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 تنبيه ((  ((

طلع شهر سبتمبر الجاري تضامنا مع رسالة الجمعية تنوه الجمعية كافة المتعاملين والمتعاونين معها بعدم استخدام شعار الحملة أو اإلعالن عنه مواكبةً للشهر العالمي ألزهايمر إال مع م

 وهدف الحملة األسمى في التوعية

  يستخدمه قبل ذلك هو معرض للمسائلة القانونيةوعلى من 
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م و يتضمن حملة توعوية بالمرض بالتضامن مع كافة القطاعات العامة و الخاصة و بإشراف منظمة الزهايمر العالمية وبمشاركة ٢٠1٢شهر سبتمبر من كل عام ابتداء من عام 

 المدن التابعة لعضوية المنظمة

لوطنية الجمعيات ا تعتقد أن مفتاح النجاح في المعركة ضد الخرف يكمن في مجموعة فريدة من الحلول العالمية والمعرفة المحلية. وهي تعمل محليا، على تمكين منظمة ألزهايمر العالمية-2

تركز االهتمام على هذا الوباء وبدء حملة لتغيير السياسات من الحكومات تقديم الرعاية وتقديم الدعم لمرضى ألزهايمر وذويهم على الصعيد العالمي، ولتعزيز أدوارهم في 

 .ومنظمة الصحة العالمية

  

 :نبذة عن احتفاالت الجمعية

  م٢٠14تقرير شهر سبتمبر 

  م٢٠15تقرير شهر سبتمبر 

  م٢٠16تقرير شهر سبتمبر 

  م٢٠17تقرير شهر سبتمبر 

  

 :تغريدات ورسائل

 لكل مقدم رعاية عانى لسنوات قد آن األوان لتشارك المجتمع تجربتك ولتغير بنفسك نظرة المجتمع عن مرض ألزهايمر. 

 ابنة ألعظم رجل ويؤلمك السخرية من مرضه.. كوني األقوى واكسري حاجز الصمت.. شاركينا عن تجاربك بكل فخر. 

  وإجاللفي كل عام وفي هذا الشهر نحتفل برجال ونساء قدموا كل ما يمكنهم وتخلوا عن أحالمهم من أجل برهم لوالديهم.. يستحقون منا وقفة تقدير. 

 سن يعاني من هذه األعراض ال تردد بتوجيهه للتواصل معنا على الرقمإذا كنت تعرف أحد كبار ال: 

0112143838 – 0114100112 

 رضرفع الوعي بأمراض الخرف ومحاولة فهمها أمر في غاية األهمية لمعرفة المفاهيم الخاطئة والمعتقدات المغلوطة عند التعامل مع حاالت الم. 

http://alz.org.sa/wp-content/Upload-reports/تقرير%20الشهر%20العالمي%20لألزهايمر%202014م.pdf
http://alz.org.sa/wp-content/Upload-reports/تقرير%20الشهر%20العالمي%20لألزهايمر2015م.pdf
http://alz.org.sa/wp-content/Upload-reports/قرير%20الشهر%20العالمي%20لألزهايمر%202016م.pdf
http://alz.org.sa/wp-content/Upload-reports/قرير%20الشهر%20العالمي%20لألزهايمر2017م.pdf


 ،لكن هناك عالجات التي تحد من تدهور الحالة وتقلل من االضطرابات السلوكية المصاحبة لهذا المرض قد ال يكون هناك شفاء تام لمرض ألزهايمر. 

 ألزهايمر ليس جزًء طبيعياً من التقدم بالسن أو الشيخوخة. 

 السن يعيشون على هامش الحياة في مرحلة متأخرة من  في الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر هي الجمعية الوحيدة المسؤولة عن هذه الفئة الغالية من آباٍء وأمهاٍت كبار

 .أعمارهم ويحتاجون للعناية والعالج

 قضى المولى أن تغيب ذاكرتهم وتتعطل قواهم وال يستطيعوا خدمة أنفسهم أو قضاء حوائجهم.. لنكن لهم القوة والذاكرة. 

 ال المصابون به يتجرعون مرارته إما لكونهم وحدهم أو مع من يتخبطون في دوامته جهالً بأهمية تشخيصه ال يزال مجتمعنا يعاني من قلة الوعي واإلدراك بمرض ألزهايمر وما ز

 /وعالجه، أو كون مقدمي الرعاية لهم ال يدركون كيفية التعامل الصحيحة معه.. ساهم معنا في نشر التدريب اإللكتروني

https://dementia.talentlms.com/shared/start/key:LZQIDNHR 

 لزهايمر. تعرف على أعراض مرض نقرأ عن حاالت المفقودين بشكل دوري وتسجل أعداداً هائلة سنوياً نظراً لقلة الوعي بالتغيرات التي تطرأ على كبار السن ومؤشرات مرض أ

 .ألزهايمر

  المطاف وقد يختارنا القدر في يوم ما.. فهل نود أن نواجه ذات المصير؟؟قد نصل إلى نهاية 

 .التغير يبدأ من الشخص ويبدأ اليوم

 

https://dementia.talentlms.com/shared/start/key:LZQIDNHR
http://alz.org.sa/?p=2265


 

 

 

http://alz.org.sa/?page_id=2187
http://alz.org.sa/?page_id=2203
http://alz.org.sa/?page_id=2206


 

 

 

http://alz.org.sa/?page_id=2211
http://alz.org.sa/?page_id=2216
http://alz.org.sa/?page_id=2220


 

 

 

 ارفع الوعي بمرض ألزهايمر ووجه أسره الستشارة الجمعية 

  حمل ملف الحملة المرفق بالموقع الخاص بكم 

 تحسبونه_بس_نسيان ؟#غرد بهشاتاق الحملة بما تعرفه عن المرض 

http://alz.org.sa/wp-content/Upload-reports/picaz.jpg
https://twitter.com/hashtag/تحسبونه_بس_نسيان؟?src=hash
http://alz.org.sa/?page_id=2225
https://dementia.talentlms.com/shared/start/key:LZQIDNHR
http://alz.org.sa/?page_id=2169&type=order
http://alz.org.sa/wp-content/Upload-reports/pdfaz.pdf


 على المرض عبر وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بكم مستفيداً بالمواد التالية سلط الضوء معنا 

 تصفح موقعنا اإللكتروني لمزيد من المعلومات عن مرض ألزهايمر و لتحميل عدد من المواد المرئية والمطبوعة 

 ر صورة العرض و خلفية العرض الخاصة بحسابك لدعم مرضى ألزهايمرغي 

 إن كنت ترعى مريضاً شاركنا تجربتك عبر هاشتاق الحملة #تحسبونه_بس_نسيان؟ 

 ارتد شعار الحملة. 

 إنارة الجهة باللون البنفسجي اللون العالمي أللزهايمر. 

 إطلب برواز الصور لتخليد ذكرى زواركمe.s@alz.org.sa:   

  إنشاء فلتراً خاص بالحملة في مقركم مستعينين بالتصميم التالي 

 شاركنا االحتفالية بالشهر العالمي أللزهايمر..و يمكنك طلب الدعم: 

 

 

http://alz.org.sa/?page_id=2238
http://alz.org.sa/wp-content/Upload-reports/download-pic-01.png
https://twitter.com/hashtag/تحسبونه_بس_نسيان؟?src=hash
http://alz.org.sa/wp-content/Upload-reports/az.jpg
mailto:e.s@alz.org.sa
http://alz.org.sa/wp-content/Upload-reports/snap-filter.pdf
http://alz.org.sa/wp-content/Upload-reports/snap-filter.pdf
http://alz.org.sa/?page_id=2169&type=order
http://alz.org.sa/?page_id=2169&type=coopration

