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برنامج التبرع بالدم
09 August 2020 11:28:46

Q1  علم بإستمرار حمالت التبرع بالدم بالدولة ؟ هل أنت عل 

Total responses : 609
Total skipped : 1

Q2  التبرع بالدم ؟ ر فظل جائحة كوفيد‐19 هل تف ف 

Total responses : 607
Total skipped : 3
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Q3  

تعلم مراكز التبرع بالدم التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع ؟

Total responses : 606
Total skipped : 4
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Q4  مقترحاتك لتطوير برنامج التبرع بالدم وتحسين جودة الخدمات المقدمة ؟ ما ه 

Total responses : 377
Total skipped : 233

وضع اعالنات بالسناب شات .1

تزويد الممرضين والممرضات .2

توفير مركز التبرع بالدم ف جميع مستشفيات الدولة .3

زياده حمالت اإلعالن و التوعية و اظهار فوائد التبرع .4

5. Need UAQ&RAK

الحمالت االعالنية الواسعه .6

العمل عل حمالت توعيه تعمل عل إجتذاب المتبرعين من خالل حمله وطنيه متلفزة مدعومه بوسائل التواصل اإلجتماع و .7
الشخصيات العامه و البارزه باإلضافه عل الدفع بوحدات متنقله يسهل الوصول لها من قبل المتبرعين عل سبيل المثال مراكز
 ،التسوق (أبوظب مول، الوحده مول

8. Sms للمعرفه الناس

ال يوجد .9

 توفير سيارات متنقلة للتبرع بالدم .10

توفير مركز للتبرع ف المراكز الصحية البعيدة عن المدن الرئيسية .11

12. ء لإلمارات أشرف تطوعيا علل ماله عالقة بالتبرع بالدم قبل مجمهتم ب نقيم جديد بدب الحقيقة أنا مواطن مغرب ف
ذلك. ال استطيع أن أجيب عل ننهدا العمل هنا باإلمارات وال اعرف كيف يم أن استمر ف تنظيم حمالت التبرع بالدم. وأتمن
هدا السؤال ألنه لم اطلع بعد ع

الرجا إرسال رسايل نصيه بأماكن و مواعيد التبرع بالدم .13

 االستمرارية .14

 ال يوجد .15

 توفير فروع ف اماره دب حت يون االمر سهل عل عامه الناس .16

ارسال معلومات اكثر عل مواقع التواصل االجتماع بأماكن التبرع بالدم ف جميع المناطق .17

 تخصيص حملة تبرعية ف جميع مناطق الدوله .18

 سيارة مخصصة للتبرع تزور االشخاص .19

يشمل كل المستشفيات .20

 لزم التبرع بالدم لمن يريد الحصول عل شهادة السواقة والفحص من اجل التجديد االقامات .21

ارسال رسائل بمواعيد واماكن ااحمالت .22
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االعالن عبر رسائل نصيه عل الهواتف المحموله .23

 مراكز تبرع بالدم متنقلة .24

نريد حمالت منتظمة لتقريب الخدمة من كل فرد و ف أي مان. شرا .25

 اعالن .26

27.

 ياريت لو يخلون االطباء اييون البيوت ل نتبرع ف الدم .28

 ياريت لو يخلون االطباء اييون البيوت ل نتبرع ف الدم .29

 ياريت لو يخلون االطباء اييون البيوت ل نتبرع ف الدم .30

 ياريت لو يخلون االطباء اييون البيوت ل نتبرع ف الدم .31

 ياريت لو يخلون االطباء اييون البيوت ل نتبرع ف الدم .32

 ياريت لو يخلون االطباء اييون البيوت ل نتبرع ف الدم .33

 ياريت لو يخلون االطباء اييون البيوت ل نتبرع ف الدم .34

 يجب ان تون هناك حمالت توعويه أكثر للجمهور ليس للعاملين ف قطاع الصحه .35

زيادة التوعية بمنافعه و محاوله التسويق للفره بشل أكثر فعاليه كونتا ال نسمع عل التبرع اال نادرا و ال نرى ملصقات او .36
ل نهائالتبرع بالدم بش المرافق الصحيه و غيرها للحث عل صور ف

زيادة التوعية بمنافعه و محاوله التسويق للفره بشل أكثر فعاليه كونتا ال نسمع عل التبرع اال نادرا و ال نرى ملصقات او .37
ل نهائالتبرع بالدم بش المرافق الصحيه و غيرها للحث عل صور ف

زيادة التوعية بمنافعه و محاوله التسويق للفره بشل أكثر فعاليه كونتا ال نسمع عل التبرع اال نادرا و ال نرى ملصقات او .38
ل نهائالتبرع بالدم بش المرافق الصحيه و غيرها للحث عل صور ف

39. Also to keep showing the benefits of the blood donation be announced everywhere and all the
time I

 توفير حافالت مجهزة للتبرع بالدم .40

 توفير حافالت مجهزة للتبرع بالدم .41

 توفير حافالت مجهزة للتبرع بالدم .42

 توفير حافالت مجهزة للتبرع بالدم .43

 توفير حافالت مجهزة للتبرع بالدم .44

 توفير حافالت مجهزة للتبرع بالدم .45

 توفير حافالت مجهزة للتبرع بالدم .46

 توفير حافالت مجهزة للتبرع بالدم .47

التعقيم والعنايه والتغذيه .48
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 مساعدة مالية لمن يقوم بالتبرع .49

 عن طريق الرسائل النصية .50

 عن طريق الرسائل النصية .51

توزيع سيارات تبرع بالبدم عل المناطق مثل قرية جميرا او االماكن البعيدة .52

توزيع سيارات تبرع بالبدم عل المناطق مثل قرية جميرا او االماكن البعيدة .53

 ارسال رسائل تذكيرية للمتبرعين كل ستة اشهر حت يقومو بالعودة للتبرع .54

 استمرار برامج التبرعات بالدم وتسهيل وصول المتبرعين ال مراكز عن طريق تحديد المواقع .55

 استمرار برامج التبرعات بالدم وتسهيل وصول المتبرعين ال مراكز عن طريق تحديد المواقع .56

 استمرار برامج التبرعات بالدم وتسهيل وصول المتبرعين ال مراكز عن طريق تحديد المواقع .57

 استمرار برامج التبرعات بالدم وتسهيل وصول المتبرعين ال مراكز عن طريق تحديد المواقع .58

 استمرار برامج التبرعات بالدم وتسهيل وصول المتبرعين ال مراكز عن طريق تحديد المواقع .59

 استمرار برامج التبرعات بالدم وتسهيل وصول المتبرعين ال مراكز عن طريق تحديد المواقع .60

 استمرار برامج التبرعات بالدم وتسهيل وصول المتبرعين ال مراكز عن طريق تحديد المواقع .61

 استمرار برامج التبرعات بالدم وتسهيل وصول المتبرعين ال مراكز عن طريق تحديد المواقع .62

 استمرار برامج التبرعات بالدم وتسهيل وصول المتبرعين ال مراكز عن طريق تحديد المواقع .63

يتم النشر بصورة معلنة واوضح عن حمالت التبرع بالدم من خالل السوشيال ميديا او رسائل نصية .64

إرسال رسائل للمتبرعين بحيث إذا تعدى آخر تبرع ٣ أشهر والرسالة تقول لقد مر ثالث شهور بإمانك اآلن التبرع وبهذه .65
الرسالة يتذكر بالتبرع وشرا

66. no

67. no

زيادة عدد الحافالت المجهزة لغرض التبرع بالدم ف جميع االمارات .68

اله يعطيم الصحة والعافية وجازاكم اله كل خير .69

اله يعطيم الصحة والعافية وجازاكم اله كل خير .70

اله يعطيم الصحة والعافية وجازاكم اله كل خير .71

اله يعطيم الصحة والعافية وجازاكم اله كل خير .72

اله يعطيم الصحة والعافية وجازاكم اله كل خير .73

اله يعطيم الصحة والعافية وجازاكم اله كل خير .74

اله يعطيم الصحة والعافية وجازاكم اله كل خير .75

اله يعطيم الصحة والعافية وجازاكم اله كل خير .76
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اله يعطيم الصحة والعافية وجازاكم اله كل خير .77

اله يعطيم الصحة والعافية وجازاكم اله كل خير .78

اله يعطيم الصحة والعافية وجازاكم اله كل خير .79

ارغب بالتبرع بالدم .80

تثيف تواجد الفرق المتنقلة للوصول إل أكبر عدد من افراد المجتمعات .81

 اظن اذا يون ف تطبيق أو برنامج ننزله عشان ال يبا يتبرع بالدم .82

 اظن اذا يون ف تطبيق أو برنامج ننزله عشان ال يبا يتبرع بالدم .83

اصدار بطاقات إلترونية المتبرعين بالدم وتشجيع الناس عل التبرع بالدم ألنه واجبا وطنيا وعمال انسانيا نبيال من الممن .84
انقاذ حياة آالف المرض يساهم ف

85. اإلعالن اكثر عبر وسائل التواصل االجتماع 

 تسهيل نقل المتبرعين .86

اإلعالن عن حمالت التبرع من خالل المنصات الحومية الرسمية والغير رسمية عل وسائل التواصل االجتماع مع توضيح .87
يته للتبرع وللمحتاجين من المرضفوائد التبرع وأه 

88. ل يومللتبرع بالدم بش مدينة أبوظب جميع نواح تنقل العيادات المتحركه ف

89. ل يومللتبرع بالدم بش مدينة أبوظب جميع نواح تنقل العيادات المتحركه ف

90. ل يومللتبرع بالدم بش مدينة أبوظب جميع نواح تنقل العيادات المتحركه ف

91. -

92. -

93. -

94. -

95.

اتمن االفضل للجميع .96

اتمن االفضل للجميع .97

98. you copy will automatically show hereText you

تواجد سيارة التبرع بالدم ف االحياء السنية ونشر التوعية بالتبرع وفائدته بين االهال وفئة العمالة المنزلية وتوزيع هدايا .99
. عينية بسيطة للتشجيع

تواجد سيارة التبرع بالدم ف االحياء السنية ونشر التوعية بالتبرع وفائدته بين االهال وفئة العمالة المنزلية وتوزيع هدايا .100
. عينية بسيطة للتشجيع

تواجد سيارة التبرع بالدم ف االحياء السنية ونشر التوعية بالتبرع وفائدته بين االهال وفئة العمالة المنزلية وتوزيع هدايا .101
. عينية بسيطة للتشجيع

١. عمل فيديو بالحملة وإرسالها عن طريق الواتس اب للجميع وعمل فيديو ونشره ف مواقع التواصل االجتماع االنستقرام .102



7

 والسناب ألنها أسرع طريقة لنشر اي معلومة

كل الشر والتقدير; .103

كل الشر والتقدير; .104

كل الشر والتقدير; .105

ارسال مسجات الطلبات العاجلة لنفس الفصيلة او المطلوبة بدال من االعالن للل .106

ارسال مسجات الطلبات العاجلة لنفس الفصيلة او المطلوبة بدال من االعالن للل .107

ارسال مسجات الطلبات العاجلة لنفس الفصيلة او المطلوبة بدال من االعالن للل .108

ارسال مسجات الطلبات العاجلة لنفس الفصيلة او المطلوبة بدال من االعالن للل .109

ارسال مسجات الطلبات العاجلة لنفس الفصيلة او المطلوبة بدال من االعالن للل .110

ارسال مسجات الطلبات العاجلة لنفس الفصيلة او المطلوبة بدال من االعالن للل .111

ارسال مسجات الطلبات العاجلة لنفس الفصيلة او المطلوبة بدال من االعالن للل .112

ارسال مسجات الطلبات العاجلة لنفس الفصيلة او المطلوبة بدال من االعالن للل .113

 ال يوجد .114

 انتشار المراكز المتنقلة للتبرع بالدم وإرسال رسائل نصية إلخبار المجتمع بحمالت التبرع بالدم .115

 زيادة اإلعالنات .116

 زيادة اإلعالنات .117

عمل اعالن للجمهور ليس لديه المعرفه لالماكن .118

تعدد مراكز الفحص بالدم و االعالن عنها .119

تعدد مراكز الفحص بالدم و االعالن عنها .120

تعدد مراكز الفحص بالدم و االعالن عنها .121

122. ات التواصل اإلجتماعمختلف شب توسيع اإلعالن عن حمالت التبرع بالدم وأماكن التبرع ف

123. وجدت قبل فترة سيارة تابعه لوزارة الصحة للتبرع بالدم تمر بالمناطق و عندما حاولت ان اتبرع رفضوا بعد ما ابلغتهم ان
مريض ازمة تنفس و ااخذ عالج يوم و طلبوا من التبرع داخل مستشف كنت اتمن لو يجوز التبرع داخل السيارة التابعه للوزارة
بدال من الذهاب للمستشف خ

124. -

125. -

126. -

127. -

128. -

ال يوجد .129
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ال يوجد .130

زيادة التثقيف اعالميا، وايضا ف جميع المؤسسات الحومية االتحادية و المحلية، و ايضا االندية الرياضية و مشجعيها .131

 تثيف االعالن عن التبرع بالدم .132

 تثيف االعالن عن التبرع بالدم .133

 تثيف االعالن عن التبرع بالدم .134

 تثيف االعالن عن التبرع بالدم .135

 تثيف االعالن عن التبرع بالدم .136

 تثيف االعالن عن التبرع بالدم .137

 تثيف االعالن عن التبرع بالدم .138

 وضع رقم مجان وواضح تعريف بفوايد التبرع بالدم االنسانيه والصحيه .139

ممن يون فب زيارة الماكن العمل يون اسهل لل حابب يتبرع ويون ف امان من لقدر اله انتقال العدوي .140

ممن يون فب زيارة الماكن العمل يون اسهل لل حابب يتبرع ويون ف امان من لقدر اله انتقال العدوي .141

ممن يون فب زيارة الماكن العمل يون اسهل لل حابب يتبرع ويون ف امان من لقدر اله انتقال العدوي .142

تثيف الحمالت .143

تثيف الحمالت .144

تثيف الحمالت .145

تثيف الحمالت .146

تثيف الحمالت .147

 دور االعالم وتوضيح االماكن .148

149. انشاء مركز خاص بالمنطقة الشرقية للتبرع بالدم يخدم جميع المدن القريبة بالساحل الشرق.

150. انشاء مركز خاص بالمنطقة الشرقية للتبرع بالدم يخدم جميع المدن القريبة بالساحل الشرق.

151. انشاء مركز خاص بالمنطقة الشرقية للتبرع بالدم يخدم جميع المدن القريبة بالساحل الشرق.

152. انشاء مركز خاص بالمنطقة الشرقية للتبرع بالدم يخدم جميع المدن القريبة بالساحل الشرق.

153. انشاء مركز خاص بالمنطقة الشرقية للتبرع بالدم يخدم جميع المدن القريبة بالساحل الشرق.

154. انشاء مركز خاص بالمنطقة الشرقية للتبرع بالدم يخدم جميع المدن القريبة بالساحل الشرق.

155. انشاء مركز خاص بالمنطقة الشرقية للتبرع بالدم يخدم جميع المدن القريبة بالساحل الشرق.

156. انشاء مركز خاص بالمنطقة الشرقية للتبرع بالدم يخدم جميع المدن القريبة بالساحل الشرق.

157. انشاء مركز خاص بالمنطقة الشرقية للتبرع بالدم يخدم جميع المدن القريبة بالساحل الشرق.
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158. انشاء مركز خاص بالمنطقة الشرقية للتبرع بالدم يخدم جميع المدن القريبة بالساحل الشرق.

159. انشاء مركز خاص بالمنطقة الشرقية للتبرع بالدم يخدم جميع المدن القريبة بالساحل الشرق.

160. انشاء مركز خاص بالمنطقة الشرقية للتبرع بالدم يخدم جميع المدن القريبة بالساحل الشرق.

 االعالنات عن مواقع الحمالت .161

جودة ف االداء ومراعات المشاكل الصحية لبعض المتبرعين والمان والزمان لتقديم خدمة لسد نقص الدم لمافحة .162
.االمراض

االهتمام بالمتبرع اكثر ف حال احتياج لعناية طبية .163

االهتمام بالمتبرع اكثر ف حال احتياج لعناية طبية .164

االهتمام بالمتبرع اكثر ف حال احتياج لعناية طبية .165

االهتمام بالمتبرع اكثر ف حال احتياج لعناية طبية .166

االهتمام بالمتبرع اكثر ف حال احتياج لعناية طبية .167

االهتمام بالمتبرع اكثر ف حال احتياج لعناية طبية .168

االهتمام بالمتبرع اكثر ف حال احتياج لعناية طبية .169

االهتمام بالمتبرع اكثر ف حال احتياج لعناية طبية .170

االهتمام بالمتبرع اكثر ف حال احتياج لعناية طبية .171

اتمن ان يون سيارة متنقلة للتبرع ف الدم خاصة ف المنطفة الغربية وف اماكن العمل والمدارس والسن .172

االهتمام بالمتبرع اكثر ف حال احتياج لعناية طبية .173

اتمن ان يون سيارة متنقلة للتبرع ف الدم خاصة ف المنطفة الغربية وف اماكن العمل والمدارس والسن .174

اتمن ان يون سيارة متنقلة للتبرع ف الدم خاصة ف المنطفة الغربية وف اماكن العمل والمدارس والسن .175

االهتمام بالمتبرع اكثر ف حال احتياج لعناية طبية .176

اتمن ان يون سيارة متنقلة للتبرع ف الدم خاصة ف المنطفة الغربية وف اماكن العمل والمدارس والسن .177

االهتمام بالمتبرع اكثر ف حال احتياج لعناية طبية .178

المتبرع يخاف من حجم اإلبرة والت تؤلمه وه تخترق الجلد الت من خاللها يتم سحب الدم، لذا هل من الممن استعمال .179
حجم اصغر مثل الخاصة باألطفال لنساء

المتبرع يخاف من حجم اإلبرة والت تؤلمه وه تخترق الجلد الت من خاللها يتم سحب الدم، لذا هل من الممن استعمال .180
حجم اصغر مثل الخاصة باألطفال لنساء

توفير حافالت مستمرة ف األحياء الشعبية للتبرع بالدم .. حيث ان مراكز سحب الدم بعيدة نوعا ما عن المتبرعين ..شرا .181
لجهودكم

االستمرار ف التوعيه بفوائد التبرع بالدم .182
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183. to give more information to public about donation of blood during covied 19 period and how it
is safe

التعاون مع المؤسسات الحومية ، والخاصة والشركاء االستراتيجيين لتنظيم حمالت التبرع بالدم وزيادة الوع موظفيها .184
. بأهمية التبرع بالدم للمتبرع والمتبرع له

185. to give more information to public about donation of blood during covied 19 period and how it
is safe

186. to give more information to public about donation of blood during covied 19 period and how it
is safe

187. to give more information to public about donation of blood during covied 19 period and how it
is safe

188. to give more information to public about donation of blood during covied 19 period and how it
is safe

زيادة االعالنات وتشجيع المجتمع عل التبرع .189

زيادة االعالنات وتشجيع المجتمع عل التبرع .190

التوعية المستمرة بأهمية وفوائد التبرع بالدم، وأماكن مراكز التبرع ف كل إمارة عن طريق تغطيتها إعالميا كال حسب .191
إمارته بشل مستمر

وجود برنانج يتم تسجيل فيه من قبل المتبرعين وتذكيرهم لموعد التبرع او ف حالة احتياج متبرعين يتم تنبيئهم .192

ال يوجد .193

رسائل عبرالهاتف بالتوقيت و االماكن المقدم فيها الخدمة .194

ال يوجد .195

رسائل عبرالهاتف بالتوقيت و االماكن المقدم فيها الخدمة .196

اليوجد .197

198. nil

199. In Hospital Day by day please make program and give more information about blood donation
and show the benefit of Blood donation.. so people will be know why is important blood donate

اليوجد .200

201. nil

رسائل عبرالهاتف بالتوقيت و االماكن المقدم فيها الخدمة .202

203. In Hospital Day by day please make program and give more information about blood donation
and show the benefit of Blood donation.. so people will be know why is important blood donate

204. nil

رسائل عبرالهاتف بالتوقيت و االماكن المقدم فيها الخدمة .205

اليوجد .206

اليوجد .207
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208. nil

209. -

210. -

211. -

212. -

213. -

االتصال بالموظفين للسهولة معرفة مواعيد والموافقة عل التبرع .214

215. -

االتصال بالموظفين للسهولة معرفة مواعيد والموافقة عل التبرع .216

ال .217

االتصال بالموظفين للسهولة معرفة مواعيد والموافقة عل التبرع .218

االتصال بالموظفين للسهولة معرفة مواعيد والموافقة عل التبرع .219

االتصال بالموظفين للسهولة معرفة مواعيد والموافقة عل التبرع .220

اتمن ان تون متوفرة ف اغلب االماكن .221

اتمن ان تون متوفرة ف اغلب االماكن .222

223. Nonoال

224. Nonoال

225. Nonoال

 استمرار حمالت التبرع بالدم من خالل بنك الدم المتنقل حت ف ظل جائحة كورونا .226

227. 0543999150 برجاء توجيه التوصل مع عموم الناس ومتبعتهم عبر الهواتف للتبرع بالدم وانا ابداء بنفس

اقترح هو اين يون كل سنه يتصلون فين هل تتبرع بالدم نعم ام ال .228

 محطات تبرع متنقلة .229

 ال .230

 اليوجد .231

 اليوجد .232

233. م ارسال مواقع نقط التبرع بامارة دبارجوا من

234. م ارسال مواقع نقط التبرع بامارة دبارجوا من

235. م ارسال مواقع نقط التبرع بامارة دبارجوا من

236. م ارسال مواقع نقط التبرع بامارة دبارجوا من
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237. م ارسال مواقع نقط التبرع بامارة دبارجوا من

ف مصر كنت متبرعا دائما بالدم، وكان المركز الذي أتبرع به يتصل ب دائما لتذكيري بموعد التبرع، أتمن أن يطبق هذا .238
 النظام هنا

نقاط تبرع متنوعة منتشرة بعدة اماكن سهلة الوصول ف افة انحاء االمارات اضافة ال التسويق للحمالت حيث انن اعلم .239
بها مصادفة

نقاط تبرع متنوعة منتشرة بعدة اماكن سهلة الوصول ف افة انحاء االمارات اضافة ال التسويق للحمالت حيث انن اعلم .240
بها مصادفة

نقاط تبرع متنوعة منتشرة بعدة اماكن سهلة الوصول ف افة انحاء االمارات اضافة ال التسويق للحمالت حيث انن اعلم .241
بها مصادفة

نقاط تبرع متنوعة منتشرة بعدة اماكن سهلة الوصول ف افة انحاء االمارات اضافة ال التسويق للحمالت حيث انن اعلم .242
بها مصادفة

نقاط تبرع متنوعة منتشرة بعدة اماكن سهلة الوصول ف افة انحاء االمارات اضافة ال التسويق للحمالت حيث انن اعلم .243
بها مصادفة

نقاط تبرع متنوعة منتشرة بعدة اماكن سهلة الوصول ف افة انحاء االمارات اضافة ال التسويق للحمالت حيث انن اعلم .244
بها مصادفة

نقاط تبرع متنوعة منتشرة بعدة اماكن سهلة الوصول ف افة انحاء االمارات اضافة ال التسويق للحمالت حيث انن اعلم .245
بها مصادفة

نقاط تبرع متنوعة منتشرة بعدة اماكن سهلة الوصول ف افة انحاء االمارات اضافة ال التسويق للحمالت حيث انن اعلم .246
بها مصادفة

247. AthoathSend ambulance to different location with

248. AthoathSend ambulance to different location with

زيادة عدد السيارات المتنقلة .249

 جزيتم خيرا .250

دام عزك ياوطن .251

دام عزك ياوطن .252

دام عزك ياوطن .253

دام عزك ياوطن .254

255. 0507909105 ن التواصل معاريد فقط التبرع بالدم هل من المم

اإلعالن عن المراكز قبل فترة من الزمن عل وسائل التواصل .256

 عند االتصال الخذ موعد للتبرع ال احد يجيب .257

كل التوفيق .258
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كل التوفيق .259

اقترح عمل مراكز مصغره للتبرع ف كل مدن ومناطق االمارات وعدم حصر التبرع ف بنك الدم فقط .260

ارسال رسالة نصية حال تواجد سيارة التبرع ف منطقة سنه او عمله. فاحيانا يصعب علينا المغادة ال مراكز التبرع .261
بسبب التزامات العمل

262. دب ف فتح مركز جديد قريب من قطاع جبل عل 

263. دب ف فتح مركز جديد قريب من قطاع جبل عل 

264. دب ف فتح مركز جديد قريب من قطاع جبل عل 

ال يوجد .265

ال يوجد .266

ال يوجد .267

زيادة ساعات العمل .268

زيادة ساعات العمل .269

زيادة ساعات العمل .270

زيادة ساعات العمل .271

زيادة ساعات العمل .272

 وضع برنامج او تطبيق يوضح اماكن التبرع بالدم .273

 وضع برنامج او تطبيق يوضح اماكن التبرع بالدم .274

 وضع برنامج او تطبيق يوضح اماكن التبرع بالدم .275

 وضع برنامج او تطبيق يوضح اماكن التبرع بالدم .276

 وضع برنامج او تطبيق يوضح اماكن التبرع بالدم .277

 وضع برنامج او تطبيق يوضح اماكن التبرع بالدم .278

 وضع برنامج او تطبيق يوضح اماكن التبرع بالدم .279

 وضع برنامج او تطبيق يوضح اماكن التبرع بالدم .280

 وضع برنامج او تطبيق يوضح اماكن التبرع بالدم .281

 وضع برنامج او تطبيق يوضح اماكن التبرع بالدم .282

 ارسال رسائل دوريه للتبرع. انا شخصيا تبرعت مره واحده ولم استلم اي رساله او اشعارات .283

 ارسال رسائل دوريه للتبرع. انا شخصيا تبرعت مره واحده ولم استلم اي رساله او اشعارات .284

 يجب ان تتواجد برامج التبرع بالدم ف الموالت واالسواق .285
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االعالن بالمسجات عن حمالت التبرع بالدم ومواقعها .286

وله الحمد تبرعت لدى مركز دب للتبرع بالدم خالل شهر مايو الماض ولن ما الحظتة أنه ال توجد عوامل تحفيزية لحث .287
ن فلننظر للواجب المقدس الذى يعود علوإن كانت تلك الخدمة تقدم من المتبرع بدون مقابل ول التبرع حت أفراد المجتمع عل
المتبرع أال وهو إنقاذ حياة اآل

وله الحمد تبرعت لدى مركز دب للتبرع بالدم خالل شهر مايو الماض ولن ما الحظتة أنه ال توجد عوامل تحفيزية لحث .288
ن فلننظر للواجب المقدس الذى يعود علوإن كانت تلك الخدمة تقدم من المتبرع بدون مقابل ول التبرع حت أفراد المجتمع عل
المتبرع أال وهو إنقاذ حياة اآل

المزيد من حمالت التوعية باماكن التبرع ومواعيدها .289

المزيد من حمالت التوعية باماكن التبرع ومواعيدها .290

المزيد من حمالت التوعية باماكن التبرع ومواعيدها .291

المزيد من حمالت التوعية باماكن التبرع ومواعيدها .292

المزيد من حمالت التوعية باماكن التبرع ومواعيدها .293

المزيد من حمالت التوعية باماكن التبرع ومواعيدها .294

المزيد من حمالت التوعية باماكن التبرع ومواعيدها .295

المزيد من حمالت التوعية باماكن التبرع ومواعيدها .296

المزيد من حمالت التوعية باماكن التبرع ومواعيدها .297

المزيد من حمالت التوعية باماكن التبرع ومواعيدها .298

المزيد من حمالت التوعية باماكن التبرع ومواعيدها .299

التواصل عبر الرسائل النصية لتوضيح اماكن التبرع .300

الزيادة ف التعقيم وتوفر جهاز التعقيم ف بنك الدم التابع لمستشف الويت بدب،حيث عدد المتبرعين ف تزايد، وفقم اله .301
 .لما فيه الخير للجميع وشراً عل مجهوداتم

الزيادة ف التعقيم وتوفر جهاز التعقيم ف بنك الدم التابع لمستشف الويت بدب،حيث عدد المتبرعين ف تزايد، وفقم اله .302
 .لما فيه الخير للجميع وشراً عل مجهوداتم

الزيادة ف التعقيم وتوفر جهاز التعقيم ف بنك الدم التابع لمستشف الويت بدب،حيث عدد المتبرعين ف تزايد، وفقم اله .303
 .لما فيه الخير للجميع وشراً عل مجهوداتم

304. ابوظب تزويدنا برسائل عن التبرع بالدم ف

305. ابوظب تزويدنا برسائل عن التبرع بالدم ف

306. ابوظب تزويدنا برسائل عن التبرع بالدم ف

307. ابوظب تزويدنا برسائل عن التبرع بالدم ف

 ال شء .308
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309. Do

نشر عدد اكبر من المراكز واالعالن عنها ومنح المتبرع اي هدية سواءا مالية او رمزية ليشعر انه عضو فعال ف المجتمع .310

االكثار من عربات التبرع بالدم .311

312. التواصل االجتماع زيادة المنشورات ف 

 سيارات للتبرع بالدم اما الموالت والمراكز التجاريه .313

 سيارات للتبرع بالدم اما الموالت والمراكز التجاريه .314

315. مواقع التواصل االجتماع اشهارات عل 

تعدد المراكز المتخصصه .316

 باصات متنقله الماكن المتطوعين بالدم وسهوله وصولها للل .317

 باصات متنقله الماكن المتطوعين بالدم وسهوله وصولها للل .318

 باصات متنقله الماكن المتطوعين بالدم وسهوله وصولها للل .319

 اإلكثار من اإلعالنات .320

 اإلكثار من اإلعالنات .321

تطبيق اجراءات وقائية .322

لزيادة عدد المتطوعين ف الدولة، عليم، من دون امر، أن تطرحوا الموضوع بطريقة مختلفة سوف تجلب العديد من .323
واضافة ال ذلك عمل donate_blood_save_lives# الناس، عبر اإلعالن عبر الشاشات الرقمية ف الطرقات و وضع هاشتاغ
مجانا لل متطوع وهذا س pcr and anti-bodies فحص

التواصل الدورى مع المتبرعين .324

التواصل الدورى مع المتبرعين .325

التواصل الدورى مع المتبرعين .326

 البحث عن األشخاص الذين لديهم فصيله دم نادره والتواصل معهم ف الحاالت الحرجه .327

 ال يوجد .328

 ال يوجد .329

تطوير خريطة تفاعلية بجميع مراكز التبرع بالدم توفر بيانات مثل اوقات العمل وارقام وسبل االتصال وإجراءات التبرع .330
وفصاءل عبد األكثر طلبا

جوده الخدمه رائعه .331

وجبات الطعام للمتبرع .332

 توفير وحدات متنقله دائمه للتبرع ف جميع المناطق .333

 توفير وحدات متنقله دائمه للتبرع ف جميع المناطق .334
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 توفير وحدات متنقله دائمه للتبرع ف جميع المناطق .335

 توفير وحدات متنقله دائمه للتبرع ف جميع المناطق .336

 توفير وحدات متنقله دائمه للتبرع ف جميع المناطق .337

اإلعالن عن مراكز التبرع اذ أنه بضيق الحال المادي ه الطريقة المثل للمساهمة بشء بسيط بمساعدة الدولة و الوادر .338
 الطبية

اقترح مافئة المتبرعين المثابرين عل التبرع بان يون لهم بطاقات خصم باالتفاق مع متاجر او مراكز صحية مراكز اسنان .339
و مدارس لالبناء وانا متأكد انوالثير من التجار يرحبون بالمساهمة بهذا فرة أتمن طرح هذه الفرة ويون دوركم فيها فقط
 االقتراح عل التجار ومودي

اقترح مافئة المتبرعين المثابرين عل التبرع بان يون لهم بطاقات خصم باالتفاق مع متاجر او مراكز صحية مراكز اسنان .340
و مدارس لالبناء وانا متأكد انوالثير من التجار يرحبون بالمساهمة بهذا فرة أتمن طرح هذه الفرة ويون دوركم فيها فقط
 االقتراح عل التجار ومودي

اقترح مافئة المتبرعين المثابرين عل التبرع بان يون لهم بطاقات خصم باالتفاق مع متاجر او مراكز صحية مراكز اسنان .341
و مدارس لالبناء وانا متأكد انوالثير من التجار يرحبون بالمساهمة بهذا فرة أتمن طرح هذه الفرة ويون دوركم فيها فقط
 االقتراح عل التجار ومودي

اقترح مافئة المتبرعين المثابرين عل التبرع بان يون لهم بطاقات خصم باالتفاق مع متاجر او مراكز صحية مراكز اسنان .342
و مدارس لالبناء وانا متأكد انوالثير من التجار يرحبون بالمساهمة بهذا فرة أتمن طرح هذه الفرة ويون دوركم فيها فقط
 االقتراح عل التجار ومودي

اقترح مافئة المتبرعين المثابرين عل التبرع بان يون لهم بطاقات خصم باالتفاق مع متاجر او مراكز صحية مراكز اسنان .343
و مدارس لالبناء وانا متأكد انوالثير من التجار يرحبون بالمساهمة بهذا فرة أتمن طرح هذه الفرة ويون دوركم فيها فقط
 االقتراح عل التجار ومودي

اقترح مافئة المتبرعين المثابرين عل التبرع بان يون لهم بطاقات خصم باالتفاق مع متاجر او مراكز صحية مراكز اسنان .344
و مدارس لالبناء وانا متأكد انوالثير من التجار يرحبون بالمساهمة بهذا فرة أتمن طرح هذه الفرة ويون دوركم فيها فقط
 االقتراح عل التجار ومودي

اقترح مافئة المتبرعين المثابرين عل التبرع بان يون لهم بطاقات خصم باالتفاق مع متاجر او مراكز صحية مراكز اسنان .345
و مدارس لالبناء وانا متأكد انوالثير من التجار يرحبون بالمساهمة بهذا فرة أتمن طرح هذه الفرة ويون دوركم فيها فقط
 االقتراح عل التجار ومودي

تطبيق بسيط للمتبرعين الدائمين يساعد عل تذكيرهم بموعد التبرع واخذ المواعيد لمنع التدس واالنتظار ومشاركه نتاج .346
حال الحاجه الطارئه لفصيله دم معينه بناء عل ن من خالله استدعا اقرب المتبرعين فالفحوصات مع المتبرعين البرنامج يم
تفصيل فصيله دم المتبرع وتا

 ان تون هناك مراكز أكثر للتبرع بالدم .347

 ان تون هناك مراكز أكثر للتبرع بالدم .348

 ان تون هناك مراكز أكثر للتبرع بالدم .349

 ان تون ان تون عربات التبرع متوفرة ف أغلب مناطق االمارات .350
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ربط قاعدة بيانات التبرع بالدم ف كل االمارات .351

 زيادة الحمالت للتبرع بالدم .352

 .تجهيز بطاقة المتبرع فيها جميع البيانات المتعلقة بالمتبرع والحاله الصحية .353

 .تجهيز بطاقة المتبرع فيها جميع البيانات المتعلقة بالمتبرع والحاله الصحية .354

 توفير األجهزة اإللترونية اللوحية للمتبرعين بالدم لقراءة المعلومات التثقيفية .355

توفير األجهزة اإللترونية اللوحية للمتبرعين بالدم لقراءة المعلومات التثقيفية وإرسال رسائل نصية للمتبرعين بالدم .356
لتذكيرهم بالموعد التال للتبرع

توفير األجهزة اإللترونية اللوحية للمتبرعين بالدم لقراءة المعلومات التثقيفية وإرسال رسائل نصية للمتبرعين بالدم .357
لتذكيرهم بالموعد التال للتبرع

بسم اله الرحمن الرحيم ‐ فتح مجال التبرع ف مراكز الصحه االوليه .358

بسم اله الرحمن الرحيم ‐ فتح مجال التبرع ف مراكز الصحه االوليه .359

زيادة عدد سيارات التبرع بالدم ... التعاون مع المؤسسات الحومية والخاصة الرسال سيارات التبرع بالدم اليهم لتسهيل .360
 ... التبرع للموظفين و الجمهور ... خاصة بعد اغالق المساجد ودور العباده

زيادة عدد سيارات التبرع بالدم ... التعاون مع المؤسسات الحومية والخاصة الرسال سيارات التبرع بالدم اليهم لتسهيل .361
 ... التبرع للموظفين و الجمهور ... خاصة بعد اغالق المساجد ودور العباده

زيادة عدد سيارات التبرع بالدم ... التعاون مع المؤسسات الحومية والخاصة الرسال سيارات التبرع بالدم اليهم لتسهيل .362
 ... التبرع للموظفين و الجمهور ... خاصة بعد اغالق المساجد ودور العباده

زيادة عدد سيارات التبرع بالدم ... التعاون مع المؤسسات الحومية والخاصة الرسال سيارات التبرع بالدم اليهم لتسهيل .363
 ... التبرع للموظفين و الجمهور ... خاصة بعد اغالق المساجد ودور العباده

زيادة عدد سيارات التبرع بالدم ... التعاون مع المؤسسات الحومية والخاصة الرسال سيارات التبرع بالدم اليهم لتسهيل .364
 ... التبرع للموظفين و الجمهور ... خاصة بعد اغالق المساجد ودور العباده

زيادة عدد سيارات التبرع بالدم ... التعاون مع المؤسسات الحومية والخاصة الرسال سيارات التبرع بالدم اليهم لتسهيل .365
 ... التبرع للموظفين و الجمهور ... خاصة بعد اغالق المساجد ودور العباده

زيادة عدد سيارات التبرع بالدم ... التعاون مع المؤسسات الحومية والخاصة الرسال سيارات التبرع بالدم اليهم لتسهيل .366
 ... التبرع للموظفين و الجمهور ... خاصة بعد اغالق المساجد ودور العباده

زيادة عدد سيارات التبرع بالدم ... التعاون مع المؤسسات الحومية والخاصة الرسال سيارات التبرع بالدم اليهم لتسهيل .367
 ... التبرع للموظفين و الجمهور ... خاصة بعد اغالق المساجد ودور العباده

زيادة عدد سيارات التبرع بالدم ... التعاون مع المؤسسات الحومية والخاصة الرسال سيارات التبرع بالدم اليهم لتسهيل .368
 ... التبرع للموظفين و الجمهور ... خاصة بعد اغالق المساجد ودور العباده

زيادة عدد سيارات التبرع بالدم ... التعاون مع المؤسسات الحومية والخاصة الرسال سيارات التبرع بالدم اليهم لتسهيل .369
 ... التبرع للموظفين و الجمهور ... خاصة بعد اغالق المساجد ودور العباده

زيادة عدد سيارات التبرع بالدم ... التعاون مع المؤسسات الحومية والخاصة الرسال سيارات التبرع بالدم اليهم لتسهيل .370
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 ... التبرع للموظفين و الجمهور ... خاصة بعد اغالق المساجد ودور العباده

زيادة عدد سيارات التبرع بالدم ... التعاون مع المؤسسات الحومية والخاصة الرسال سيارات التبرع بالدم اليهم لتسهيل .371
 ... التبرع للموظفين و الجمهور ... خاصة بعد اغالق المساجد ودور العباده

نشر الفيديو عبر منصات التواصل اإلجتماع وارسال رسائل نصية للمتبرعين باستخدام الوحدة الدموية الت تبرعوا بها .372
النقاذ حياة دون التطرق لذكر اسم الشخص المستفيد

نشر الفيديو عبر منصات التواصل اإلجتماع وارسال رسائل نصية للمتبرعين باستخدام الوحدة الدموية الت تبرعوا بها .373
النقاذ حياة دون التطرق لذكر اسم الشخص المستفيد

374. ودب تخضع تحت ادارة الهيئات الطبية بإمارة ابوظب التعاون والربط المستمر بين جميع بنوك الدم بالدولة خاصة الت
 حت يتم سد الحاجة ف اي وقت بفئات الدم الت تعتبر نادرة

 تريم المتبرعين .375

توفير خدمة التسجيل االلترون للراغبين ف التبرع بالدم وتزويدهم بالمعلومات بخصوص حمالت التبرع وخصوصا .376
القريبه من اماكن تواجدهم مع توفير اذونات خروج رسم بعد التبرع بالدم لتقديمة لجهة العمل بعد موافقة المدير المباشر للتبرع
خالل اوقات العمل الرسمية

377. عمليات بنك الدم وذلك ف بداية عملية التطور ف 2020 ال نزال ف حيث اننا دخلنا عل تحديث المركز من المدير الطب
 سنة 2005


