 4 عيادات العيادات االستشارية املتنقلة )ترحال(

25000 مستفيد امليقات بالطائف برنامج رسالة الحج

52,754 مستفيد 75 معرض املجموع

مشاركات وحدة التطوع خالل عام 2019م
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العمل التطوعي

إمارة منطقة القصيم - بريدة

اليوم العاملي اللتهاب الكبد 2019م
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العثيم مول - بريدة

اليوم العاملي اللتهاب الكبد 2019م
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العثيم مول - عنيزة

العمل التطوعي
اليوم العاملي اللتهاب الكبد 2019م
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مهرجان ليايل صيفية - الرس

اليوم العاملي اللتهاب الكبد 2019م
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مركز صحي األمري سلطان بن عبدالعزيز - الرياض

العمل التطوعي
اليوم العاملي اللتهاب الكبد 2019م
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مركز طب األسنان التخصيص برشق الرياض - الرياض

اليوم العاملي اللتهاب الكبد 2019م
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مستشفى الدكتور سليامن الحبيب - الرياض

العمل التطوعي
اليوم العاملي اللتهاب الكبد 2019م
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مستشفى امللك فهد - املدينة املنورة

اليوم العاملي اللتهاب الكبد 2019م



40

كبدك  |  التقرير السنوي 2019

مركز الرعاية الصحية األولية رشق الفايزية - بريدة

العمل التطوعي
اليوم العاملي اللتهاب الكبد 2019م
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معرض مستشفى الوالدة واألطفال - بريدة

املستشفيات العامة
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معرض مستشفى األمري متعب بن عبدالعزيز - الرياض

املستشفيات العامة

العمل التطوعي
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مستشفى الحرس الوطني - الرياض

املستشفيات العامة
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معرض كلية امللك عبدالعزيز الحربية - الرياض

العمل التطوعي
الكليات العسكرية
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كلية امللك فهد األمنية - الرياض

الكليات العسكرية
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العمل التطوعي

مهرجان البرص 40 - بريدة

املهرجانات الرتفيهية
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مهرجان معية الخرباء 4 - محافظة الخرباء

املهرجانات الرتفيهية
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العمل التطوعي

مهرجان ربيع بريدة - بريدة

املهرجانات الرتفيهية
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مهرجان الكليجا - بريدة

املهرجانات الرتفيهية
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مهرجان ألوان الربيع - محافظة عنيزة

املهرجانات الرتفيهية

العمل التطوعي
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مهرجان ليايل رمضانية - محافظة عنيزة

املهرجانات الرتفيهية
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مبادرة كبدك يف رمضان - بريدة

املبادرات املجتمعية

العمل التطوعي
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مبادرة كل أيامنا وطنية - بريدة

املبادرات املجتمعية
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معرض توعوي بالجوف بالزا - الجوف

املراكز التجارية

العمل التطوعي
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زيارة طالب كلية سليامن الراجحي األهلية - بريدة

زيارات لجمعية كبدك
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املنظمة العربية للسالم والتنمية - الرياض

زيارات لجمعية كبدك

العمل التطوعي
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زيارة رشكة STC - بريدة

زيارات لجمعية كبدك
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الربامج واملشاريع
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برنامج الخدمة االجتامعية 

الربامج واملشاريع

لتأمني  مالياً  والدعم  املستفيد  حالة  دراسة  خالل  من  املرىض  أثار  تخفيف  يف  الجمعية  تساهم 
احتياجاته الالزمة، وتحمل تكاليف اإلقامة عند التنقل من خالل مرشوع  ساعدين  ومرشوع ضيافتنا.

مرشوع ساعدين

الحالة  بدارسة  الجمعية  وتقوم  املرىض،  املستحقني  بدعم  مهتم  ساعدين  مرشوع 

)500( ريال لكل  إعانة شهرية قدرها  التأكد من حالته يتم رصف  االجتامعية للمريض وبعد 

آلياً بحساب املستفيد طيلة فرتة العالج مع املراجعة الدورية للحالة  مريض يتم إيداعها 

سنوياً  املرشوع  قيمة  الزكاة،  مصارف  من  اإلعانة  هذه  وتعترب  واالجتامعية.  املرضية 

)1,000,000( ريال.

قيمة املرشوع

1,500,000ريال
قيمة السهم

100 ريال
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مرشوع ضيافتنا

يهتم بخدمة املرىض من مشقة السفر واالنتقال من منطقة إقامة إىل املدن التي فيها 

مستشفيات مرجعية وعيادات متخصصة وال يستطيع تحمل تكاليف اإلقامة.

قيمة املرشوع

87,500 ريال
قيمة السهم

50 ريال
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برنامج الرعاية الصحية والعالجية 
األدوية  وتوفري  ومقيمني  مواطنني  الكبد  ملرىض  املجانية  والتشخيصية  العالجية  الخدمة  تقديم 

الالزمة من خالل 3 برامج.

مرشوع عيادة كبدك

متثل العيادة يف مستشفى بريدة املركزي عامالً مهامً يف متابعة حاالت مرىض الكبد 

الذين يصلونها من جميع مناطق اململكة حيث يتوىل الكشف فيها نخبة من كبار األطباء 

املستشفيات  من  عدد  يف  الكبد  وزراعة  الكبد  أمراض  يف  املتخصصني  االستشاريني 

املرجعية الكربى باململكة.

قيمة املرشوع

150,000ريال
قيمة السهم

100 ريال

الربامج واملشاريع
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مرشوع زراعة األمل

الرسطانية  األورام  أو  التليف  بسبب  الكبدي،  بالفشل  املصابني  باملرىض  املرشوع  يهتم 

ملامرسة  يعود  ليك  املريض  حياة  وإنقاذ  الكبد  زراعة  يستدعي  مام  وغريها  الدهون  أو 

حياته الطبيعية، وتحرص الجمعية يف هذا الربنامج عىل بث رسائل التوعوية وإيجاد الربامج 

التثقيفية الستقطاب متربعني بجزء من الكبد للمساهمة يف تحريك قوائم االنتظار للزراعة، 

الجدير بالذكر أن اإلحصائيات تشري إىل أن عملية الزراعة ناجحة بنسبة تصل إىل 99 %.

قيمة املرشوع

300,000 ريال
قيمة السهم

100 ريال

احصائية مرشوع زراعة األمل
عدد الحاالت التي تم تحويلها للمركز 

28 مستفيدالسعودي لزراعة األعضاء بغرض التربع
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مرشوع ترحال

ال  التي  املناطق  يف  املرىض  إىل  للوصول  املتنقلة  االستشارية  العيادة  مرشوع  يهتم 

طبية  نخبة  قبل  من  الشامل  الفحوصات  إلجراء  الالزمة  الطبية  الخدمات  بعض  فيها  تتوفر 

املستشفيات  يف  املتخصصة  للعيادة  احتياجها  حسب  الحاالت  تحويل  ثم  ومن  مميزة 

املرجعية.

احصائيات مرشوع ترحال

برنامج الرعاية الصحية والعالجية 

قيمة املرشوع

140,000ريال
قيمة السهم

100 ريال

عدد املستفيدين من مرشوع ترحال
73 مستفيد

عدد املحولني للعيادة االستشارية
94 مستفيد

الربامج واملشاريع
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برنامج التوعوية والتثقيف
الكبد  أمراض  الوعي املجتمعي والوقاية من  لزيادة  التوعوية  الربامج والفعاليات والندوات  تنفيذ 

وطرق انتقال الفريوسات.

مرشوع درهم وقاية

والندوات  املعارض  إقامة  خالل  من  وذلك  اململكة،  داخل  والتثقيف  بالتوعية  يهتم 

الهدف  لتحقيق  وصوالً  واإلصالحيات  املدارس  وزيارة  والتثقيفية  التوعوية  واملحارضات 

وحامية املجتمع من االلتهابات الفريوسية وأمراض الكبد.

قيمة املرشوع

350,000 ريال
قيمة السهم

100 ريال
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برنامج التوعوية والتثقيف

مرشوع استباق

يهتم بالفحص والكشف املجاين املسبق للمواطن واملقيم، وصوالً إىل اكتشاف الحاالت 

التوعية والتثقيف عىل مستوى اململكة من خالل  التي تحمل الفريوس من خالل حمالت 

العيادة  إىل  التحويل  خالل  من  العالج  يف  واملبادرة  املعرض  زوار  عىل  الرسيع  الكشف 

االستشارية وتستقبل ما يزيد عىل 1000 حالة سنوياً، كام تستهدف الجمعية إىل رفع قدرة 

هذا الربنامج إىل 3000 حالة سنوياً.

قيمة املرشوع

230,000 ريال
قيمة السهم

100 ريال
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مرشوع رسالة املشاهد

يهـتـم باإلعـالم املـريئ التوعـوي إليصال الرسـالة التوعوية إىل جميع رشائح املجـتـمع 

بطرق مبارشة عـرب شاشات التلفـزة ووسائل التـواصل االجـتـامعـي، ومن أجل تحقيق هذا 

الكبد  أمراض  يف  مختص  طبيب  من  رسالة  شكل  عىل  توعوية  أفالم  تنفيذ  سيتم  الهدف 

وطرق الوقاية منها يف كل حلقة وملدة ال تزيد عن بضع دقائق.

قيمة املرشوع

135,000 ريال
قيمة السهم

100 ريال
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عدد زوار الحجاجاحصائيات مرشوع رسالة الحج
25,000 مستفيد

الربامج واملشاريع
برنامج التوعوية والتثقيف

مرشوع رسالة الحج

بالد  تتوافد عىل  التي  الكبرية  للحشود  التوعوية.  الرسالة  إيصال  للمواسم أهميتها يف 

الحرمني خالل مواسم العمرة والحج. حيث تقوم الجمعيّة بتنفيذ حملة من الكوادر الطبية 

املواد  بتوزيع  الجمعية  تقوم  الهدف  ولتحقيق  التوعوية  الرسالة  إليصال  واملختصني 

الصحية املناسبة كهدية لضيوف الرحمن.

قيمة املرشوع

85,000 ريال
قيمة السهم

50 ريال
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برنامج الرعاية النفسية

عدد املستفيدين من مرشوع 

61 مستفيدالخدمة االجتامعية

مرشوع الخدمة االجتامعية

يقوم مرشوع الخدمة االجتامعية بتهيئة املريض نفسياً ومعنوياً من خالل موظف الخدمة 

االجتامعية بالجمعية وذلك بتقديم:

1 - االستشارات الخاصة من قبل االستشاريني للرعاية االجتامعية والنفسية.

2 - التخفيف من اآلثار النفسية عىل املستفيد.

3 - املساعدة يف حل بعض املشاكل الناجمة بعد اإلصابة باملرض.

احصائية مرشوع الخدمة االجتامعية



70

كبدك  |  التقرير السنوي 2019

املستفيدين من خدمات الجمعية

تحويل للعيادة 

االستشارية

94 مستفيد

تحويل للمستشفيات 

املرجعية

28 مستفيد

العيادة االستشارية 

املتنقلة

73 مستفيد

تحويل للمختربات 

الطبية 

97 مستفيد

خدمات األشعة

102 مستفيد

حاالت الشفاء 

 C التهاب الكبدي

42 مستفيد

النتائج

برنامج عالجي 

B التهاب الكبدي

73 مستفيد
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استقبال الحاالت يف 

العيادة

240 مستفيد

رصف األدوية

54 مستفيد

إجاميل عدد املستفيدين من خدمات الجمعية 

لعام 2019م

925 مستفيد

الخدمات االجتامعية 

والنفسية

115 مستفيد

تحويل للمركز السعودي 

زراعة األعضاء للتربع 

7 مستفيدين
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05
امللف اإلعالمي
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د�ّسن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز اأمري منطقة الق�سيم رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ال�سعودية 
اخلريية ملر�سى الكبد »كبدك«, الهوية اجلديدة للجمعية مبنا�سبة مرور ع�سر �سنوات على تاأ�سي�سها, بح�سور نائب رئي�س جمل�س الإدارة را�سد اأبا 
اخليل, ومدير عام اجلمعية عبدالعزيز احلميد, واأع�ساء جمل�س الإدارة.. حيث ا�ستمع �سموه من قبل مدير عام اجلمعية عبدالعزيز احلميد على 
املنجزات التي نفذتها اجلمعية والتي �ساهمت بخدمة 12.422 م�ستفيدًا وم�ستفيدة طوال ع�سر �سنوات, من خالل تقدميها للعالجات النادرة ملري�س 
الكبد الذي قد ي�سل �سعره اإىل اأكرث من 75 األف ريال, بالإ�سافة اإىل التحويل للم�ست�سفيات املرجعية وتقدمي للخدمات الجتماعية وال�ست�سارات, 
بالإ�سافة اإىل فتحها لفرعني مبنطقة املدينة املنورة ومنطقة ع�سري, وتغطية �سبع مناطق اأخرى عرب العيادة ال�ست�سارية املتنقلة.. م�سريًا اإىل اأن 
عدد احلالت التي مت �سفاوؤها -بف�سل اهلل- و�سلت اإىل 390 حالة, مقدمًا �سكره وتقديره ل�سمو اأمري منطقة الق�سيم على دعمه الدائم ومتابعته 
اأعمال اجلمعية وخمرجاتها. واأ�ساد �سمو اأمري الق�سيم مبخرجات »كبدك« طوال ع�سر �سنوات, منوهًا مبا تلقته اجلمعية من دعم وعناية �سيدي 
خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود -حفظه اهلل- وجعلها اأول جمعية على م�ستوى اململكة حت�سل على ت�سريح توفري دواء 
لاللتهاب الكبدي »ج«, مثمنًا لكافة اأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء اجلمعية العمومية ومن�سوبي اجلمعية جهودهم املباركة للو�سول اإىل هذه الأعمال 
املباركة يف خدمة مر�سى الكبد, موؤكدًا على اأهمية بذل مزيد من العمل والعطاء خلدمة املر�سى وامل�ستفيدين, �سائاًل املوىل -عّز وجّل- اأن يبارك 

باجلهود واأن يوفق اجلميع لكل خري.

أمري منطقة القصيم يدّشن الهوية الجديدة

لجمعية كبدك

بريدة - عبدالرحمن التويجري:

جريدة الجزيرة - الجمعة 27 ديسمرب 2019
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د�سن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز اأمري منطقة الق�سيم رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ال�سعودية 
اخلريية ملر�سى الكبد "كبدك", اليوم, الهوية اجلديدة للجمعية مبنا�سبة مرور ع�سر �سنوات على تاأ�سي�سها, بح�سور نائب رئي�س جمل�س الإدارة را�سد 

اأبا اخليل, ومدير عام اجلمعية عبدالعزيز احلميد, واأع�ساء جمل�س الإدارة.
وا�ستمع �سموه من قبل مدير عام اجلمعية عبدالعزيز احلميد على املنجزات التي نفذتها اجلمعية , التي اأ�سهمت بخدمة 12422 م�ستفيدًا وم�ستفيدة 
طوال الع�سر �سنوات ما�سية , من خالل تقدميها للعالجات النادرة ملري�س الكبد الذي قد ي�سل �سعره اإىل اأكرث من 75 األف ريال , بالإ�سافة اإىل 
ماتوفره اجلمعية عرب حتويل احلالت للم�ست�سفيات املرجعية , وتقدمي اخلدمات الجتماعية وال�ست�سارات الطبية , بالإ�سافة اإىل فتحها لفرعني 
مبنطقة املدينة املنورة ومنطقة ع�سري, وتغطية �سبع مناطق اأخرى عرب العيادة ال�ست�سارية املتنقلة, كا�سفًا اإىل اأن عدد احلالت التي مت �سفاوؤها ـ 

بف�سل اهللـ  و�سلت اإىل 390- حالة , مقدمًا �سكره وتقديره ل�سمو اأمري منطقة الق�سيم على دعمه الدائم ومتابعته لأعمال اجلمعية وخمرجاتها.
واأ�ساد �سمو اأمري منطقة الق�سيم مبخرجات "كبدك" طوال ع�سر �سنوات, منوهًا مبا تلقته اجلمعية من دعم وعناية من قبل خادم احلرمني 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ـ حفظه اهلل ـ وجعلها اأول جمعية على م�ستوى اململكة حت�سل على ت�سريح توفري دواء لاللتهاب 
الكبدي "ج", مثمنًا لأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء اجلمعية العمومية ومن�سوبي اجلمعية جهودهم املباركة للو�سول اإىل هذه الأعمال املباركة يف 
خدمة مر�سى الكبد, موؤكدًا على اأهمية بذل مزيدًا من العمل والعطاء خلدمة املر�سى وامل�ستفيدين, �سائاًل املوىل عز وجل اأن يبارك باجلهود واأن 

يوفق اجلميع لكل خري و�سالح.

سمو أمري منطقة القصيم يدشن الهوية الجديدة لجمعية 

كبدك ملرور 10 سنوات عىل تأسيسها

بريدة - واس

واس - ربيع اآلخر 1441 هـ املوافق 23 ديسمرب 2019 م
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تراأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز اأمري منطقة الق�سيم رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ال�سعودية 
اخلريية ملر�سى الكبد »كبدك«, مبكتب �سموه يف مقر الإمارة اجتماع جمل�س اإدارة اجلمعية يف جل�سته ال�ساد�سة, بح�سور وكيل الإمارة الدكتور 

عبدالرحمن الوزان, واأع�ساء جمل�س الإدارة, ومدير عام اجلمعية عبدالعزيز احلميد.

وقال احلميد اإن جمعية »كبدك« عقدت اجتماعها ال�ساد�س, ملناق�سة �سموه مع اأع�ساء جمل�س الإدارة, عدًدا من املو�سوعات املدرجة على طاولة 
الجتماع, والطالع على �سري عمل اجلمعية واجلهود التي بذلتها يف تقدمي اخلدمات الطبية والتن�سيقية مل�ستفيدي اجلمعية من مر�سى كبدك.

من جانب اآخر, راأ�س �سمو اأمري منطقة الق�سيم رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ال�سعودية اخلريية ملر�سى الكبد »كبدك«, بقاعة الجتماعات بديوان 
اإمارة املنطقة بح�سور وكيل اإمارة املنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, واأع�ساء اجلمعية, اجتماع اجلمعية العمومية للجمعية لالطالع على التقرير 
املايل وامليزانية العامة للجمعية عن ال�سنة املنتهية بعد اعتمادها من قبل مراجع احل�سابات اخلارجي وكذلك من قبل مركز التنمية الجتماعية 

بربيدة, وا�ستكمال الإجراءات النظامية لعتماد امليزانية للجمعية العمومية من قبل �سموه, وللم�سادقة على امليزانية واحل�سابات.

ونوه �سمو اأمري منطقة الق�سيم مبا حتظى به اجلمعية من دعم متوا�سل من قبل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز - حفظه 
ا ا�ستفادوا  اهلل-, م�سرًيا اإىل اأن ذلك يو�سح مدى الهتمام الكبري الذي توليه القيادة - اأيدها اهلل - للعمل اخلريي واحلّث عليه, من خالل61 مري�سً
ا لالأدوية, كا�سًفا اإىل اأنه هناك بع�س من الأدوية للكبد ت�سل تكلفتها على الدولة - اأيدها  من الربنامج العالجي لفريو�س الكبد بي, وت�سليم 86 مري�سً
اهلل - 75 األف ريال, منوًها ما تبذله الدولة وتقدمه يف جمال العالج والأدوية يف اأوبئة الكبد, م�سرًيا اإىل اأنه بهذا الدعم والعطاء الكبري من لدن 

قيادتنا احلكيمة ورجال الأعمال واملح�سنني �سن�ستمر يف تقدمي خدماتنا, �سائاًل اهلل األ ي�سيع اأجر املح�سنني.

أمري منطقة القصيم يرأس اجتامع الجمعية العمومية 

ومجلس إدارة جمعية »كبدك«

بريدة - عبدالرحمن التويجري:

جريدة الجزيرة - االربعاء 25 ديسمرب 2019
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د�ّسن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز اأمري منطقة الق�سيم, رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ال�سعودية اخلريية 
ملر�سى الكبد "كبدك", بديوان الإمارة اليوم, فعاليات اليوم العاملي لأمرا�س الكبد, وتفعيل برنامج الفح�س امل�سبق "ا�ستباق" املوجه لكافة اأفراد املجتمع, 

وتد�سني جهاز "فايرب ا�سكان".
واّطلع �سموه على املعر�س امل�ساحب للتد�سني, الذي احتوى على التوعية عن اأمرا�س الكبد واأنواعها وطرق التعامل مع املر�س والوقاية منه, م�ستمعًا ل�سرح 
من مدير عام اجلمعية عبدالعزيز احلميد, الذي اأو�سح اأن برنامج الفح�س امل�سبق "ا�ستباق" املوجه لكافة اأفراد املجتمع, ياأتي �سمن الع�سرة برامج التي 
اأطلقتها اجلمعية, للتحليل امل�سبق للمري�س ب�سكل جماين ومتاح لكافة اأفراد املجتمع للتاأكد من �سالمتهم, ويهدف اإىل التثقيف فيما يخ�س التحليل امل�سبق 
للك�سف عن فريو�سات الكبد C و B , لفتًا اإىل اأن تد�سني جهاز "فايرب ا�سكان" جهاز حديث ي�ستطيع الك�سف عن مر�س التليف الكبدي ب�سكل دقيق و�سريع.
واأكد �سمو اأمري منطقة الق�سيم اأن تفعيل اليوم العاملي لأمرا�س الكبد ُيعد فر�سة لتعزيز اجلهود الوطنية املبذولة للتوعية باأمرا�س الكبد, والت�سجيع على 
اأهمية التوعية والتثقيف وت�سليط ال�سوء على �سرورة اإجراء الفحو�سات, م�سريًا اإىل اأن الربامج التي تطلقها اجلمعية �ست�سهم باأذن اهلل يف خدمة املر�سى, 
والهادفة اإىل م�ساعدة مر�سى الكبد �سحيًا واجتماعيًا ونف�سيًا وحت�سني م�ستوى اخلدمات, م�سيدًا بتعاون اجلهات املعنية مع اجلمعية لتفعيل الأدوار التوعوية 

والعالجية وتاأدية ر�سالتها, مثمنًا دعم القطاع اخلا�س لربامج اجلمعية واأن�سطتها, منوهًا مبا تلقاه اجلمعيات من دعم القيادة احلكيمة.
وبني �سموه اأن جمعية الكبد اخلريية ت�سهم يف توفري كل رعاية ملر�سى الكبد من عالج واإحالة للم�ست�سفيات وتوعية وتثقيف لأمرا�س الكبد, لفتًا اإىل اأهمية 
تفاعل املجتمع مع برنامج "ا�ستباق" الذي يقدم باملجان, مثمنًا ل�سركة اأرامكو دعمها للجمعية بتوفري جهاز "فايرب ا�سكان" خلدمة املر�سى, ملا ي�سكله 
التهاب الكبد الفريو�سي B والتهاب الكبد الفريو�سي C من حتدي �سحي كبري, ومتنى �سموه التوفيق والنجاح لأع�ساء اجلمعية لتقدمي اخلدمات اخلريية 

والتوعية يف هذا املجال لأفراد املجتمع ومر�سى الكبد.
ح�سر حفل التد�سني مدير �سوؤون �سركة اأرامكو باملنطقة الو�سطى خالد الرميح, ومدير ال�سوؤون ال�سحية بالق�سيم مطلق اخلمعلي, ووكيل الإمارة امل�ساعد 

للحقوق �سالح الربادي, وم�ست�سار اأمري املنطقة اإبراهيم املاجد, ومدير عام اجلمعية عبدالعزيز احلميد.

سمو أمري القصيم يدّشن فعاليات اليوم العاملي ألمراض 

الكبد وبرنامج “استباق”

بريدة - واس:

واس - بريدة 25 ذو القعدة 1440 هـ املوافق 28 يوليو 2019 م
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راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز اأمري منطقة الق�سيم رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ال�سعودية 
اخلريية ملر�سى الكبد "كبدك" , مبكتب �سموه مبقر الإمارة , اليوم , اجتماع جمل�س اإدارة اجلمعية يف جل�سته ال�ساد�سة , بح�سور وكيل الإمارة 

الدكتور عبدالرحمن الوزان , واأع�ساء جمل�س الإدارة , ومدير عام اجلمعية عبدالعزيز احلميد.

وناق�س الجتماع عددًا من املو�سوعات املدرجة على جدول اأعماله, بالإ�سافة اإىل الطالع على �سري عمل اجلمعية واجلهود التي بذلتها يف تقدمي 
اخلدمات الطبية والتن�سيقية مل�ستفيدي اجلمعية من مر�سى كبدك, وموا�سلة عطائها خلدمة امل�ستفيدين لهذا العام , التي كانت مبتابعة م�ستمرة من 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز , لت�سل اإىل تقدمي خدماتها العالجية والتوعوية حول اأمرا�س الكبد 

وطرق الوقاية منها وال�ست�سارية من مر�سى الكبد اإىل 785 م�ستفيدًا وم�ستفيدة خالل هذا العام.

من جانب اآخر , راأ�س �سمو اأمري منطقة الق�سيم رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية ال�سعودية اخلريية ملر�سى الكبد "كبدك" , بقاعة الجتماعات بديوان 
اإمارة املنطقة , اجتماع اجلمعية العمومية للجمعية لالطالع على التقرير املايل وامليزانية العامة للجمعية عن ال�سنة املنتهية بعد اعتمادها من قبل 
مراجع احل�سابات اخلارجي وكذلك من قبل مركز التنمية الجتماعية بربيدة , وا�ستكمال الإجراءات النظامية لعتماد امليزانية للجمعية العمومية 

من قبل �سموه , وللم�سادقة على امليزانية واحل�سابات.

سمو أمري منطقة القصيم يرأس اجتامع الجمعية 

العمومية ومجلس إدارة جمعية “كبدك”

بريدة - واس

واس - 26 ربيع اآلخر 1441 هـ املوافق 23 ديسمرب 2019 م
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وجرى خالل الجتماع تقدمي عر�س تقديري موجز لأهم اأعمال اجلمعية خالل عام 1440هـ , بالإ�سافة اإىل مناق�سة ميزانية اجلمعية لعام 1439 
واإقرار املوازنة التقديرية للعام 1440هـ .

من جهتٍه, نوه �سمو اأمري منطقة الق�سيم مبا حتظى به اجلمعية من دعم متوا�سل من قبل خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�سعود ـ حفظه اهلل ـ , م�سريًا اإىل اأن ذلك يو�سح مدى الهتمام الكبري الذي توليه القيادة - اأيدها اهلل - للعمل اخلريي واحلّث عليه , من خالل61 
مري�سًا ا�ستفادوا من الربنامج العالجي لفريو�س الكبد بي , وت�سليم86 مري�سًا لالأدوية , كا�سفًا اإىل اأنه هناك بع�س من الأدوية للكبد ت�سل تكلفتها 
على الدولة – اأيدها اهلل - 75 األف ريال , منوهًا مبا تبذله الدولة وتقدمه يف جمال العالج والأدوية يف اأوبئة الكبد , م�سريًا اإىل اأنه بهذا الدعم 

والعطاء الكبري ن لدن قيادتنا احلكيمة ورجال الأعمال واملح�سنني �سن�ستمر يف تقدمي خدماتنا , �سائاًل اهلل اأن ل ي�سيع اأجر املح�سنني.

واأكد �سمو الأمري في�سل بن م�سعل اأن ما اأجنز خالل الفرتة املا�سية من اأعمال تخدم امل�ستفيدين يف اجلمعية يعود جلهود مدير واأع�ساء ومن�سوبي 
اجلمعية خلدمة هذه الفئة الغالية واملحتاجة لتقدمي ومد يد العون وامل�ساعدة لهم , مو�سيًا اجلميع ببذل املزيد من اجلهد والعمل لتحقيق النتائج 
املرجّوة من قبل اجلمعية , م�سريًا اإىل اأهمية توعية املجتمع بطرق الوقاية والعالج , متمنيًا اأن تثمر جهود اجلمعية وما تقدمه من خدمات يف �سفاء 

وعافية كل مري�س من هذه الأوبئة التي ت�سيب الكبد.
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�سمن برنامج منح التطوير املوؤ�س�سي والتي اأطلقته موؤ�س�سة امللك خالد اخلريية عقدت اجلمعية ال�سعودية ملر�سى الكبد "كبدك" لقاء ا�ستعر�ست 
خالله اإجنازات م�سروع التطوير املوؤ�س�سي للجمعية بح�سور املكتب ال�ست�ساري املهاد العربية للتميز, وذلك بهدف تطوير اأدائها املوؤ�س�سي وحتديد 

توجهها امل�ستقبلي.

ا�ستعر�س اللقاء الروؤية ال�ست�سارية والتنظيمية لرفع م�ستوى الأداء التنظيمي وتطوير اآليات العمل باجلمعية مبا يف ذلك ممار�سات املوارد الب�سرية 
واحلوكمة لإحداث نقلة نوعية ل�سمان التميز وفق املعايري الدولية واأف�سل املمار�سات العاملية يف العمل اخلريي والتطوعي.

واأبرز اللقاء مراحل امل�سروع والتي مت النتهاء منها ت�سمل مرحلة التقييم املوؤ�س�سي, واإعداد اخلطة التف�سيلية وتهيئة فريق العمل, ودرا�سة التنظيم 
املوؤ�س�سي والهياكل الإدارية واملالئمة الوظيفية, فيما تتبقى مرحلة تفعيل وقيا�س اأثر التطوير املوؤ�س�سي.

ح�سر اللقاء م�سرف امل�سروع من طرف موؤ�س�سة امللك خالد الأ�ستاذ اأحمد ال�سعيدان, ومدير عام جمعية “كبدك” الأ�ستاذ عبدالعزيز احلميد, 
ورئي�س جمل�س اإدارة املهاد العربية للتميز الدكتور اإيهاب ح�سن اأبوركبة, واملهند�س بندر اأحمد عزان.

يذكر باأن م�سروع التطوير املوؤ�س�سي للجمعية ال�سعودية ملر�سى الكبد “كبدك” واملدعوم من موؤ�س�سة امللك خالد اخلريية ي�سمل التقييم املوؤ�س�سي 
وحتديد نقاط القوة وال�سعف, واخلطة ال�سرتاتيجية, والقيادة واحلوكمة, وتنمية املوارد, واأنظمة العمليات الداخلية, واأنظمة املوارد الب�سرية, 
والعالقات ال�سرتاتيجية, وقيا�س اأثر الربامج وامل�ساريع, من خالل ال�ستعانة بامل�ست�سارين مبا ي�سهم يف تنمية قدرات املنظمات اخلريية لدعمها يف 

حتقيق اأهدافها.

مؤسسة امللك خالد تدعم مرشوع التطوير املؤسيس 

للجمعية السعودية ملرىض الكبد “كبدك”

جدة - ريهام املستادي:

سيديت.نت - الثالثاء 2019-07-16
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تنظم اجلمعية ال�سعودية اخلريية ملر�سى الكبد )كبدك( زيارة ملنطقة اجلوف يف م�ست�سفى الأمري متعب بن عبدالعزيز يوم الثالثاء القادم يف تاريخ 
2/16/ 1441 هـ, وذلك �سمن برامج العيادة ال�ست�سارية املتنقلة.

وياأتي ذلك مبتابعة من لدن اأمري منطقة الق�سيم �ساحب ال�سمو امللكي الأمري الدكتور في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعزيز, رئي�س جمل�س اإدارة 
اجلمعية ال�سعودية اخلريية ملر�سى الكبد )#كبدك( بتفعيل دور لأمرا�س العيادة ال�ست�سارية الكبد, �سمن منهجية واإ�سرتاتيجية اجلمعية ال�سعودية 
اخلريية ملر�سى الكبد ) كبدك ( يف تفعيل برامج امل�سئولية الجتماعية مع عدد من اجلهات احلكومية واخلا�سة وانطالقًا من دورها الهادف للعناية 
مبر�سى الكبد وامل�ساركة يف حت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة لهم, و�سمن خطط التو�سع والنت�سار بكافه مناطق اململكة التي اأعدتها اجلمعية 

بالتن�سيق مع عدد من املديريات العامة لل�سوؤون ال�سحية يف خمتلف مناطق اململكة للرتتيب لعمل زيارات لهذه املناطق مب�سيئة اهلل تعاىل.

و�ستقوم اجلمعية �سمن فريق طبي خمت�س من اجلمعية باإ�سراف ا�ست�ساري اأمرا�س الكبد الدكتور بدر بن حممد اجلار اهلل ,والدكتور عبدالعزيز 
احلربي وتاأتي هذه الزيارة بهدف الو�سول للحالت امل�سابة باأمرا�س الكبد يف مكان اإقامتها وت�سخي�س احلالت والوقوف عليها وتوفري الأدوية 

الأ�سا�سية لها.

و�سيتم خالل الزيارة اأي�سًا اإقامة معر�س توعوي حول اأمر�س والتهابات الكبد وطرق العدوى وو�سائل النت�سار والوقاية منها باأذن اهلل اإميانا من 
اجلمعية باأهمية تعزيز دورها الرائد يف جمال التوعية ال�سحية والتثقيفية.

جمعية كبدك تزور الجوف وتقيم عيادة استشارية

املناطق - الجوف:

صحيفة املناطق السعودية -  8 أكتوبر 2019 م
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رعى �ساحب ال�سمو الأمري من�سور بن حممد بن �سعد اآل �سعود حمافظ حفرالباطن , يف مكتبه مبقر اإمارة حفرالباطن , توقيع اتفاقية تفاهم 
م�سرتكة بني ال�سوؤون ال�سحية بحفرالباطن واجلمعية ال�سعودية اخلريية ملر�سى الكبد )كبدك(.

وبارك �سموه للجميع هذه التفاقية التي و�سفها بالن�سانية, و�سيكون لها نفع واأثر ايجابي كبري على املجتمع وخا�سًة مر�سى التهاب الكبد )�سي( 
خا�سًة اأنها تقوم على تقدمي الربامج التوعوية واخلدمات العالجية جمانًا للم�ستفيدين, وهي ما ن�ست عليه هذه ال�سراكة املباركة.

ومثل ال�سوؤون ال�سحية بحفرالباطن )الطرف الأول( مدير ال�سوؤون ال�سحية نا�سر بن را�سد ال�سايف, كما مثل جمعية )كبدك( الطرف الثاين 
عبدالعزيز بن علي احلميد , وتهدف هذه ال�سراكة اإىل رفع م�ستوى الوعي املجتمعي باأمرا�س الكبد والتعريف بال�سلوكيات ال�سحية املالئمة, 

والو�سول اإىل اأكرب �سريحة ممكنة من الفئات امل�ستهدفة من اأبناء املجتمع لتعزيز تاأثري تلك احلمالت وحتقيق اأهدافها املن�سودة.

وت�سمنت هذه التفاقية التي وقعت بني الطرفني اإىل بناء عالقة تعاون م�سرتك وفقًا لالإمكانيات املتاحة لكل طرف واأن يقوم الطرفني بن�سر الوعي 
املجتمعي بطرق الوقاية من اأمرا�س الكبد والفح�س املبكر يف املناطق التي تعمل بها ال�سوؤون ال�سحية بحفرالباطن و�سمن النطاق اجلغرايف لها, 

وعدد من البنود الأخرى التي تهتم بامل�ستفيدين.

اجلدير بالذكر باأن �سحة حفرالباطن اأعلنت عن مبادرة العيادة ال�ست�سارية املتنقلة للمرحلة الثانية بالتعاون مع جمعية )كبدك( وهي املبادرة 
الثانية بعد الأوىل التي مت تنفيذها العام املا�سي مب�ست�سفى امللك خالد, وذلك للك�سف عن مر�س التهاب الكبد الفريو�سي )ج(, التي �ستكون بتاريخ 

20 مار�س يوم الأربعاء املوافق 13/7/1440هـ و�ستكون مب�ست�سفى حفرالباطن املركزي.

محافظ حفرالباطن يشهد توقيع مذكرة تفاهم بني صحة 

حفرالباطن وجمعية كبدك

املناطق - عبدالله السعيدي:

صحيفة املناطق السعودية - 19 مارس 2019 م
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ا�ستقبل مدير م�ست�سفى امللك �سعود بعنيزة الدكتور يا�سر بن عبداهلل ال�سيويف وفد من جمعية كبدك ممثله مبدير خدمات امل�ستفيدين ر�سيد البدراين 
و �سالح ال�سدوخي ع�سو اجلمعيه  والخ�سائي حممد الفوزان. حيث متت مناق�سة تفعيل الربامج التوعوية والوقائية من اجل اإقامة معر�س توعوي 
مقروء ومرئي متخ�س�س يحاكي الكبد  اأمرا�سًا والتهابًا وعالجًا  ووقاية م�ستهدفة من �سرائح املجتمع  والتفاق على اعداد خطة عمل م�ستقباًل ,, 

وتكثيف معار�س توعوية بامل�ست�سفى تهدف اىل زيادة الوعي .. 

من جانبه قدم الدكتور يا�سر ال�سيويف �سكره وتقديره ملدير اجلمعية عبدالعزيز احلميد وفريق العمل  على التعاون . 

مدير مستشفى امللك سعود بعنيزة عقد االجتامع مع 

الجمعية السعودية ) كبدك (

كتب فيصل املطريي:

موقع املديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم - 11 أبريل 2019
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