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ذاكرتنا وذكراه...
فلم يغب ولن ننساه...
برعاية عطائه ووفائنا ،يتجدد حضور سلطان الخير
بيننا بأياديه وأفضاله ،ينعقد مؤتمر ألزهايمر الدولي
األول  2012على ذكرى صاحب السمو الملكي األمير
سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الشرفي
للجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر
و بتشريف كريم من صاحب السمو الملكي األمير
أحمد بن عبدالعزيز آل سعود ،نائب وزير الداخلية
و الرئيس الفخري للجمعية ،وذلك يوم األثنين 28
ربيع األول  1433ه الموافق  20فبراير  2012م بقاعة
المؤتمرات – مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
و التقنية  ،الرياض
مرض ألزهايمر هو مرض دماغي سمي بإسم الطبيب
األلماني ألويس ألزهايمر الذي كان أول من وصف المرض
في عام 1906م .ومنذ ذلك الحين إستطاع العلماء أن
يتوصلوا إلى الكثير من الحقائق المهمة حول هذا
المرض...

مرض دماغي متقدم وفتاك
هناك ما يقارب ال  26مليون شخص حول العالم مصابون بمرض
ألزهايمر .يدمر هذا المرض خاليا المخ مما يؤدي إلى مشاكل
في الذاكرة والتفكير والسلوك تؤثر بشدة على حياة األشخاص
المصابين به وعلى ممارساتهم لهواياتهم المعتادة ونمط
حياتهم اإلجتماعي ويتدهور وضع المريض المصاب بمرور الوقت.
يصنف مرض ألزهايمر اليوم بكونه المسبب الرئيسي الرابع للوفاة
في الدول المتقدمة حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.
مرض ليس له عالج نهائي حالياً
إن التدخالت الدوائية وغير الدوائية المتاحة تخفف األعراض
باإلضافة إلى أن خدمات المساندة والدعم بإمكانها جعل الحياة
أفضل لماليين الناس الذين يتعايشون مع مرض ألزهايمر ،ثمة
تصاعد متزايد في الجهود العالمية الحالية إليجاد طرق أفضل
في معالجة المرض والحد من بدءه وتطوره .
من أكثر أشكال الخرف شيوعًا
الخرف هو مصطلح عام لفقدان الذاكرة وغيرها من القدرات
الفكرية بدرجة تكفي إلعاقة الحياة اليومية لألشخاص المصابين
به يسبب مرض ألزهايمر  ٦٠إلى  ٧٠بالمائة من حاالت الخرف
المعروفة.
مرض ألزهـايمر والدماغ
يحتوي الدماغ السليم على مائة مليار خلية عصبية وكل خلية
عصبية تتواصل مع الخاليا األخرى لتشكل شبكات عصبية ذات
وظائف معقدة .تتغير أدمغتنا كلما تقدم بنا العمر ،نتيجة
لذلك يالحظ معظمنا تباطؤ في التفكير أو المحادثة ومشاكل
بين الحين واآلخر في تذكر بعض األشياء على الخصوص  .غير
أن الضعف الواضح للذاكرة والقدرات الذهنية األخرى ال يمثل
الشيخوخة الطبيعية ولكنها عالمات مبكرة لتدهور عمل الدماغ
في دماغ المريض باأللزهايمر هناك أعدادًا متزايدة من الخاليا
العصبية الدماغية المتدهورة والميتة بشكل يفوق بمراحل ما
يحصل لدى الشخص العادي .
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الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر
اإلنجازات:
تعزيز جهود التوعية بمرض ألزهايمر وحشد المساندة
المجتمعية لبرامج الجمعية.
تفعيل برامج خدمة المرضى ومقدمي الرعاية لهم.
توسيع دائرة الشراكات اإلستراتيجية مع الجهات المعنية،
وتفعيل مجاالت اإلستفادة منها.
َّ
نظمت الجمعية عدة ملتقيات توعوية تعريفية في عدد من
مناطق المملكة المختلفة تحت رعاية كريمة ودعم مميّز من
أصحاب السمو أمراء المناطق ،وذلك ضمن إستراتيجية الجمعية
ّ
المتمثلة في الوصول إلى كافة شرائح المجتمع من خالل تلك

رؤية الجمعية:
الريادة في التعريف و نشر الوعي الصحي و النفسي و اإلجتماعي
بمرض ألزهايمر.
رسالة الجمعية:
الوصول بمستفيدي الجمعية و ذويهم و جميع فئات المجتمع
إلى أعلى مستويات الوعي بمرض ألزهايمر و تفعيل الشراكات
اإلستراتيجية بين الجهات ذات العالقة لتحقيق أهداف الجمعية
قريبة و بعيدة المدى.
األهداف :
رفع الوعي الصحي و اإلجتماعي بمرض ألزهايمر.
تقديم الدعم و المساندة للمرضى و ذويهم.
تفعيل الشراكات اإلستراتيجية بين الجهات الخيرية و الصحية.
دعم األبحاث و الدراسات المتعلقة بالمرض.
التعاون مع الجمعيات اإلقليمية و الدولية من أجل تطوير
الخدمات المقدمة من قبل الجمعية للمرضى و ذويهم

مؤتمر ألزهايمر الدولي األول 2012

اللقاءات التوعوية التعريفية التثقيفية التي بدأتها الجمعية في
عدد من مناطق المملكة منذ بدايات تأسيسها .
ّ
ركزت الجمعية على مجال آخر مساند لرسالتها في مجال
َّ
التوعية والتثقيف يتمثل في التواصل مع نخبة من الك َّتاب
واإلعالميين العاملين في القطاعات اإلعالمية المقروءة والمرئية
ً
رغبة في التعريف والتوعية والتثقيف بهذا
والمسموعة منها
المرض الذي يُعد حديثًا على المجتمعات العربية بشكل خاص،
حيث واصلت الجمعية جهودها في البث اإلعالمي والنشر
الصحفي األمر الذي ساهم في بث التوعية المجتمعية بهذا
المرض وزيادة الوعي بنشاطاتها .
تكاملت الجهود الذي أثمرت عن منظومة من األنشطة
والفعاليات والبرامج ،إلى جانب تفعيل موقع الجمعية على
شبكة المعلومات وإصدار وترجمة عدد من المطبوعات العلمية
والتوعوية ،إضافة إلى المشاركة في تنظيم عدد من الفعاليات
الثقافية والخيرية.
عملت الجمعية على تنظيم عدة برامج من خالل متطوعيها
ذكورًا وإناثًا عبر تنظيم عدد من البرامج واألنشطة التوعوية
التثقيفية في عدد من مدارس منطقة الرياض كمرحلة أولى
ثم العمل على تنظيم تلك
يتم من خاللها تقييم التجربة ومن َّ
البرامج واألنشطة في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع
شركاء الجمعية اإلستراتيجيين في تلك المناطق نظرًا ألهمية
القطاع التربوي والتعليمي.

ومقدمي الرعاية
فيما يتع ّلق بتفعيل برامج خدمة المرضى
ِّ
لهم ،فقد حرصت الجمعية من خالل لجانها التنفيذية والعلمية
مقدمي الرعاية على تقديم ما تستطيع الجمعية من
ولجنة
ِّ
مساعدات ممكنة ،سواء كانت مادية أو معنوية وذلك من
خالل إدارة الجمعية أو عبر برامج الشراكة الخيرية اإلستراتيجية
التي ّ
وقعتها الجمعية مع عدد من أبرز الجمعيات الخيرية في
مناطق المملكة المختلفة ،كما واصلت الجمعية برنامج التدريب
لألخصائيين والمهتمين بالمرض وكذلك مقدمي الرعاية إمتدادًا
لما سبق أن عملت على تنفيذه بالتعاون مع المتخصصين
المميّزين في العالم ،وخاصة في الواليات المتحدة األمريكية،
وقامت الجمعية بتفعيل إتفاقيات التعاون مع مراكز طبية
ومستشفيات متخصصة لتقديم العون المطلوب للمحتاجين
للخدمات العالجية والرعاية.
مع القطاع الصحي الحكومي سعت الجمعية إلى توفير برامج
رعاية متخصصة لمرضى ألزهايمر وتحفيز القطاعات الحكومية
الصحية بمناطق المملكة المختلفة على إيجاد عيادات متخصصة
لمرضى ألزهايمر ،كما عملت الجمعية من خالل لجنتها العلمية
الطبية على التحضير لتنفيذ دراسات وأبحاث علمية طبية
متخصصة بمرض ألزهايمر يتم تحكيمها عالميًا من حيث الفكرة
والبناء البحثي والتقييم لنتائجها ،كما شرعت الجمعية في بناء
قاعدة بيانات تساهم في توفير المعلومات الدقيقة والبيانات
الواضحة عن مرض ألزهايمر في المملكة العربية السعودية.
وأيضًا شمل البرنامج القطاعات العلمية والبحثية وفي مقدمة
ذلك مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،فيما كان للجامعات
الحكومية منها والخاصة مساحة عريضة في البرنامج ،حيث
إستهدفت الجمعية أهم الجهات التعليمية في المملكة وهي
الجامعات ،وذلك لإلستفادة من إمكانياتها العلمية والبشرية
في تقديم الخدمات لمرضى ألزهايمر ،وتمكين الجمعية لكوادر
تلك الجهات من التعاون مع اللجنة العلمية الطبية بالجمعية
لإلستفادة من أبحاثهم المتعلقة بألزهايمر والعمل على تنفيذ
أبحاث مشتركة ،وتعد جامعة الفيصل وجامعة الملك سعود
وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية من أبرز تلك الجهات التي
سيتم توقيع إتفاقية تعاون معها في هذا المجال .و نظرًا ألهمية
القطاع الخاص كمصدر رئيس للدعم فقد عمدت الجمعية على
بناء شراكات مع عدد من المؤسسات الوطنية الرائدة لتبني برامج
لجلب و تنمية الموارد المالية تسهم في تمويل الخدمات التي
تقدمه الجمعية وتحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها.
ّ

في إطار جهود الجمعية لتطوير برامجها وأنشطتها والتعرّ ف
على مدى إستجابة خطط الجمعية التنفيذية إلستراتيجياتها
وتحقيقها لألهداف المحددة لها ،فقد عملت الجمعية على
التعاون مع أحد بيوت الخبرة األجنبية مثل (شركة بوز آند كومبني)
التي ساهمت مع الجمعية منذ وقت مبكر (تطوعًا) في مجال
رسم اإلستراتيجيات وتحديد األهداف ذات األولوية ،وذلك من أجل
العمل على تقييم األداء ومراجعة الخطط والبرامج واألنشطة
المختلفة وإعادة اإلطار الهيكلي للجمعية وأعمالها المختلفة
ّ
المنظم.
وفق ما يتم من خالل التقييم المنهجي المؤسساتي
وقد ساهمت تلك الجهود التي تم تقديمها تطوعًا للجمعية
(مجانًا) في تعزيز دور الجمعية وتطوير وتنمية أدائها ،وقد قرَّ ر
مجلس إدارة الجمعية أن تتم تلك المراجعة وذلك التقييم بشكل
دوري سنوي يتم بعد إحتفال الجمعية العمومية كل عام بحيث
يتم من خالله تقييم األداء في المرحلة السابقة والعمل على بناء
اإلستراتيجيات والخطط والبرامج للمرحلة القادمة في كل عام.
العمل على تنفيذ ورش عمل متخصصة يتم اإلستفادة من
التجارب والخبرات العالمية المتخصصة في مجاالت أعمال
الجمعية وتعمل الجمعية على تنفيذ تلك الورش للمتخصصين
في مجاالت مرض ألزهايمر والعناية بالمرضى وكذلك الجوانب
اإلدارية في أعمال الجمعية .
قامت الجمعية على تنفيذ دليل إرشادي شرعي قانوني
لكبار السن ومرضى ألزهايمر يوضح الحقوق واإللتزامات لمريض
ألزهايمر وما يتع ّلق بذلك و قد تم تنفيذ الدليل باإلستفادة من
الشرعيين والقانونيين من خالل لجنة مختصة بذلك.
قامت الجمعية بتدشين السجل الوطني -قاعدة البيانات
و أدوات التشخيص لمرضى ألزهايمر و الذي يهدف إلى حصر
اإلحصائيات الخاصة بأعداد المرضى في المملكة العربية
السعودية ما يساعد الجهات المعنيه فى وضع الخطط
واإلستراتيجيات الصحيه والتأهيليه فى خدمة كبار السن بشكل
عام ومرضى ألزهايمر بشكل خاص.
عملت الجمعية على دعم األبحاث المتعلقة بتحسين طرق
تقييم وتشخيص مرض ألزهايمر وذلك عبر تقنين أدوات التشخيص
وجعلها مناسبة للبيئة المحلية يشمل ذلك عدة أدوات تشخيصيه
تساعد الطبيب على قياس القدرات الذهنية والوظيفية للمريض
والخروج برأي طبي يساعد فى إختيار العالج المناسب.
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مجلس إدارة الجمعية
السعودية الخيرية لمرض
ألزهايمر:

أعضاء المجلس اإلستشاري:

صاحب السمو األمير سعود بن خالد بن عبد اهلل بن عبد
الرحمن
(رئيس مجلس اإلدارة) .

صاحب السمو األمير بدر بن عبداهلل بن عبدالرحمن
(وكيل وزارة المالية المساعد لمراقبة اإليرادات) .

صاحبة السمو األميرة مضاوي بنت محمد بن عبد اهلل بن
عبد الرحمن
(نائب رئيس مجلس اإلدارة ،و رئيسة اللجنة التنفيذيه) .
معالي الدكتور ماجد بن عبد اهلل القصبي
(رئيس الشؤون الخاصه لولي العهد  ،المدير العام لمؤسسة
سلطان بن عبدالعزيز الخيرية ،و أمين صندوق الجمعية) .
سعادة الدكتور عبد الرحمن بن صالح الشبيلي
ً
سابقًا ،وعضو مجلس إدارة الجمعية) .
(عضو مجلس الشورى
سعادة الدكتور خالد بن مناع القطان
(عميد جامعة الفيصل للعلوم الطبية ،إستشاري جراحة صدرية،
وعضو مجلس إدارة الجمعية) .
سعادة الدكتور فهد بن خليفة الوهابي
(إستشاري الطب النفسي للمسنين ،إستشاري طب األسرة
والمجتمع ،عضو مجلس إدارة الجمعية ،ورئيس لجنة مقدمي
الرعاية بالجمعية) .
سعادة الدكتور نجيب بن شفاعت القاضي
(نائب رئيس قسم العلوم العصبية  ،إستشاري أمراض المخ
واألعصاب واإلدراك والسلوك مستشفى الملك فيصل
التخصصي و مركز األبحاث ،مدير برنامج تدريب أطباء األعصاب
قسم العلوم العصبية ،عضو مجلس إدارة ،ورئيس اللجنة الطبية
العلمية بالجمعية) .
سعادة الدكتور حاتم بن نافذ مراد
(إستشاري أعصاب مستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز
األبحاث ،وعضو مجلس إدارة الجمعية) .
سعادة الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الشامخ
(الرئيس التنفيذي لمدينة األمير سلطان للخدمات اإلنسانية،
وعضو مجلس إدارة الجمعية) .
سعادة األستاذ عبد الوهاب بن محمد الفايز
(رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز ،عضو مجلس إدارة ،ورئيس اللجنة
اإلعالمية بالجمعية) .
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صاحب السمو األمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد
(نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد
البحوث) .
معالي الدكتور قاسم بن عثمان القصبي
(المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى
الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث) .
سعادة الدكتور محمد بن حمزة خشيم
(وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير) .
سعادة األستاذ محمد بن مساعد السيف
(رجل أعمال) .
سعادة الدكتور روبرت داروف
(رئيس قسم األعصاب بجامعة كيس وسترن ،الواليات المتحدة
األمريكية) .
سعادة الدكتور ريتشار مايو
ٌ
(رئيس قسم األعصاب بجامعة كولومبيا و مستشفى برسبترن
ٌ
بنيويورك) .
سعادة الدكتور وليد أمين الكيالي
(مدير عام شركة الحياة الطبية) .
سعادة المهندس عبدالعزيز الصالح الصغير
(رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصاالت موبايلي) .
سعادة األستاذ خالد بن عبداهلل الزامل
(رجل أعمال) .
سعادة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى
(مساعدة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية واألكاديمية،
إستشاري التأهيل بجامعة الملك سعود) .
سعادة الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم األحمدي
(مديرة الفرع النسائي بمعهد اإلدارة العامة) .

الخطط المستقبلية للجمعية
جائزة األمير سلطان «يرحمه اهلل»

التواصل العالمي

أسست الجمعية جائزة وطنية تحمل إسم صاحب السمو الملكي
األمير سلطان بن عبدالعزيز  -يرحمه اهلل  -تقديرًا من مجلس إدارة
الجمعية وكافة منسوبيها لعطاءات سموه تغمده اهلل بواسع
رحمته في المجاالت اإلنسانية ودعمه المتواصل لمختلف األعمال
الخيرية على المستوى الوطني وتركز مجاالت الجائزة على كل ما
يتعلق بمرض الزهايمر ومقدمي الرعاية.

بدعم مقدر من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز
وافقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لتخصيص أرض
استثمارية للجمعية مساحتها ( 6493متر مربع) يتم االستفادة
منها كوقف خيري يعود ريعه على الجمعية ويساندها في أداء
مهامها وتحقيق أهدافها.

البداية من حيث انتهى اآلخر  ..جسدت الجمعية هذا الشعار
بتنظيمها أول مؤتمر عالمي عن ألزهايمر أفسح المجال إللتقاء
عدد كبير من الخبراء الذي توافدوا من مختلف دول العالم حيث
إستعرضوا أدوات القياس والتشخيص المتاحة للتعرف على
المرض ،وتم في هذا المؤتمر تبادل الخبرات والتجارب فيما يتعلق
بكيفية التعامل مع المرضى ،وكان من ضمن أهداف المؤتمر
اإلستفادة من تلك الخبرات في تكوين قاعدة بيانات شاملة
للمهتمين بمرض ألزهايمر .كما شكلت الجمعية مجلسًا إستشاريًا
يضم في عضويته خبراء ومختصين عالميين ،ومن أهم أهداف
المجلس تقديم الرأي والمشورة للجمعية فيما يتعلق بأنشطتها
ودراساتها العلمية وبرامجها المختلفة التي تخدم األهداف التي
أنشئت الجمعية من أجلها  ،وعملت الجمعية على توثيق التعاون
مع الجهات الدولية المتخصصة في مجال الزهايمر سواء كانت
جهات طبية أو علمية أو مهنية.

برنامج الحملة الوطنية الشاملة

توسيع برنامج الشراكات اإلستراتيجية

تعكف الجمعية على إطالق حملة وطنية شاملة (إعالمية /
إعالنية) للتوعية بمرض «الزهايمر» وسبل العناية بالمرضى وتتخلل
الحملة مقابالت وتحقيقات تشمل الوسائل اإلعالمية المرئية
والمسموعة والمقروءة كافة وتهدف الحملة إلى رفع نسبة
الوعي حول مرض «الزهايمر» في المجتمعات المحلية.

نظرًا للنجاح الذي حققه برنامج الشراكات اإلستراتيجية بين
الجمعية وعدد من القطاعات الخيرية واألكاديمية والحكومية
والخاصة ،تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة المشاركة في هذا
البرنامج ليشمل عدد من مستشفيات القطاع الخاص والجامعات
لتسهم في نشر مظلة من الرعاية الصحية ودعم األبحاث
المتعلقة بمرض الزهايمر.

الوقف الخيري
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مؤتمر ألزهايمر الدولي األول 2012
امتدادًا لخطط الجمعية التوعوية والصحية واإلجتماعية ،إعتزمت الجمعية تنظيم مؤتمر ألزهايمر الدولي
األول بمشاركة أكثر من (  ) 20خبير دولي ومحلي  .منهم معالي وزير الشئون االجتماعية ،معالي وزير
الصحة ،معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  ،والرئيس التنفيذي لمنظمة ألزهايمر
العالمية .يناقش الخبراء والمتحدثون على مدار ثالثة أيام أهم األبحاث والمواضيع والتجارب العالمية
المتعلقة بمرض ألزهايمر من خالل جلسات النقاش وورش العمل المتخصصة  ،كما سيتم تنظيم معرض
مصاحب للمؤتمر بمشاركة الجهات ذات العالقة.

رؤية المؤتمر :

محاور المؤتمر :

بناء منصة علمية وإجتماعية إللتقاء المتخصصين
والمهتمين بمرض ألزهايمر باإلضافة إلى المهتمين من
القطاعين الحكومي و الخاص.

المحور 1

أهداف المؤتمر :
 .1التعرف على آخر ما توصلت إليه األبحاث العلمية المتعلقة بمرض
ألزهايمر.
 .2مناقشة التحديات اإلجتماعية الناتجة عن زيادة أعداد المصابين
بالمرض و كيفية التعامل معها.
 .3تدريب المتخصصين في المجال الصحي على تشخيص مرض
ألزهايمر و مساعدة مقدمي الرعاية.
 .4تبادل الخبرات بين الحضور و مناقشة سبل التعاون المحتملة
بين القطاعات المختلفة.
 .5تعميق اإلهتمام بالمرض بصورة تساعد على عمل الدراسات
وإيجاد معلومات تعتمد على التجربة المحلية.

زيادة وعي القطاع الطبي بمرض ألزهايمر
ففي ظل غياب الوعي المطلوب لجميع المتخصصين في القطاع
الطبي  ،عزمت الجمعية تسليط الضوء على التوعية الشاملة
لإلهتمام بالمرض للوصول بجميع المرضى ألعلى مستويات
التشخيص و العناية المطلوبين.

المحور 2
تحسين قدرة مقدمي الرعاية على العناية بالمرضى
يركز المؤتمر على جوانب خاصة بالتعامل مع المريض و كيفية
اإلسهام بإحتواء و تفهم العادات السلوكية و النفسية للمرضى.

المحور 3
تنشيط البحث العلمي المحلي
سعت الجمعية لطرح القضية من خالل هذا الحدث الدولي لتحفيز
المهتمين من األطباء و الباحثين و الطلبة الدارسين لالهتمام
بالبحث العلمي المبني على التجربة المحلية مع االستفادة من
التجارب العالمية .و بذلك كانت « جائزة األمير سلطان» و التي
سيكون جانب البحث العلمي أحد أهم جوانبها.

المحور 4
تعزيز أوجه التعاون مع الجهات المهتمة بالمرض محليًا
ودوليًا
فمن خالل دعوة المهتمين والمتخصصين داخليًا ودوليًا
تتطلع الجمعية إلى بناء جسور للتواصل و مناقشة سبل تبادل
الخبرات في المجاالت الطبية و النفسية واإلجتماعية والتحديات
المستقبلية.

مؤتمر ألزهايمر الدولي األول 2012

المعرض المصاحب
دعم َا للدور الذي يقوم به شركاء الجمعية اإلستراتيجيين في بلورة دورها الطبي والعلمي وتفعيل رسالتها
الخيرية ,يقام على هامش المؤتمر معرض َا مصاحب َا يشارك فيه جميع شركاء الجمعية اإلستراتيجيين
وشركاؤها الخيريين كما سيكون المعرض شام ً
ال لمشاركة داعمي المؤتمر و الجمعيات العلمية الطبية
و شركات المستلزمات الطبية عبر منصات عرض لكل شريك وذلك في الفناء الخارجي لمدينة الملك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
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الشركاء اإلستراتيجيون
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الشركاء اإلستراتيجيون

الشركاء اإلستراتيجيون للجمعية:

الراعي اإلستراتيجي:

الشركاء اإلستراتيجيون للرعاية الصحية:

الشركاء اإلستراتيجيون األكاديميون:

مؤتمر ألزهايمر الدولي األول 2012

الشركاء اإلسترتيجيين اإلعالميون:

الشركاء اإلستراتيجيون التقنيون:

الشركاء اإلستراتيجيون الخيريون:

الشريك الداعم:
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المنظمون
الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر
هي الجمعية األولى من نوعها التي تعنى
بالمصابين بهذا المرض الذي يكتنفه الكثير
من الغموض والذي اكتشف في العام 1906
على يد عالم ألماني سمي المرض باسمه .ويعتبر هذا المرض من أكثر
األمراض شيوعا وإثارة للقلق مع تقدم االنسان في العمر  ,خاصة في
ظل غياب أي عقار سوف للقضاء عليه  ,والسيطرة على عملية التدمير
التي يسببها للذاكرة  .ولم تحدد أسباب االصابة بهذا المرض بعد اال أن
االحصاءات تشير إلى ان المرض يتضاعف كل خمس سنوات بين االفراد
الذين تجاوزوا الـ 65عاما  ,فيما وجد ان نصف الذين تجاوزوا الـ 85عاما
مصابون به  .لذا كان البد من التفكير في انشاء جمعية خيرية الهدف
منها نشر الوعي بين أفراد المجتمع السعودي عن حقيقة هذا المرض
وازالة الكثير من الغموض واألفكار المغلوطة التي يتداولها الناس عن
هذا المرض  ,باالضافة إلى تقديم الدعم العالجي والنفسي لفئات
من المصابين بالمرض ولذويهم من مقدمي الرعاية لهم  ,كذلك
التأكيد على غرس مبادئ العمل التطوعي بين فئات الشباب والفئات
األخرى الراغبة والقادرة على ذلك  .وأخيرا فإن للجمعية دور في حث
قطاع األعمال على الوفاء بمسؤولياتهم االجتماعية عن طريق دعم
األعمال الخيرية والتي تساعم في رفع الوعي بين أفراد المجتمع من
جهة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لمن يحتاج إليه.

مؤسسة حكومية علمية بحثية مستقلة،
ملحقة إداريًا برئيس مجلس الوزراء ،وتتركز
أهدافها في دعم البحث العلمي لألغراض
التطبيقية ،وتحديد األولويات والسياسات
الوطنية في مجاالت العلوم والتقنية التي
تهم المملكة ،بما يتواكب مع التحديات التي تواجهها ،والمتغيرات
العلمية العالمية ،من أجل بناء اقتصاد وطني متطور مبني على
المعرفة ،وتضطلع المدينة بمهمة تخطيط سياسات تنمية العلوم
والتقنية واالبتكار في المملكة ،ودراسة ومعالجة قضاياها الحيوية
المختلفة ،وتطوير أساليب ومناهج وآليات تخطيطها ،بما يتواكب
مع المتغيرات العلمية الدولية والتحديات التي تواجهها المملكة.
وتسعى المدينة ضمن خطة وطنية طموحة تدعمها ماليًا وفنيًا
لنقل التقنية من المعامل والمختبرات إلى السوق السعودي
والعالمي ،في خطوة تأتي انطالقًا من المساعي الجادة التي تبذلها
المملكة نحو تفعيل دور االقتصاد المعرفي.
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