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بالدم يف  للتربع  إيثـــار  تحققت أول أهداف 

2015 بافتتاح أول مركـــز للتربع بالدم  21 أكتوبـــر 

مبجمع تجاري عىل مستوى الرشق األوسط.

يعمل املركـــز عىل تلبيـــة احتياجات بنوك 

واملشـــاعر  الرشقيـــة،  املنطقـــة  يف  الـــدم 

املقدسة يف مواســـم الحج والعمرة، باإلضافة 

الحتياجـــات بنـــوك الـــدم يف الحـــد الجنويب، 

وذلك مـــن خالل تســـهيل عملية التـــربع بالدم 

وجعلهـــا يف متناول الجميع من خـــالل التواجد 

يف أماكن التجمعات.

وبتضافر جهـــود املختـــرب اإلقليمي وبنك 

الدم بصحـــة الرشقية، وبنوك الـــدم املتعاونة 

التخصيص  يف كل من مستشـــفى امللك فهد 

بالدمام، ومستشـــفى الحرس الوطني بالدمام، 

بالدمـــام،  واألطفـــال  الـــوالدة  ومستشـــفى 

كان  بالخرب،  الجامعي  فهد  امللك  ومستشـــفى 

عىل  اســـتثنائياً  واملقيمني  املواطنـــني  إقبال 

املركـــز، األمر الذي حـــدا بنا الفتتـــاح ثاين مركز 

التجاري  الفناتري  بالدم يف مجمـــع  للتربع  إليثار 

بالجبيل الصناعية يف العام 2018.

تســـعى جمعية إيثـــار لتفعيـــل دور إيثار 

للتـــربع بالـــدم للوفـــاء باحتياجات بنـــوك الدم 

الســـابق ذكرها وتحقيق املســـتهدف السنوي 

للمحافظـــة عىل مخزون الـــدم وتجنب أي نقص 

محتمـــل قد يؤثر عىل تقديـــم الخدمات الصحية 

يف املنطقة الرشقية.

مقدمة
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تعزيز ثقافة التربع بالدم لسد احتياج بنوك الدم يف اململكة العربية السعودية.

الرؤية

التعامل مع املتغريات واالستفادة من التطور الحادث يف اململكة العربية السعودية لنرش ثقافة 

التربع بالدم يف اململكة العربية السعودية.

الرسالة

• توعية افراد املجتمع بثقافة التربع بالدم؛
• نرش ثقافة العمل التطوعي يف مجال التربع بالدم؛

• نرش روح التعاون والتكاتف بني أفراد املجتمع؛
• تكامل املؤسسات املجتمعية يف الحث عىل التربع بالدم.

األهداف
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LOREM IPSUM AMENT

كلمة شكرًا ما تكفيه، 
واملعنى أكرب ما توفيه، 

لو بيدي العمر أعطيه، 
أعرب له عن مدى شكري

)من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة( قال رسول الله صىل الله عليه وسلم:
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قيمـنا
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هو إتقان العمل وبذل الجهد إلجادته ليصبح عىل أكمل وجه

اإلحسان

التعاون لغًة يعني العون أي ساعد فالٌن فالنًا وطلب منه العون، فالتعاون ُهو التضامن، وُمساعدة 

الناس بعُضهم بعًضا يف الرسَّاء والرضَّاء، فهي الُْمؤَاَزرَُة وتقديم املُساعدة لكل من إليها،]٢[وقد 

أَمر الله تعاىل عباده بالتعاون رشيطة أن يكون عىل الرب والتقوى ونهاهم أن يكون تعاونهم عىل 

اإلثم والعدوان، فقال يف محكم كتابه: »َوتََعاَونُوا َعىَل الرِْبِّ َوالتَّْقَوٰى ۖ َواَل تََعاَونُوا َعىَل اإْلِثِْم 

َوالُْعْدَواِن« سورة املائدة

التعاون

مالحظة وتوليد أفكار جديدة من خالل توافر وجهات نظر متباينة وتنسيق األفعال الرضورية لتنفيذ 

هذه األفكار وترجمتها إىل ابتكارات

االبتكار
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وعد بنت حسن رشاحييل
مدير تنفيذي مكلف

د. شادي محمد إنيس
مستشار خدمات طبية

عبدالعزيز بن عيل الرتيك
رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار

عبدالله بن مطر العتيبي
مدير إدارة املختربات وبنوك الدم بصحة الرشقية

د. حنان بنت مسفر الغامدي
نائب رئيس مجلس إدارة جمعية إيثار

عبدالله بن مخلد الحريب
رئيس لجنة إيثار للتربع بالدم
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ليىل بنت جمعة القالف
منسقة مراكز التربع بالدم

عبدالرحمن بن جهاد السلامن
رئيس املتطوعني

عبدالله عكرمة أبوجهل
منسق الدعم اللوجستي

خليفة بن دخيل الضبيب
عضو مجلس إدارة جمعية إيثار

عبدالعزيز بن عبدالرزاق األنصاري
عضو مجلس إدارة جمعية إيثار

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرقطان
عضو مجلس إدارة جمعية إيثار

د. باسم محمد فوتا
رئيس لجنة التثقيف الصحي

فارس بن عيل القحطاين
رئيس فريق حمالت التربع بالدم ببنك الدم املركزي
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تم إنشاؤه يف 2015

مركز إيثار للتربع بالدم

مجمع الراشد التجاري - الخرب

مراكز إيثار للتربع باألعضاء
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تم إنشاؤه يف 2017

مركز إيثار للتربع بالدم

مجمع الفناتري - الجبيل الصناعية

مراكز إيثار للتربع باألعضاء
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جائحة كورونا املستجد
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جائحة كورونا 2020
ظهـــرت أول حالـــة إصابة بجائحـــة فريوس كورونـــا 2019–20 

يف الســـعودية يف 2 مارس 2020. حتى 20 ديســـمرب 2020، 

ُســـجل يف اململكـــة 361010 حالة مؤكدة، منهـــا 3010 حالة 

نشـــطة تتلقى الرعاية الطبية، فيام بلغ عدد حاالت الشـــفاء 

351878 حالة، والوفيات 6122.
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يف ظـل اختـالف انتشـار اضطرابـات الـدم الوراثيـة 

الثالسـيميا  الـدم املنجـيل، وأمـراض  وهـي فقـر 

أعـىل  ووجـود  اململكـة،  مناطـق  مختلـف  بـني 

إذ  والجنوبيـة،  الرشقيـة  املناطـق  يف  معدالتـه 

تـرتاوح نسـبة انتشـار فقـر الـدم املنجـيل حسـب 

بعـض  يف   %  27-2 بـني  املنشـورة  الدراسـات 

املناطـق الجغرافية، ويعد انتشـارها يف اململكة 

املعـدالت  أعـىل  مـن  واحـداً  السـعودية  العربيـة 

مقارنة بالدول املجاورة يف الرشق األوسط.

هـذا العامـل، باإلضافـة إىل عوامـل أخـرى أهمهـا 

احتيـاج بنوك الدم يف املشـاعر املقدسـة وبنوك 

الـدم يف الحـد الجنـويب، أضـف إىل ذلـك توقـف 

الحركـة الناجـم عـن احـرتازات جائحـة كورونـا، مـام 

حتـم علينـا يف )إيثار( رضورة العمل بجدية لتيسـري 

إيثـار  لجنـة  خـالل  مـن  بالـدم  للمتربعـني  الوصـول 

للتربع بالدم.

املنطقة الرشقية
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آلية عمل مراكز إيثار للتربع بالدم
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اإلجراءات االحرتازية خالل الجائحة

خـــالل فـــرتة جائحة كورونـــا املتســـجد 2020، 

والتـــي امتـــدت من شـــهر مـــارس إىل شـــهر 

أغســـطس يف ذلك العـــام، تم تفعيـــل حمالت 

االحرتازيـــة  اإلجـــراءات  وفـــق  بالـــدم  التـــربع 

املعتمدة من وزراة الصحة.

وعليـــه، قمنا يف جمعية إيثـــار بإطالق منوذج 

الحجـــز اإللكرتوين للتـــربع بالـــدم، باإلضافة إىل 

املنشـــآت  يف  بالدم  التـــربع  لحمالت  التنســـيق 

الصحية خالل فـــرتة حظر التجـــوال، باإلضافة إىل 

الحظر  فـــرتة  يف  الخارجيـــة  الحمـــالت  تفعيـــل 

الجزيئ.

تطويع استخدام التقنية لخدمة رسالة 
التربع بالدم وفق اإلجراءات االحرتازية
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جائحـة  فـرتة  خـالل  بالـدم  تـربع  حملـة   81 إقامـة  تـم 

كورونا، من شهر مارس وحتى شهر أغسطس 2020.

81
حملة تربع بالدم
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تم جمعها خالل فرتة الجائحة من حمالت التربع بالدم

6000
وحدة دم
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تم جمعها من حمالت التربع بالدم خالل العام 2020

لنتخطى مستهدف السنة 14 ألف وحدة دم

17,000
وحدة دم
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تم جمعها من حمالت التربع بالدم عىل مدى خمسة أعوام

ساهمت يف تشايف 195 ألف مستفيد 

65,000
وحدة دم
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w w w . e i t h a r . n e t

اليوم أنت املتربع بالدم،
وغًدا قد تكون أنت من يحتاج إىل التربع.

بادر بإنقاذ مريض!


