سياسة تنظيم العالقة
مع المستفيدين

تمهيد
تضــع جمعيــة بــادر لألجهــزة الطبية بمنطقة مكــة المكرمة السياســات واإلجراءات
التــي تنظــم عالقتهــا بجميــع األطــراف مــن مســتفيدين وداعميــن ومتطوعيــن
وخالفــه ،بمــا يكفــل حقــوق الجمعيــة وكافــة هــذه األطــراف .وتشــكل أنظمــة
العمــل والعقــود المصــدر األساســي فــي تحديــد حقــوق وواجبــات المتعاقديــن
وطريقــة أدائهــا وتبعــات التقصيــر فــي األداء ،وحدود المســؤولية وطريقة تســوية
الخالفــات التــي قــد تنشــأ مــن جــراء تنفيــذ هــذه العقــود والخدمــات بشــكل يكفــل
حمايــة األطــراف ذات العالقــة مــع الجمعيــة.
وتركــز جمعيــة بــادر لألجهــزة الطبيــة علــى تقويــة العالقــات مــع المســتفيدين،
وتضــع لهــا أولويــة مــن خــال وضــع آليــة لتنظيــم هــذه العالقــة مــع مراجعتهــا
باســتمرار والتعديــل عليهــا وتعميمهــا بمــا يكفــل حقــوق الجميــع

2

الهدف العام
تقديــم خدمــة متميــزة للمســتفيدين مــن كافــة الشــرائح بإتقــان وســرعة وجــودة
عاليــة إلنجــاز معامالتهــم ومتابعــة متطلباتهــم ومقترحاتهــم والعمــل علــى
مواصلــة التطويــر والتحســين التــي تتــمبالتعــاون مــع كافــة الجهــات للوصــول إلــى
تحقيــق األهــداف ،والوصــول إليهــم بأســهل الطــرق دونالحاجــة إلــى طلــب المســتفيد

األهداف التفصيلية
1

تقديــر حاجــة المســتفيد وكافــة الفئــات المســتفيدة فــي الجمعيــة مــن خــال
تســهيل اإلجــراءاتوحصولهــم علــى كافــة الخدمــات المطلوبــة دون عنــاء ومشــقة

2

تقديــم الخدمــات المتكاملــة بأيســر الطــرق وبأحــدث األســاليب االلكترونيــة لخدمــة المســتفيد

3

تقديم المعلومات واإلجابات بشـــكل مالئم بما يتناســـب مع تســـاؤالت المستفيدين
واستفساراتهم من خالل عدة قنوات

4

تقديم خدمة للمســـتفيد من موقعه حفاظ ًا لوقته وتقديراً لظروفه وسرعة انجاز خدمته

5

التركيـــز علـــى عملية قياس رضا المســـتفيد كوســـيلة لرفع جودة الخدمـــة المقدمة
والتحســـينالمســـتمر إلجراء تقديم خدمـــة وأداء مقدم الخدمة

6

زيـــادة ثقـــة وانتمـــاء المســـتفيدين بالجمعيـــة مـــن خـــال تبنـــي أفضـــل المعاييـــر
والممارســـات فـــي تقديـــم الخدمـــة للمســـتفيد وذلـــك عـــن طريـــق مـــا يلـــي:
تصحيح المفاهيم الســـائدة لدى المســـتفيد عن الخدمات المقدمة في الجمعية
تكويـــن انطباعـــات وقناعات ايجابيـــة جديدة نحـــو الجمعية وما تقـــدم من خدمات
نشـــر ثقافـــة تقييـــم الخدمـــة لـــدى المســـتفيد والتشـــجيع علـــى ذلـــك والتأكـــد علـــى أن تقييـــم
جـــودةالخدمة حـــق من حقوق المســـتفيد حيـــث أنهـــا أداة للتقويم والتطويـــر ال للعقاب والتشـــهير
نشـــر ثقافة جودة الخدمة بين جميع األقســـام التي تقدم خدماتها للمستفيدين الداخلي أوالخارجي
ابتـــكار مفاهيـــم وتقنيـــات إداريـــة لالرتقـــاء بمســـتوى ونوعيـــة الخدمـــات المقدمـــة للمســـتفيد
ومحاولـــة القضـــاء علـــى معوقـــات تقديـــم خدمـــات ذات جـــودة عاليـــة وذلـــك مـــن خـــال التطوير
والتحســـين المســـتمر للخدمـــات المقدمـــة للمســـتفيد مـــن خـــال تلمـــس أراء المســـتفيدين

3

القنوات المستخدمة للتواصل
مع المستفديدين
ا لمقا بلــة

االتصــاالت الهاتفيــة

وســائل التواصــل االجتماعــي

الخطابــات

خدمـــــــة التطـــــوع

الموقــع االلكترونــي للجمعية

مناديـــــب المكاتـــــب الفرعيـــة

األدوات المتاحة لموظف عالقات
المستفيدين للتواصل مع المستفيدين
الالئحــة األساســية للجمعيــة

دليــل خدمات البحــث االجتماعي

دلـــيـــــــــــل سياســــــــة الدعـــم
للمستفيــــــدين

طلـــــــــب دعـــــــــم مســـــــــتفيد

4

يتـــم التعامـــل مع المســـتفيد علـــى مختلف
المســـتويات إلنهاء معامالتهبالشكل التالي
1

التقديــم عبــر موقــع الجمعيــة لطلــب األجهــزة والمســتلزمات الطبيــة وفتــح حســاب
خــاص لــكل مســتفيد علــى المنصــة اإللكترونيــة

2

تعبئــة كافــة البيانــات المطلوبــة وإرفــاق صــورة مــن الهويــة ســارية المفعــول وكذلــك
صــورة مــن التقريــر الطبــي المثبــت للحالــة المرضيــة

3

ســيتم اســتقبال الطلــب الكترونيــ ًا ومطابقــة البيانــات والتأكــدمــن صالحيتهــا وقــت
التقديــم وفــي حــال عــدم اكتمــال البيانــات ســيتم إرســال رســالة نصيــة للمســتفيد
تفيــده باســتكمال ملفــه علــى الموقــع

4

التأكــد مــن صحــة البيانــات المقدمــة مــن طالــب الخدمــة والتوقيــع عليهــا وأنه مســؤول
مســئوليةمباشــرة عــن صحــة المعلومات

5

التوضيــح للمســتفيد بــأن طلبــه ســيرفع للجنــة خدمــات المســتفيدين لدراســة طلبــه
والــرد عليــه بشــأن قبولــه أورفضــه

6

يتــم تحويــل المعاملــة لقســم البحــث االجتماعــي لدراســة الحالــة المرضيــة وتحديــد
مــدى اســتحقاق المســتفيد للخدمــة

7

موافقة لجنة اعتماد المساعدات للطلب وتحويلة للموظف المختص

8

يحــق لــكل مســتفيد صــرف  3أجهــزة طبيــة و  3مســتلزمات طبيــة كحــد أقصــى
ويســتثنى مــن ذلــك الحــاالت المرضيــة الحرجــة

9

التواصــل مــع المســتفيد الســتالم الجهــاز الطبــي واختيــار الطريقــة المناســبة للتســليم
ســواء بالحضــور إلــى مقــر الجمعيــة أو التوصيــل إلــى المنــزل أو إعطــاءه نمــوذج
لالســتالم مــن متاجــر األجهــزة والمســتلزمات الطبيــة

10

توقيــع المســتفيد لنمــوذج ( ســند اســتالم جهــاز طبــي ) موضــح فيــه بيانــات المريض
وبيانــات الجهــاز الطبــي وتعهــد المســتفيد بالمحافظــة علــى الجهــاز واســتخدامه
بالطريقــة الصحيحــة وفــي حــال االنتهــاء منــه يتــم إعادتــه للجمعيــة لتدويــره بعــد إجــراء
الصيانــة عليــه لمرضــى آخريــن

11

متابعــة المســتفيد كل  4أشــهر عــن حالــة الجهــاز الطبــي وصالحيــة اســتخدامه وعمــل
الصيانــة الدوريــة لــه عبــر الورشــة المتنقلــة للجمعيــة

5

تنظيم سياسات المتبرعين
باألجهزة الطبية
1

تقديم طلب عبر موقع الجمعية من خانة ( تبرع بجهازك الطبي )

2

سيتم استقبال الطلب والتأكد من البيانات المسجلة

3

التواصــل مــع المتبــرع برســالة نصيــة تفيــده بــأن طلبــه ســيرفع للجنــة والــرد عليــه بشــأن
قبولــه أورفضه

4

تحديــد الطريقــة المناســبة لالســتالم ســواء بالحضــور المباشــر إلــى مقــر الجمعيــة أو
بتواصــل منــدوب الجمعيــة مــع المتبــرع لالســتالم

5

تزويــد المتبــرع بنمــوذج ( ســند اســتالم جهــاز طبــي ) موضــح فيــه أن الجهــاز الطبــي
وقف ـ ًا للمتبــرع وتحــت تصــرف الجمعيــة لتدويــره علــى مرضــى الجمعيــة

6

وصــول رســالة نصيــة تشــكر المتبــرع علــى دعمــه للجمعيــة واســتمرار ذلــك الدعــم
مســتقبال

7

عمــل الصيانــة الالزمــة والتعقيــم والتغليــف للجهــاز الطبــي ليتــم بعــد ذلــك تدويــره
للمرضــى
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