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.
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قاعة المؤتمرات  -مبنى  - 36طريق الملك عبداهلل
مـدينـة الـملـك عبـدالـعـزيز للـعـلوم و الـتـقنية
الرياض ،المملكة العربية السعودية

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.
King Faisal Specialist Hospital & Research Centre

www.alzheimer2014.org
SaudiZheimer

www.facebook.com/SaudiAlZheimer

@Saudialzheimer

@Saudialzheimer

البرنامج العلمي
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مــؤتــمر ألــزهايمـر الـدولـي الــثانــي 2014

الأربعاء � 4صفر 1436هـ املوافق  26نوفمرب 2014م

الثالثاء � 3صفر 1436هـ املوافق  25نوفمرب 2014م

اال�ستقبال/الت�سجيل� 08:30 - 07:30 :صباح ًا
الكلمة االفتتاحية� 08:45 - 08:30 :صباح ًا
اجلل�سة الأوىل:
القـــاعـــة �أ

املوارد ورعاية املر�ضى
�أ.د .روبرت داروف

اال�ستقبال/الت�سجيل� 08:30 - 07:30 :صباح ًا
د .حممد با �شيخ

املتحدثون

بروف�سور  ،ق�سم الأع�صاب م�ست�شفى جامعة كي�س وي�سرتن الطبية

�أ�ستاذ م�ساعد وا�ست�شاري طب امل�سنني بكلية الطب
جامعة امللك عبدالعزيز ,اململكة العربية ال�سعودية

09:30-08:45

مر�ض �ألزهامير يف اململكة العربية
ال�سعودية :الواقع واالحتياجات

د .فهد الوهابي

10:15-09:30

ت�شخي�ص مر�ض �ألزهامير� :أين هي امل�شكلة؟

ا�ست�شاري طب نف�س امل�سنني
مدينة امللك فهد الطبية ،اململكة العربية ال�سعودية

10:30-10:15

ا�سرتاحة

د .مانويل مارتني كارا�سكو

11:15-10:30

فعالية برامج التدخل النف�سي واالجتماعي يف تخفي�ض
عبء الرعاية لدى مقدمي الرعاية ملر�ضى �ألزهامير

12:00-11:15

متري�ض امل�سنني

13:00-12:00
اجلل�سة الثانية:
القـــاعـــة ب

ا�سرتاحة الغداء� /صالة الظهر

مدير اجلل�سة

الرتكيز على مقدمي الرعاية  -ور�شة عمل
د .حممد با �شيخ

ا�ست�شاري طب نف�س امل�سنني ومدير معهد �أبحاث الطب النف�سي
بلباو� ,أ�سبانيا

�أ.د .تارا كورت�س

اجلل�سة الرابعة:
القـــاعـــة �أ
مدير اجلل�سة

�أ.د .روبرت داروف

بروف�سور  ،ق�سم الأع�صاب م�ست�شفى جامعة كي�س وي�سرتن الطبية

09:15-08:30

تعديل خطر اال�صابة مبر�ض �ألزهامير:
العوامل اجلينية وغري اجلينية

10:00-09:15

ت�صميم بيئات �آمنة ملر�ضى �ألزهامير

10:30-10:00

ا�سرتاحة

11:15-10:30

عالج �أعرا�ض مر�ض �ألزهامير

12:00-11:15

العالج باخلاليا اجلينية ملر�ض �ألزهامير
والإ�ضطرابات امل�شابهة

البورفي�سور كيمينوبو �سوجايا

13:00-12:00
اجلل�سة اخلام�سة:
القـــاعـــة �أ

ا�سرتاحة الغداء� /صالة الظهر

امل�شاكل ال�سلوكية وال�سالمة  -ور�شة عمل
د .حممد با �شيخ

مدير اجلل�سة

�أ�ستاذ م�ساعد وا�ست�شاري طب امل�سنني بكلية الطب ,جامعة امللك
عبدالعزيز ,اململكة العربية ال�سعودية

مدير اجلل�سة

13:45-13:00

التقييم ال�سريري لعبء الرعاية
التدهور اجل�سدي والنف�سي لدى مقدمي الرعاية
التخطيط لربامج التدخل النف�سية
والتدريبية ملقدمي الرعاية

د .فهد الوهابي

 13:45-13:00حت�سني م�ستوى �سالمة مر�ضى �ألزهامير
يف املن�ش�آت ال�صحية
 14:30-13:45العالقة بني امل�شاكل ال�سلوكية لدى مر�ضى
	�ألزهامير والبيئة املحيطة

14:30-13:45
15:15-14:30

�	16:00-15:15إ�سرتاحة
 16:45-16:00اعتبارات ثقافية ودينية عند تقدمي برامج
17:30-16:45
اجلل�سة الثالثة:
القـــاعـــة �أ
مدير اجلل�سة

التدخل يف و�سط طبي
تقييم برامج التدخل ب�شكل منهجي

جل�سة تقدمي الأبحاث
د .جنيب قا�ضي

ا�ست�شاري طب الأع�صاب وال�سلوك واالدراك ونائب رئي�س ق�سم علوم
الأع�صاب ,م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث،
الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية

 - 15:00 – 13:00البحوث اجلزيئية واخللوية على مر�ض �ألزهامير لدى ال�سعوديني
 م�ستوى معرفة الأطباء عن مر�ض �ألزهامير :درا�سة مقارنة بنيامللكة العربية ال�سعودية و�سلطنة عمان
 �أدوات القيا�س للمر�ضى ال�سعوديني امل�صابني مبر�ض �ألزهامير انت�شار التدهور الإدراكي بني امل�صابني بداء ال�سكريوعوامل اخلطر امل�صاحبة
 15:30 – 15:00نقا�ش

د .حممد با�شيخ

�أ�ستاذ م�ساعد وا�ست�شاري طب امل�سنني بكلية الطب
جامعة امللك عبدالعزيز ,اململكة العربية ال�سعودية

د .نوال املحيجري

د� .إ�سالم �شو�شة

ا�ست�شاري و�أ�ستاذ م�ساعد طب الأع�صاب ,كلية الطب ,جامعة املجمعة

د� .سارة بتاوي

طبيبة مقيمة ,برنامج الطب الباطني ,م�ست�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي ومركز الأبحاث بجدة ،اململكة العربية ال�سعودية

املتحدثون
الربوفي�سورة جون �آندروز

�أ�ستاذة درا�سات اخلرف ومديرة مركز تطوير خدمات اخلرف التابع
لكلية العلوم االجتماعية التطبيقية ,جامعة �ستريلنغ ,بريطانيا

15:15-14:30
�	16:00-15:15إ�سرتاحة
 16:45-16:00تقييم �سالمة بيئة مري�ض �ألزهامير :نقاط عملية

د .فاديا البيطار

�أخ�صائية الطب النف�سي� ,سلطنة عمان

�أ�ستاذ م�ساعد وا�ست�شاري طب امل�سنني بكلية الطب ,جامعة امللك
عبدالعزيز ,اململكة العربية ال�سعودية

�أ�ستاذ ومدير خمترب اخلاليا اجلذعية ,كلية برنت للعلوم الطبية
احليوية ,جامعة فلوريدا الو�سطى

بناء بيئات منا�سبة ملر�ضى �ألزهامير :املقايي�س العاملية

17:30-16:45
عاملة م�شاركة ,ق�سم اجلينات ،م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
ومركز الأبحاث ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية

الربوفي�سورة جون �آندروز

ا�ستاذة درا�سات اخلرف ومديرة مركز تطوير خدمات اخلرف التابع
لكلية العلوم االجتماعية التطبيقية ,جامعة �ستريلنغ ,بريطانيا.

د .جنيب قا�ضي

ا�ست�شاري طب نف�س امل�سنني ومدير معهد �أبحاث الطب النف�سي
بلباو� ,أ�سبانيا
ا�ست�شاري طب نف�س امل�سنني
مدينة امللك فهد الطبية
اململكة العربية ال�سعودية

د .نيليم �آجاروال

ا�ست�شاري العلوم الع�صبية امل�شارك واملدير امل�شارك ملركز �أبحاث
مر�ض �ألزهامير ,جامعة ر�ش� ,شيكاغو ,الواليات املتحدة الأمريكية.

ا�ست�شاري طب الأع�صاب وال�سلوك واالدراك ونائب رئي�س ق�سم علوم
الأع�صاب ,م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث،
الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية

املدير التنفيذي ملعهد هارتفورد لتمري�ض امل�سنني و�أ�ستاذة التمري�ض
جامعة نيويورك ,الواليات املتحدة الأمريكية

املتحدثون
د .مانويل مارتني كارا�سكو

العالج والوقاية

املتحدثون

تقليل املخاطر املرتبطة بالتدهور الإدراكي:
العوامل البيئية
نقا�ش

اجلل�سة ال�ساد�سة:
القـــاعـــة ب

دور املمار�س ال�صحي

ً
وخ�صو�صا املثقفني ال�صحيني,
هذه اجلل�سة خم�ص�صة للممار�سني ال�صحيني
الراغبني يف مهاراتهم يف دعم امل�صابني مبر�ض �ألزهامير و�أ�سرهم

�	13:45-13:00أهم �أعرا�ض ومراحل مر�ض �ألزهامير

املتحدثون
�أ� .سارة الر�شيد

مديرة �إدارة التثقيف ال�صحي ورعاية املر�ضى وذويهم ،اجلمعية
ال�سعودية اخلريية ملر�ض �ألزهامير ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية

�	14:30-13:45أهم امل�شاكل التي تواجهها �أ�سر مر�ضى �ألزهامير

�	15:00-14:30إ�سرتاحة
 15:45-15:00دعم مقدمي الرعاية :الدليل الأ�سا�سي
 17:30-15:45الأدوات التعليمية لأ�سر املر�ضى وت�أثريها

عدد من املتحدثني يف عدد من التخ�ص�صات الطبية

