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 4 - 2صفر  1436هـ ،الموافق  26-24نوفمبر  2014م
قاعة المؤتمرات  -مبنى  - 36مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية  -طريق الملك عبداهلل
الرياض ،المملكة العربية السعودية

النشــرة التعريفيــة

مؤتمر ألزهايمر الدولي الثاني 2014

يقدم مؤتمر ألزهايمر الدولي الثاني فرصة
فريدة ألصحاب اإلختصاص لمناقشة المستجدات
حول مرض ألزهايمر ،واستعراض المبادرات
الناجحة من جميع أنحاء العالم والمملكة العربية
السعودية في عالجه وسبل الوقاية منه ...

مرض دماغي متقدم وفتاك...

هناك ما يقارب  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 االجتماعي 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 حالي ًا...

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 بدئه وتطوره.

2014
 4-2صفر 1436هـ ،الموافق  26-24نوفمبر 2014م
قاعة المؤتمرات  -مبنى  - 36طريق الملك عبداهلل
مـدينـة الـملـك عبـدالـعـزيز للـعـلوم و الـتـقنية
الرياض ،المملكة العربية السعودية

الهدف من المؤتمر هو مناقشة وعرض
الدراسات والمستجدات في هذا المجال ،من
جميع أنحاء العالم والمملكة ،وتعزيز الوعي
لألفراد والتعاون بين أصحاب اإلختصاص،
فيما يتعلق بتنفيذ أفضل الممارسات
واألنشطة التي تساعد على منع ظهور المرض
في مراحل مبكرة من العمر...

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 الهامة حول هذا المرض...
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سيناقش المتحدثون والباحثون خالل
جلسات المؤتمر األبحاث الهامة
والمواضيع والخبرات العالمية .والتي
تتناول مرض ألزهايمر ،إضافة إلى
معرض متخصص يضم الجهات التي
تعمل في هذا المجال والمهتمة في مرض
ألزهايمر...

رؤية المؤتمر :

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

أهداف المؤتمر :

التعرف على آخر ما توصلت إليه األبحاث العلمية
المتعلقة بمرض ألزهايمر.
مناقشة التحديات اإلجتماعية الناتجة عن زيادة أعداد المصابين
بالمرض و كيفية التعامل معها.
تدريب المتخصصين في المجال الصحي على تشخيص مرض
ألزهايمر و مساعدة مقدمي الرعاية.

تبادل الخبرات بين الحضور و مناقشة سبل التعاون المحتملة
بين القطاعات المختلفة.
تعميق اإلهتمام بالمرض بصورة تساعد على عمل الدراسات وإيجاد
معلومات تعتمد على التجربة المحلية.
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المعرض المصاحب:

القطاع
الطبي

القطاع
الحكومي

الحضور
المستهدف

الباحثون

المتطوعون

القطاع
الخاص

مقدمو
الرعاية الصحية

المعلمون
وسائل
اإلعالم

المحور

1

تخفيف مخاطر مرض ألزهايمر «األدلة الحالية»

المحور

2

الخدمات التمريضية للمسنين في دور الرعاية:
االحتياجات والتحديات

المحور

3

التوجهات الشائعة حالي ًا للبرامج النفسية التربوية
لمقدمي الرعاية لمرضى األلزهايمر

المحور

4

مرض ألزهايمر والعالج بالخاليا الجذعية
«التوجهات المستقبلية»

المحور

5

تصميم بيئات آمنة ومكيفة لخدمة مرضى
ألزهايمر

دعمَا للدور الذي يقوم به شركاء
الجمعية اإلستراتيجيين في
بلورة دورها الطبي والعلمي
وتفعيل رسالتها الخيرية ،يقام
على هامش المؤتمر معرضَا
مصاحبَا يشارك فيه جميع شركاء
الجمعية اإلستراتيجيين وشركاؤها
الخيريين .كما سيكون المعرض
شام ً
ال لمشاركة داعمي المؤتمر
ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية ومستشفى الملك فيصل
التخصصي ومركز األبحاث
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الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر

تخفيف وطأة مرض ألزهايمر يبدأ من
خالل نشر الوعي في مختلف أنحاء المملكة
وتأمين احتياجات ذوي الحاجة...

رؤية الجمعية:

الريادة في التعريف و نشر الوعي الصحي و النفسي واالجتماعي 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 القريبة والبعيدة المدى.

األهداف :
رفع الوعي الصحي واالجتماعي 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
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إنجازات الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر

مجموعة فريدة من البرامج قيد اإلعداد
تدعم جهود كافة العاملين في مجال رعاية
مرضى ألزهايمر كما تسهم في إيجاد
أفضل الممارسات في مجال التشخيص
والعالج...

حملة اللقاءات التثقيفية التوعوية بمرض ألزهايمر في مناطق
المملكة المختلفة
تنفيذ العديد من اللقاءات في عدد من مناطق المملكة المختلفة،
وقد حظيت تلك اللقاءات بتقدير ورعاية أمراء المناطق وكبار
المسئولين فيها.
شاركت الجمعية بعدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية بالمرض
عبر الندوات والمحاضرات والملتقيات من أجل زيادة معرفة الجمهور
بعالمات المرض وأساليب التعامل مع المرضى.
نفذت الجمعية ورش عمل تحت عنوان ”إسألني عن ألزهايمر“ حظيت
بحضور مكثف وحققت نتائج متميزة على صعيد التوعية والتثقيف
لشرائح المجتمع.
نفذت الجمعية عداً من أفالم ومقاطع التلفزيونية التوعوية التي
تهدف إلى التعريف بالمرض وأسلوب التعامل مع المرضى.
ترجمت الجمعية عدداً من الرسائل التلفزيونية التوعوية وعملت على
بثها في عدد من القنوات الفضائية الخليجية والعربية.
قامت الجمعية بطباعة عدد من النشرات والمطبوعات المتعلقة
بالمرض مع ترجمة عدد منها للعربية وإعادة إنتاجها بما يتناسب مع
المجتمع المحلي
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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 بألزهايمر هناك أعداداً
متزايدة من الخاليا العصبية الدماغية المتدهورة والميتة بشكل يفوق بمراحل ما يحصل لدى
الشخص العادي...

اهتمت الجمعية بالجانب التقني في مجال أعمالها وعملت على
تدشين موقع تفاعلي لها على شبكة اإلنترنت، www.alz.org.sa
كما استثمرت رسائل الجوال  smsلزيادة التوعية والتثقيف بالمرض
وعالمات وأسلوب التعامل مع المرضى ,واستثمرت مواقع التواصل
االجتماعي ,وأوجدت لها مواقع على تويتر وفيس بوك.

عملت الجمعية على عقد أول مؤتمر دولي يعنى بمرض ألزهايمر
على مستوى عالمي ،بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
وبمشاركة عدد كبير من شركاء الجمعية اإلستراتيجيين في المجاالت
المرتبطة بالمرض والمرضى ،وذلك خالل الفترة  30-28ربيع األول
1433هـ الموافق  22 -20فبراير 2012م.

بادرت الجمعية إلى تأسيس برنامج للشراكات اإلستراتيجية مع عدد
من الجهات الحكومية والخيرية والخاصة

إطالق جائزة األمير سلطان بن عبدالعزيز لألبحاث يتم منحها في
مجاالت تخدم قضايا البحث العلمي والخيري ،وتكرم رواده ،مع العمل
على تنشيط ومأسسة العمل التطوعي ،حيث يسير أعمالها مجلس
إدارة ولجان منبثقة منه تطوعاً ،ويساند أعمال تلك اللجان فرق
تطوعية ،كل حسب تخصصه والمهارات التي يجيدها.

حظيت الجمعية عام 2011م على جائزة شايو التي تمنحها
المفوضية األوروبية تقديراً لمبادرات الجمعية وتميّز أدائها في إدارة
أنشطتها وبرامجها.
تأسيس المجلس االستشاري
أسست الجمعية سج ً
ال وطنياً وقاعدة بيانات وأدوات التشخيص
والقياس لمرضى ألزهايمر بالتنسيق مع مستشفى الملك فيصل
التخصصي ومركز األبحاث.
تعريب أدوات التشخيص والقياس
أو ًال :قرار إنشاء العيادات
ثانياً  :قرار التأمين الصحي

إصدار دليل اإلرشادات القانونية والشرعية لمرضى ألزهايمر
تدشين المشروع الوقفي (وقف الوالدين)
إطالق الحملة الوطنية للتوعية بمرض ألزهايمر
إنشاء مجموعات الدعم والمساندة لمقدمي الرعاية
إصدار دليل العضوية ودليل التطوع وميثاق التطوع
المشاركة في العديد من الفعاليات والنشاطات الخارجية مثل
المؤتمرات والمنتديات وورش العمل
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يتكون مجلس األعضاء واالستشاريون من
نخبة من أهل اإلختصاص الذين يعملون
بشكل حثيث على تذليل مفاعيل مرضى
ألزهايمر في مجتمعنا...

أهداف المجلس
مراجعة استراتيجيات وخطط الجمعية وتوجهاتها الرئيسية
مراجعة خطط لجان الجمعية وبرامجها المختلفة واقتراح تطويرها
تقديم الرأي والمشورة للجمعية فيما يتعلق بأنشطتها ودراساتها
العلمية وبرامجها المختلفة التي تخدم األهداف التي أنشأت الجمعية
من أجلها .
المساهمة في تطوير أداء الجمعية من خالل نقل التجربة والخبرة
المتميزة المحلية واألجنبية في مجال أعمال الجمعية
اقتراح آليات مشاركة الجمعية في الملتقيات والمؤتمرات المحلية
والعالمية والمساهمة في التعريف بالجمعية وخدماتها المختلفة
المساهمة في تطوير أداء الجمعية فيما يتعلق بتنمية مواردها المالية
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مجلس إدارة الجمعية السعودية
الخيرية لمرض ألزهايمر:

أعضاء المجلس اإلستشاري:

صاحب السمو األمير سعود بن خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن

صاحب السمو األمير بدر بن عبداهلل بن عبدالرحمن

صاحبة السمو األميرة مضاوي بنت محمد بن عبداهلل بن عبدالرحمن

صاحب السمو األمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة – رئيسة اللجنة التنفيذية

د .عبدالعزيز الشامخ

وكيل وزارة المالية المساعد لمراقبة اإليرادات

نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لمعاهد البحوث

معالي الدكتور /قاسم بن عثمان القصبي

عضو مجلس إدارة الجمعية – المشرف المالي – عضو مجلس الشورى

المشرف العام التنفيذي على المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل
التخصصي ومركز األبحاث

عضو مجلس إدارة الجمعية  -عميد كلية الطب جامعة الفيصل

الدكتور /محمد عمر باسليمان

د .خالد مناع القطان

د .فهد خليفة الوهابي

رئيس قسم الصحة العقلية واستشاري طب نفس المسنين في مدينة
الملك فهد  -عضو مجلس إدارة الجمعية  -رئيس لجنة مقدمي الرعاية

د .محمد باشيخ

عضو مجلس إدارة الجمعية
أستاذ مساعد وطبيب إستشاري في جامعة الملك عبدالعزيز

د .حنان األحمدي

عضو مجلس إدارة الجمعية – عضو مجلس الشورى

د .منى عبيد

وكيل الوزارة المساعد للرعاية الصحية األولوية – وزارة الصحة

األستاذ /محمد بن مساعد السيف

مدير شركة مساعد السيف وأوالده

الدكتور روبرت داروف

جامعة كيس ويسترن  -الواليات المتحدة األمريكية

الدكتور /وليد أمين الكيالي

مدير عام شركة الحياة الطبية

المهندس /عبدالعزيز الصالح الصغير

رئيس مجلس إدارة شركة اتحاد اتصاالت (موبايلي)

عضو مجلس إدارة الجمعية  -استشاري مخ وأعصاب تخصص دقيق
(اعتالالت الحركة) مدينة الملك فهد الطبية

األستاذ /خالد بن عبداهلل الزامل

عضو مجلس إدارة الجمعية  -رئيس مجلس إدارة مجموعة باحمدان

الدكتورة /إيناس بنت سليمان العيسى

عضو مجلس إدارة الجمعية
رئيس المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق

الدكتورة /حنان بنت عبدالرحيم األحمدي

عضو مجلس إدارة الجمعية – عضو مجلس الشورى

البروفيسور الدكتورة /نيلولم أغاروال

الشيخ عبداهلل سالم باحمدان
أ .عبدالوهاب الفايز

أ .عبدالعزيز إبراهيم الهدلق

رئيس مجموعة شركات الزامل

استشاري التأهيل الصحي  -عميدة أقسام العلوم والدراسات الطبية -
جامعة الملك سعود
عضو مجلس الشورى

مركز رش للزهايمر  -شيكاغو -الواليات المتحدة

الدكتورة مها بنت مشاري بن عبدالعزيز آل سعود

نائب رئيس جامعة الفيصل للعالقات الخارجية
طبيبة استشارية في األمراض الباطنية في مستشفى الملك فيصل
التخصصي ومركز األبحاث
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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.
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املنظمــــــون
يتم تنظيم المؤتمر من قبل الجمعية السعودية
لمرض ألزهايمر ،وبدعم من مدينة الملك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية ( )KACSTوالشركاء االستراتيجيين
الذين يمثلون المنظمات الرائدة في المملكة
العربية السعودية...

الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر

اجلمعية ال�سعودية اخلريية ملر�ض �ألزهامير هي اجلمعية الأوىل من نوعها التي تعنى بامل�صابني بهذا املر�ض الذي
يكتنفه الكثري من الغمو�ض والذي اكت�شف يف العام  1906على يد عامل �أملاين �سمي املر�ض با�سمه .ويعترب هذا املر�ض
من �أكرث الأمرا�ض �شيوعا و�إثارة للقلق مع تقدم الإن�سان يف العمر ،خا�صة يف ظل غياب �أي عقار للق�ضاء عليه،
وال�سيطرة على عملية التدمري التي ي�سببها للذاكرة .ومل حتدد �أ�سباب الإ�صابة بهذا املر�ض بعد �إال �أن الإح�صاءات
ت�شري �إىل �أن املر�ض يت�ضاعف كل خم�س �سنوات بني الأفراد الذين جتاوزوا الـ 65عاماً ،فيما وجد �أن ن�صف الذين جتاوزوا الـ 85عاماً م�صابون
به .لذا كان البد من التفكري يف �إن�شاء جمعية خريية الهدف منها ن�شر الوعي بني �أفراد املجتمع ال�سعودي عن حقيقة هذا املر�ض و�إزالة الكثري
من الغمو�ض والأفكار املغلوطة التي يتداولها النا�س عن هذا املر�ض ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي الدعم العالجي والنف�سي لفئات من امل�صابني
باملر�ض ولذويهم من مقدمي الرعاية لهم ،كذلك الت�أكيد على غر�س مبادئ العمل التطوعي بني فئات ال�شباب والفئات الأخرى الراغبة
والقادرة على ذلك .و�أخريا ف�إن للجمعية دور يف حث قطاع الأعمال على الوفاء مب�س�ؤولياتهم االجتماعية عن طريق دعم الأعمال اخلريية
والتي ت�ساهم يف رفع الوعي بني �أفراد املجتمع من جهة وتقدمي الدعم املادي واملعنوي ملن يحتاج �إليه.
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

تقوم مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ب�إجراء البحوث العلمية التطبيقية خلدمة التنمية وتقدمي امل�شورة
العلمية على امل�ستوى الوطني .وت�ضطلع بدور رئي�سي يف التخطيط للعلوم والتقنية يف اململكة العربية ال�سعودية
مبا يف ذلك امل�شاركة يف �إعداد اخلطط الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار وو�ضع اال�سرتاتيجيات الالزمة لتنفيذها،
ودعم برامج وم�شاريع البحوث العلمية للأغرا�ض التطبيقية والعمل على تطوير �آليات لتحويل خمرجات البحث
العلمي والتطوير التقني �إىل منتجات �صناعية� ،إ�ضافة �إىل تقدمي اخلدمات العلمية املتخ�ص�صة يف جماالت املعلومات والن�شر العلمي وت�سجيل
براءات االخرتاع ،وت�سعى املدينة �إىل التن�سيق مع الأجهزة احلكومية وامل�ؤ�س�سات العلمية ومراكز البحوث يف اململكة يف جماالت البحوث
العلمية التطبيقية وتبادل املعلومات واخلربات ،وكذلك عقد ال�شراكات من خالل التعاون العلمي بني اململكة وامل�ؤ�س�سات العلمية الدولية.
المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث

يعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث بالرياض مركزاً رائداً ومتخصصاً في األمراض المستعصية حيث
حصل على العديد من شهادات االعتراف من عدد من المنظمات الدولية ويقدم أعلى مستويات الرعاية الصحية التخصصية
في بيئة بحثية وتعليمية متكاملة وفق رؤية ورسالة أخذت على عاتقها هدف الريادة الدولية منطلقة من نظرة مؤسس
المستشفى جاللة الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه اهلل حين وضع حجر األساس عام 1390هـ لتحقيق حلم كبير يجنب
المواطنين من عناء العالج في الخارج حيث افتتح جاللة الملك خالد بن عبدالعزيز رحمه اهلل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث في
عام 1975م على مساحة تقدر بمليون م 2حيث يقع المركز الرئيسي بكافة أجنحته باإلضافة إلى مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال والذي
يقع في شمال الرياض .كما أن للمؤسسة فرع آخر بمدينة جدة إنضم في عام 2005م بعد أن أشرف على تشغيله في عام 2000م يهدف إلى
توفير الخدمات الطبية التي يقدمها التخصصي لمرضاه في أكبر عدد ممكن من مناطق المملكة نظراً لتزايد الطلب على خدماته.
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