التقرير السنوي لعام 2018م

قائمة البرامج:
-

-

(مدرك).
مشروع الصحة المدرسية ُ
مبادرة التعليم الدوائية.
استراتيجية دوائي للتعامل مع المضادات الحيوية.
مشروع دعم المجموعات والأندية الطلابية في مجالات التثقيف الدوائي (مداد).
يوم الصيدلي السعودي  -الحملة الوطنية التوعوية للتوعية بأدوية الأطفال (بالنا وبالك عليه).
السلامة الدوائية.
معارض التوعية.

اسم المشرو ع:
(مدرك)
مشروع الصحة المدرسية ُ

فكرة المشروع:
يهدف المشروع إلى بناء معرفة دوائية وتكوين سلوكيات صحية سليمة لدى طلاب المرحلة الابتدائية
عبر استخدام عدة منهجيات (تدريب المشرفين الصحيين ،التوعية بالأقران ،التوعية الصحية المباشرة).

الهدف العام:
 .1تدريب وتمكين المشرفين الصحيين من التثقيف الدوائي.
 .2تعزيز الصحة وتكوين السلوكيات الصحية لطلاب المدارس الابتدائية.
المعززة للصحة.
 .3المساهمة في دعم المدارس ُ

المستفيدون:
أفراد المتجمع بشكل عام (نساء – رجال – أطفال).

تاريخ التنفيذ:
2018 / 3 / 30 – 1 / 1م

المخرجات:
-

تدريب  100معلم في  100مدرسة.
تدريب وتخريج  3000صيدلي صغير ببرنامج تدريبي مكثف.
توعية  40ألف طالب وطالبة.

اسم المشرو ع:
مبادرة التعليم الدوائية

فكرة المشروع :
مبادرة تسعى لتعزيز معرفة ومهارات الممارسين الصحيين في مجالات التثقيف الدوائي.

الهدف العام :
 -1تدريب الممارسين بمستجدات التثقيف الدوائي.
 -2تمكين الممارسين الصحين بأهم الأدوات للتثقيف الدوائي.
 -3تنمية المنظومة الصحية الوطنية عبر توفير فرص تدريبية وتطويره للممارسين الصحيين

المستفيدون:
الممارسين الصحيين

تاريخ التنفيذ:
2018 / 6 / 30 – 1 / 1م

المخرجات




تدريب  700ممارس صحي
مشاركة  14متحدث
مشاركة  50متطوع

اسم المشرو ع:
استراتيجية دوائي للتعامل مع المضادات الحيوية.

فكرة المشروع:
لقد أحدث اكتشاف المضادات الحيوية ثورة كبيرة في التعامل مع الأمراض المعدية والوقاية منها.
ويعد الاستخدام الخاطئ لهذه المضادات من أهم الأسباب التي أدت إلى نشوء جيل من الجراثيم
المقاومة لعمل المضادات الحيوية فلم تعد ذات فائدة علاجية .إن مقاومة الجراثيم للمضادات
الحيوية تعتبر من أهم العوامل التي تهدد الأنظمة الصحية العالمية وتؤدي إلى زيادة المضاعفات
المرضية والوفيات الملازمة لعدد من الالتهابات .لذلك فإن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية
يساعد على الحد من ذلك ويهدف المشروع للتوعية بأهمية إكمال مدة المضاد.

الهدف العام:
 -1توعية المريض بأهمية إكمال المدة العلاجية المقررة من قبل الطبيب للمساهمة في تكوين
سلوكيات مجتمعية إيجابية فيما يتعلق بإكمال المدة العلاجية للمضاد الحيوي.
 -2توعية الممارسين الصحيين بأهمية تحديد المدة العلاجية المقررة وضرورة الالتزام بها من قبل
المريض .
 -3التوعية بالأخطار المترتبة على عدم أكمال مدة المضاد الحيوي.

المستفيدون:
أفراد المتجمع بشكل عام (نساء – رجال – أطفال).

تاريخ التنفيذ:
2018 /12 / 30 – 9 / 1م

المخرجات:
-

توعية  10ألف من الحملات في الأسواق التجارية.
توعية  150ألف من الحملات الإلكترونية.
تدريب  200ممارس صحي.
دعم  5أبحاث.

اسم المشرو ع:
مشروع دعم المجموعات والأندية الطلابية في مجالات التثقيف الدوائي (مداد).
فكرة المشروع :
جاء المشروع ضمن استراتيجية الجمعية في دعم مشاريع التثقيف الدوائي وإلى تحفيز طلاب
الجامعات وكذلك المجموعات الغير ربحية في دخول حقل التثقيف الدوائي عبر برامج مجتمعية.
يقوم البرنامج على تقديم الدعم اللوجستي الكامل للمشاريع المختارة وكذلك بتقديم دعم مالي
بمقدار  15ألف ريال لعشرة مبادرات يتم اختيارها.
سوف يسهم المشروع في تمك ين الكوادر المؤهلة في التنمية المجتمعية عبر إيجاد مظلة عمل
مرجعية متخصصة توفر لهم الدعم اللوجستي والعلمي وتمكنهم في زيادة المعارف والمهارات.

الهدف العام :
-1
-2
-3
-4

دعم الأنشطة المجتمعية في مجالات التثقيف الدوائي.
دعم النشاط اللاصفي في الجامعات السعودية.
إيجاد وتشجيع قيادات مجتمعية متميز
نشر ثقافة العمل الغير ربحي

المستفيدون:
أفراد المتجمع بشكل عام (نساء – رجال – أطفال).

تاريخ التنفيذ:
2018 /7 / 30 – 5 / 1م

المخرجات
-

دعم  10مشاريع مقدمة من مجموعات تطوعية وأندية طلابية في مجالات التثقيف الدوائي.
مشاركة  200متطوع.
توعية ما يقارب  50ألف من أفراد المجتمع.

اسم المشرو ع:
يوم الصيدلي السعودي  -الحملة الوطنية التوعوية للتوعية بأدوية الأطفال (بالنا وبالك عليه).

فكرة المشروع:
تهدف الحملة الوطنية التوعوية للتوعية بأدوية الأطفال (بالنا وبالك عليه) لرفع مستوى الوعي لدى
المجتمع بالاستخدام الأمثل للدواء والتخزين الصحيح لها من أجل تعزيز السلامة الدوائية للأطفال
ولتجنب أي مضاعفات أو مخاطر قد تحدث جراء الاستخدام الخاطئ وكذلك تصحيح أهم المفاهيم
الخاطئة المنتشرة للتعامل مع الأطفال دوائياً وتمكين الوالدين من أهم المعلومات للتعامل مع
أدوية أطفالهم وتعزيز التوعية بأهمية التطعيمات.

الهدف العام:
•

التوعية بمفاهيم صحة الطفل من ناحية الفترات العمرية ،وأكثر الأمراض انتشاراً ،وتكلفة
الأخطاء الدوائية من قبل الوالدين المباشرة والغير المباشرة.

•

تعزيز معرفة الأم والأب بأهم ية الاستخدام الأمثل للدواء لسلامة الطفل ودعم المفاهيم
الصحيحة حول الاستخدام الأمثل له.

•

إيضاح طرق التخزين الأمثل للدواء في المنزل الذي يتواجد فيه أطفال والتوعية بأهم أسباب
التسمم للأطفال وطرق الحد منها.

المستفيدون:
أفراد المتجمع بشكل عام (نساء – رجال – أطفال).

تاريخ التنفيذ:
2018 /9 / 30 – 9 / 1م

المخرجات
 50100مستفيد (  10ألف من الأركان التوعوية –  5ألف من اللعبة التفاعلية –  35ألف من الحملات
التوعوية الإلكترونية –  100من اللقاء العلمي).

اسم المشرو ع:
السلامة الدوائية

فكرة المشروع:
مشروع يهدف لتعزيز السلامة الدوائية لدى المجتمع وتصحيح المفاهيم الخائطة وتمكين المجتمع
بمعارف التعامل مع الأدوية.

الهدف العام:
•

التوعية بمفاهيم السلامة الدوائية

•

تعزيز المعرفة بأهم الأخطاء التي تتصاحب مع الأدوية.

•

المساهمة في تمكين المجتمع بأهم أدوات تقليل والحد من الأخطاء الدوائية.

المستفيدون:
أفراد المتجمع بشكل عام (نساء – رجال – أطفال).

تاريخ التنفيذ:
2018 /9 / 1 – 8 / 1م

المخرجات
توعية ما يقارب  60ألف من أفراد المجتمع.

اسم المشرو ع:
معارض التوعية

فكرة المشروع:
مشروع يهدف لتعزيز التوعية الدوائية عبر المؤتمرات والمعارض والفعاليات المشتركة مع الجهات
الحكومية والغير ربحية الأخرى.

الهدف العام:
•

توعية المجتمع.

•

تعزيز التعاون والشراكة مع الجهات الأخرى.

المستفيدون:
أفراد المتجمع بشكل عام (نساء – رجال – أطفال).

تاريخ التنفيذ:
2018 /12 / 1 – 1 / 1م

المخرجات
توعية ما يقارب  20ألف من أفراد المجتمع.

