سياسة صرف المساعدات
لجمعية بصمة تفاؤل لمرضى سرطان األطفال

جدول المحتويات
أوالً  /الدعم النفسي 3 ............................................................................................................ -:
 -٢برنامج البطاقة العالجية 4 ................................................................................................... :

أوالً  /الدعم النفسي -:
تهدف جمعية بصمة تفاؤل إلى تحقيق الدعم النفسي من خالل التوعية الصحية
للفرد و المجتمع عن أمراض السرطان بعدد من البرامج و هي  ( :بصمة
وعي  -مستشارك – تحقيق األمنيات ) و تؤكد أن رعايتها لهذه البرامج تجدد
الدعم النفسي و تبث األمل و التفاؤل لدى المرضى و ذويهم .

ثانيا ً  /الخدمات االجتماعية -:
 – ١برنامج عطاء و شفاء :
و هذا البرنامج يساند المرضى و يسهل رحلة عالجهم عن طريق :
• توفير بيئة مناسبة و بناء وحدات سكنية للمرضى القادمين من خارج الرياض
ذوي الدخل المحدود  ،و يكون قريبا ً من مراكز العالج .
• توفير األطعمة العضوية المتكاملة بما يناسب الطفل المصاب  ،والمتابعة مع
أخصائي التغذية .
• تأمين المستلزمات التالية للفحص والمتابعة المنزلية  ( :جهاز قياس السكر
وملحقاته  +جهاز بخار  +جهاز قياس الضغط  +جهاز قياس الحرارة +
المسحات الطبية ) .

 -٢برنامج البطاقة العالجية :
يعد هذا البرنامج من أهم الحلول في توفير العالج لألطفال المرضى المقيمين و
ذوي الدخل المحدود .
حيث تقوم جمعية بصمة تفاؤل بتبني عدد من الحاالت التي تمت دراستها وفقًا
للمعايير المتبعة في الجمعية  ،و ذلك من خالل :
• التنسيق مع المراكز المتخصصة بسعر تنافسي ؛ عبر عقد شراكة استراتيجية
لتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين .
• أو يتم عرضها كحالة طارئ في الموقع االلكتروني وحسابات الجمعية في
مواقع التواصل االجتماعي .
و يهدف البرنامج الى كفالة (  ) 25طفل مقيم مصاب بمرض السرطان لمدة 5
سنوات .
و هذه البنود توضح آلية صرف المساعدات للمستفيدين من خدمات جمعية
بصمة تفاؤل لمرضى سرطان األطفال -:
 /١استقبال طلبات المرضى يدويا ً أو من خالل منصات الجمعية االلكترونية .
 / 2دراسة التقارير الطبية للمرضى أو تحويلها مباشرة إلى المراكز المشاركة.
 /٣دراسة الحالة و تحديد مدى أهلية المستفيد وفقا ً آللية الخدمة االجتماعية.
 / ٤تقديم الخدمات الصحية في حال احتياج المستفيد لها و تحويله مباشرة
لمزودي هذه الخدمة .
 / 5إدارة الجودة و قياس رضى المرضى و ذويهم بعد انتهاء تقديم المساعدة .

