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الت�أ�سي�س
اجلمعية يف �سطور

انبثقت فكرة ت�أ�سي�س اجلمعية من جمموعة من ال�سيدات �أ�صيب �أبائهم
و�أمهاتهم مبر�ض �ألزهامير ،وبد�أت رحلتهم يف البحث عن مهتمني يف هذا
اجلانب ،حيث بادر خم�سة و�أربعني من �أبناء وبنات هذا الوطن بت�أ�سي�س
اجلمعية ال�سعودية اخلريية ملر�ض �ألزهامير ،و�صدرت موافقة وزارة
ال�شئون االجتماعية على ت�أ�سي�سها برقم  84083وتاريخ 1430/5/10هـ
املوافق 2009/5/5م.

الرئي�س الفخري للجمعية والداعم الأكرب

صاحب السمو الملكي األمير
أحمد بن عبدالعزيز

تبنى حفظه اهلل فكرة ت�أ�سي�س اجلمعية ,وبادر مب�ساندتها
حتى �أ�صبحت معلم ًا بارز ًا من معامل العمل اخلريي ،وت ّوج
�سموه ذلك الدعم وامل�ساندة بقبوله رئا�ستها الفخرية مما
كان له عظيم الأثر يف �إجناح �أهدافها.
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املحـــــاور
■ ■التدخالت العالجية املتاحة للم�صابني مبر�ض �ألزهامير.
■ ■الدعم االجتماعي والقانوين ملقدمي الرعاية.
■ ■اال�ضطرابات ال�سلوكية امل�صاحبة للمر�ض والتعامل معها.
■ ■عوامل اخلطر اجلينية والبيئية املرتبطة باملر�ض والتعامل معها.
■ ■النواحي الأخالقية املرتبطة بالعمل مع امل�صابني باملر�ض و�أ�سرهم.
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جمل�س الإدارة
�صاحب ال�سمو الأمري
�سعود بن خالد بن عبداهلل
بن عبدالرحمن
رئي�س جمل�س الإدارة

�صاحبة ال�سمو الأمرية
م�ضاوي بنت حممد بن
عبداهلل بن عبدالرحمن
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�سة اللجنة التنفيذية

د .عبدالعزيز ال�شامخ

ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ،امل�شرف
املايل ،ع�ضو جمل�س ال�شورى

د .خالد مناع القطان

ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ،رئي�س جلنة
الوقف وتنمية املوارد املالية ،عميد كلية
الطب جامعة الفي�صل

د .حممد با�شيخ

ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية
�أ�ستاذ م�ساعد وطبيب ا�ست�شاري يف جامعة
امللك عبدالعزيز

د .حنان الأحمدي

ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية
ع�ضو جمل�س ال�شورى

د .منى عبيد

ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ،ا�ست�شاري
مخ و�أع�صاب تخ�ص�ص دقيق(اعتالالت
احلركة) يف مدينة امللك فهد الطبية

ال�شيخ عبداهلل �سامل
باحمدان

ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية
رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة باحمدان

د .فهد خليفة الوهابي

ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية ،رئي�س ق�سم
ال�صحة العقلية وا�ست�شاري طب نف�س
امل�سنني يف مدينة امللك فهد الطبية ،رئي�س
اللجنة العلمية للم�ؤمتر
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�أ .عبدالوهاب الفايز

ع�ضو جمل�س �إدارة اجلمعية

املجل�س اال�ست�شاري

�صاحب ال�سمو الأمري بدر بن
عبداهلل بن عبدالرحمن

وكيل وزارة املالية امل�ساعد ملراقبة الإيرادات

�صاحب ال�سمو الأمري الدكتور
تركي بن �سعود بن حممد

رئي�س مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

معايل الدكتور
قا�سم بن عثمان الق�صبي

امل�شرف العام التنفيذي على امل�ؤ�س�سة العامة
مل�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز
الأبحاث
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د .وليد �أمني الكيايل

مدير عام �شركة احلياة الطبية

م .عبدالعزيز ال�صالح ال�صغري

رئي�س جمل�س �إدارة �شركة احتاد ات�صاالت
(موبايلي) �سابق ًا

�أ .خالد بن عبداهلل الزامل
رئي�س جمموعة �شركات الزامل

د� .إينا�س بنت �سليمان العي�سى

ا�ست�شاري الت�أهيل ال�صحي ،عميدة �أق�سام
العلوم والدرا�سات الطبية ،جامعة امللك �سعود

د .حممد عمر با�سليمان

وكيل الوزارة امل�ساعد للرعاية ال�صحية الأولوية،
وزارة ال�صحة

د .حنان بنت عبدالرحيم
الأحمدي
ع�ضو جمل�س ال�شورى

�أ .حممد بن م�ساعد ال�سيف

مدير �شركة م�ساعد ال�سيف و�أوالده

الربوفي�سور الدكتورة
نيلومل �أغاروال
مركز ر�ش للزهامير� ،شيكاغو
الواليات املتحدة

د .مها بنت م�شاري بن
عبدالعزيز �آل �سعود

د .روبرت داروف

جامعة كي�س وي�سرتن
الواليات املتحدة الأمريكية

نائب رئي�س جامعة الفي�صل للعالقات
اخلارجية ،طبيبة ا�ست�شارية يف الأمرا�ض
الباطنية يف م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
ومركز الأبحاث
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�إجنازاتنـــــــــا
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اخلربة الأجنبية واال�ستفادة منها

من �أجل اال�ستفادة ممن �سبقوا يف هذا املجال وحتى تبد�أ اجلمعية من حيث انتهى الآخرون فقد مت الرتتيب لزيارات متعددة ملجموعة من اخلرباء الأجانب
من الأطباء الأمريكيني املميزين املتخ�ص�صني مبر�ض �ألزهامير حيث عملوا على �إعداد قاعدة بيانات وطنية �شاملة حول املر�ض حتت م�سمى «ال�سجل
الوطني للألزهامير» و�أدوات القيا�س والت�شخي�ص.

فتوى الزكاة

حظيت اجلمعية بفتوى معايل ال�شيخ عبدالعزيز بن عبداهلل �آل ال�شيخ مفتي عام اململكة بتاريخ 1430/8/24هـ املوافق 2009/8/15م بجواز ا�ستقبال الزكاة
لل�صرف منها على �شراء الأدوية واملعدات للمر�ضى املحتاجني.

حملة اللقاءات التثقيفية التوعوية مبر�ض �ألزهامير
يف مناطق اململكة املختلفة

تنفيذ العديد من اللقاءات التعريفية والتثقيفية يف عدد من مناطق اململكة املختلفة،
وقد حظيت تلك اللقاءات بتقدير ورعاية �أمراء املناطق وكبار امل�سئولني فيها.
�شاركت اجلمعية بعدد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية باملر�ض عرب الندوات
واملحا�ضرات وامللتقيات من �أجل زيادة معرفة اجلمهور بعالمات املر�ض و�أ�ساليب
التعامل مع املر�ضى.

برنامج ال�شراكات الإ�سرتاتيجية
■ ■رغبة منا يف تفعيل الإ�سرتاتيجية الوطنية لتكامل منظومة العمل اخلريي وطني ًا لهدف الو�صول �إىل �أكرب عدد ممكن من ال�شرائح امل�ستهدفة واملحتاجة
مل�ساندتها يف عدد من مناطق اململكة ،بادرت اجلمعية �إىل ت�أ�سي�س برنامج لل�شراكات الإ�سرتاتيجية ،تتويج ًا حلملة اللقاءات التثقيفية التوعوية يف املناطق
مب�ساندة من ال�شريك اال�سرتاتيجي الداعم :وزارة ال�شئون االجتماعية ,ووزارة ال�صحة ,وم�ؤ�س�سة �سلطان بن عبدالعزيز �آل �سعود اخلريية .ووقعت
اجلمعية من خالله العديد من اتفاقيات التعاون مع القطاعات التالية:
■ ■القطاع اخلريي :بهدف م�ساعدة اجلمعية يف تنفيذ براجمها و�أن�شطتها يف مناطق اململكة املختلفة.
■ ■القطاع ال�صحي  :بهدف توفري برامج رعاية متخ�ص�صة ملر�ضى �ألزهامير وبناء قاعدة علمية تدريبية.
■ ■القطاع الأكادميي :بهدف اال�ستفادة من �إمكاناتها العلمية والب�شرية يف تقدمي �أرقى اخلدمات ملر�ضى �ألزهامير.
■ ■القطاع العلمي والبحثي :بهدف بث الوعي املجتمعي باملر�ض ،وكل ما يخ�ص املجال العلمي يف جمال �ألزهامير.
■ ■القطاع البحثي :بهدف بث الوعي املجتمعي باملر�ض وكل ما يخ�ص املجال البحثي يف جمال �ألزهامير.
■ ■القطاع التقني :عقدت اجلمعية مذكرات تفاهم مع جهات تقنية لتطوير العمل باجلمعية من خالل رفع كفاءة املوارد الب�شرية.
■ ■القطاع الإعالمي :بادرت اجلمعية بتوقيع اتفاقيات تعاون مع عدد من اجلهات الإعالمية دعم ًا لر�سالتها التوعوية والتثقيفية.
■ ■القطاع اخلا�ص :خلق �شراكات �إ�سرتاتيجية تقوم على الدعم وامل�ساندة لأن�شطة وبرامج اجلمعية رغبة يف ا�ستمرار خدماتها
■ ■عدد ال�شركاء اال�سرتاتيجيني38 :
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التقدير العاملي (جائزة �شايو)

حظيت اجلمعية عام (2011م) بتقدير عاملي بح�صولها على جائزة
�شايو التي متنحها املفو�ضية الأوروبية تقدير ًا ملبادرة اجلمعية املتميزة يف
ا�ستحداث برنامج ال�شراكات الإ�سرتاتيجية

قرار �إن�شاء العيادات

حفزت اجلمعية القطاعات الطبية باململكة لإن�شاء عيادات متخ�ص�صة
باملر�ض ,ومت ت�أ�سي�س عيادات يف م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي
ومركز الأبحاث بالريا�ض وم�ست�شفى قوى الأمن الداخلي ومدينة امللك
فهد الطبية ،ومدينة الأمري �سلطان الطبية الع�سكرية ،وكذلك ت�أ�سي�س
عيادات يف مدينة امللك عبدالعزيز الطبية يف م�ست�شفى احلر�س الوطني،
واخلدمات الطبية بالقوات امل�سلحة مبناطق اململكة املختلفة.

قرار الت�أمني ال�صحي

بنا ًء على املطالبة التي رفعها جمل�س �إدارة اجلمعية ل�شمول مر�ضى
�ألزهامير يف بطاقة الت�أمني ال�صحي� .أجرى جمل�س ال�ضمان ال�صحي
تعديالت وا�سعة على جدول وثيقة ال�ضمان ال�صحي التعاوين من �ضمنها
تكاليف عالج مر�ضى �ألزهامير بحد �أق�صى خم�سة ع�شر �ألف ريال.

جائزة الأمري �سلطان بن عبدالعزيز للأبحاث

املجل�س اال�ست�شاري

عملت اجلمعية على ت�شكيل املجل�س لي�سهم يف تقومي براجمها ويقدم
الر�أي وامل�شورة لكل ما يخدم اجلمعية لتتمكن من حتقيق الأهداف التي
�أُن�شئت من �أجلها خا�صة ما يتعلق باجلوانب العالجية ورعاية املر�ضى وما
يرتبط مبقدمي الرعاية

عرفان ًا من اجلمعية بدور �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن
عبدالعزيز رحمه اهلل ,وتقدير ًا لعطاءات �سموه يف املجال اخلريي ب�شكل
عام� ،أ�س�ست اجلمعية جائزة عاملية با�سم �سموه �أُعلن عنها يف امل�ؤمتر
الدويل الأول للألزهامير الذي عقد يف قاعة امل�ؤمترات مبدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية و�سيتم منحها يف جماالت تخدم ق�ضايا البحث
العلمي ,وتكرم رواده ,مع الرتكيز على ما يخدم ق�ضية �ألزهامير.

�إ�صدار دليل الإر�شادات القانونية وال�شرع ّية
ملر�ضى �ألزهامير

ت�أ�سي�س ال�سجل الوطني وقاعدة بيانات املر�ضى

�أ�س�ست اجلمعية من خالل جلنتها العلمية الطبية بتاريخ 1432/11/3هـ
املوافق 2011/10/1م �سج ًال وطني ًا وقاعدة بيانات و�أدوات الت�شخي�ص
والقيا�س ملر�ضى �ألزهامير بالتن�سيق مع م�ست�شفى امللك في�صل
التخ�ص�صي ومركز الأبحاث.

تعريب �أدوات الت�شخي�ص والقيا�س

عملت اجلمعية �ضمن جهودها يف خدمة مر�ضى �ألزهامير على
تعريب �أدوات الت�شخي�ص والقيا�س اخلا�صة مبر�ض �ألزهامير بتاريخ
1431/11/3هـ املوافق 2011/10/1م ،حيث ح�صلت على املوافقة
على تعريب تلك الأدوات مع حقوقها الفكرية من خالل �شركة MAPI
الفرن�سية املتخ�ص�صة ،وعملت اجلمعية من خالل جلنتها العلمية الطبية
وب�إ�شراف مبا�شر من جمل�سها اال�ست�شاري وبالتعاون مع مدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية على �إجراء عدد من الدرا�سات والأبحاث التي
تخدم هذا املجال.
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مت �إ�صدار الدليل يف امل�ؤمتر الدويل الأول للزهامير وذلك رغبة من
اجلمعية يف خدمة مر�ضى �ألزهامير كجزء من دورها يف جمال امل�س�ؤولية
االجتماعية ،وقد عملت على �إعداد كتّيب يتعر�ض للق�ضايا ال�شرعية
والقانونية ملر�ضى �ألزهامير وكبار ال�سن .مت �إعداده من قبل متخ�ص�صني
يف العلوم ال�شرعية والقانونية واالجتماعية والنف�سية ،كما متت مراجعته
من قبل معايل ال�شيخ عبداهلل املطلق امل�ست�شار بالديوان امللكي وع�ضو
هيئة كبار العلماء وكذلك مكتب الدكتور عمر باحم�سون القانوين.

امل�شروع الوقفي (وقف الوالدين)

�إميان ًا منها ب�أهمية وجود موارد ثابتة ت�ستطيع من خاللها بناء ا�سرتاتيجياتها
وخططها التنفيذية� ،أوجدت اجلمعية جلنة متخ�ص�صة ت�ضم يف ع�ضويتها
خرباء ومتخ�ص�صني يف جماالت الوقف وتنمية موارد القطاع اخلريي.

�إطالق احلملة الوطنية للتوعية مبر�ض �ألزهامير

بادرت وزارة ال�شئون االجتماعية بدعم اجلمعية ,وعدد من �شركات القطاع
اخلا�ص وذلك �إميان ًا منهم ومن اجلمعية ب�أهمية التوعية بدء ًا من برنامج
كل من الريا�ض وجدة والربامج التثقيفية «لنعي�ش
«�سماء البنف�سج» يف ٍ
حياتهم» و «ما�ضيهم حا�ضرنا» املوجهة للمجتمع �إ�ضافة �إىل املحا�ضرات
التوعوية يف خمتلف مناطق اململكة ويف خمتلف القطاعات والربامج
التدريبية والت�أهيلية للأطباء واملمار�سني ال�صحيني ,والربامج التدريبية
امل�ساندة املتخ�ص�صة ملقدمي الرعاية املتمثلة يف جمموعات الدعم الذاتي
وور�ش العمل وبرنامج وجبات على عجالت لتغذية مر�ضى �ألزهامير.
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■ ■تنفيذ حملة اللقاءات التثقيفية التوعوية مبر�ض �ألزهامير يف خمتلف
مناطق اململكة.
■ ■امل�شاركة يف عدد من الندوات واملحا�ضرات وامللتقيات التوعوية
والتثقيفية باملر�ض بهدف زيادة معرفة اجلمهور بعالمات املر�ض
و�أ�ساليب التعامل مع املر�ضى.
■ ■تنفيذ ور�ش عمل حتت عنوان «�إ�س�ألني عن �ألزهامير» حظيت بح�ضور
مكثف.
■ ■تنفيذ عدد من الأفالم واملقاطع التلفزيونية تهدف �إىل التعريف
باملر�ض والتعامل مع املر�ضى.
■ ■ترجمة عدد من الر�سائل التلفزيونية التوعوية وعملت على بثها يف
قنوات ف�ضائية خليجية وعربية.
■ ■طباعة عدد من الن�شرات واملطبوعات املتعلقة باملر�ض مع ترجمة عدد
منها للعربية.
■ ■تد�شني موقع تفاعلي على �شبكة الإنرتنت www.alz.org.sa
■ ■اال�ستفادة من ر�سائل اجلوال  smsلزيادة التوعية والتثقيف باملر�ض
وعالمات و�أ�سلوب التعامل مع املر�ضى.
■ ■ت�أ�سي�س مواقع للتوا�صل االجتماعي مثل تويرت وفي�س بوك.
■ ■الرتكيز على ما يخدم ق�ضية �ألزهامير.
■ ■�إن�شاء جمموعات الدعم وامل�ساندة ملقدمي الرعاية.

�إ�صدار دليل الع�ضوية وميثاق التطوع

تعد اجلمعية من اجلهات اخلريية الرائدة يف جمال تن�شيط وم�أ�س�سة
العمل التطوعي ،حيث ُي�سيرّ �أعمالها جمل�س �إدارة وجلان منبثقة منه
تطوع ًا ،وي�ساند �أعمال تلك اللجان فرق تطوعية ,كل ح�سب تخ�ص�صه
واملهارات التي يجيدها.

ع�ضوية منظمة �ألزهامير العاملية وامل�شاركات
اخلارجية
■ ■ور�شة تدريبية يف لندن ،اململكة املتحدة ,منظمة �ألزهامير العاملية
2012م.
■ ■م�ؤمتر منظمة �ألزهامير الدويل الأول لدول �شمال �إفريقيا وال�شرق
الأو�سط  ,القاهرة 2012م
■ ■م�ؤمتر منظمة �ألزهامير الدويل الثامن والع�شرين يف جمهورية ال�صني
الوطنية  ,تايوان 2013م
■ ■امل�شاركة بورقتي عمل يف م�ؤمتر منظمة �ألزهامير العاملية الثاين لدول
�شمال �إفريقيا وال�شرق الأو�سط يف الإمارات العربية املتحدة (دبي)
2013م.

خدمات مبا�شرة للمر�ضى:
■ ■فريق الطوارئ
■ ■برنامج برنامج موا�صالت نقل املر�ضى
■ ■تد�شني قرية �ألزهامير
■ ■م�شروع رفقة التكاملي االجتماعي.
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امل�ؤمترات
م�ؤمتر �ألزهامير الدويل الأول 2012م

التو�صيات:

�أو�صى امل�شاركون يف م�ؤمتر �ألزهامير الدويل الأول الذي عقد مبدينة الريا�ض خالل الفرتة  30 -28ربيع الأول 1433هـ املوافق  22- 20فرباير 2012م برعاية
كرمية من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية الرئي�س الفخري للجمعية وح�ضره عدد كبري من الأطباء واملتخ�ص�صني من
داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها بالتايل:

■ ■الرفع ملقام خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز و�سمو
ويل العهد الأمني �صاحب ال�سمو امللكي الأمري نايف بن عبدالعزيز رحمهما
اهلل بربقيات �شكر وتقدير على ما حظيت به اجلمعية وامل�ؤمتر من دعم
ورعاية كرمية وت�سهيل للم�شاركني حل�ضوره وامل�شاركة فيه �سواء من داخل
اململكة �أو خارجها.
■ ■خدمة ملر�ض ومر�ضى الزهامير ومقدمي الرعاية للمر�ضى ،طالب امل�ؤمتر
وزارة ال�صحة بالعمل على تطبيق برامج تدريبية ملقدمي الرعاية وللطاقم
الطبي بامل�ست�شفيات واملراكز الطبية خدمة ملر�ضى �ألزهامير.
■ ■�أن تعمل اجلمعية على تو�سيع دائرة حمالتها التوعوية ملقدمي الرعاية
ب�شكل خا�ص من خالل عقد ور�شة مقدمي الرعاية ثالث مرات يف العام يتم
تنفيذها يف مناطق اململكة املختلفة.
■ ■�إ�صدار جملة علمية دورية متخ�ص�صة باللغتني العربية والإجنليزية تعنى
بن�شر الأبحاث العلمية املرتبطة مبر�ض �ألزهامير �إ�ضافة �إىل ملخ�صات
علمية حول �أبرز امل�ستجدات يف عالج املر�ض.
■ ■حث وزارة ال�صحة لت�شجيع الأطباء للتخ�ص�ص يف جمال مر�ض �ألزهامير
وحتفيزهم على ح�ضور وامل�شاركة يف امل�ؤمترات وامللتقيات العلمية املتخ�ص�صة
بهذا ال�ش�أن.
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■ ■نظراً لأن متو�سط �أعمار ال�سعوديني يتعدى عمر  75عاماً مما �أدى �إىل
ارتفاع ن�سبة الإ�صابة مبر�ض �ألزهامير� ،أو�صى امل�ؤمتر �أن تتوىل وزارة
ال�صحة �ضمن خطة خم�سية �إدراج برنامج البتعاث الأطباء ال�سعوديني
للتخ�ص�ص يف هذا املر�ض ا�ستجابة للتو�سع يف عيادات الزهامير لتغطية
االحتياجات الوطنية.
■ ■نظرا ملا حققه امل�ؤمتر من �أثر �إيجابي على احل�ضور وملا �أظهرته اجلمعية
من ح�سن تنظيم لفعاليات امل�ؤمتر فقد �أو�صى امل�شاركون �أن تعمل اجلمعية
ال�سعودية اخلريية ملر�ض �ألزهامير على تنظيم م�ؤمتر �ألزهامير الدويل
«كل عامني».
■ ■�أن تقود اجلمعية ال�سعودية اخلريية ملر�ض �ألزهامير جتمعا خليجيا
للمتخ�ص�صني واملهتمني يف مر�ض ومر�ضى �ألزهامير يتم العمل على
حتويل ذلك التجمع ليكون جمعية خليجية للألزهامير يف امل�ستقبل تتوىل
اجلمعية ال�سعودية اخلريية ملر�ض �ألزهامير �أمانتها العامة.
■ ■تكثيف اجلهود التوعوية الإعالمية مبر�ض �ألزهامير وا�ستثمار و�سائل
الإعالم اجلديد بهذا ال�ش�أن.

مؤتمر ألزهايمر الدولي الثالث 2017

م�ؤمتر �ألزهامير الدويل الثاين 2014م
املحاور:
■ ■تخفيف خماطر مر�ض �ألزهامير
■ ■اخلدمات التمري�ضية للم�سنني يف دور الرعاية
■ ■التوجهات ال�شائعة حالي ًا للربامج النف�سية الرتبوية
■ ■كيفية ت�صميم بيئات �آمنة ومكيفة خلدمة مر�ضى �ألزهامير
■ ■العالج باخلاليا اجلذعية لأول مرة يف اململكة �إ
■ ■طرح التعديل الع�صبي كعالج واعد لأعرا�ض مر�ض �ألزهامير

التو�صيات:

وقد خرج امل�ؤمتر بعدة تو�صيات متثل �أبرزها يف التايل :

■ ■حت�سني توافر بيانات التعداد املتعلقة بامل�سنني مل�ساعدة �صانعي القرار يف ■ ■مناق�شة ال�سبل العملية الكت�شاف املر�ضى قبل ظهور الأعرا�ض متهيداً
لإمكانية ا�ستعمال �أدوية تغري م�سار املر�ض يف مراحله املبكرة ,يف حال
اتخاذ قرارات م�ستنرية.
توفرها يف امل�ستقبل.
■ ■ظهور الأعرا�ض ال�سريرية ي�شري �إىل �أن املر�ض يف مراحله املتقدمة ,لذلك
ينبغي �أن تركز التوعية باملر�ض على التغريات الع�ضوية امل�صاحبة للمر�ض ■ ■برامج التدخالت النف�سية واالجتماعية التعليمية القائمة على الأدلة من
املحتمل �أن توفر فوائد ملمو�سة ملقدمي الرعاية .وبالنظر �إىل �أن جميع
وطرق منع ح�صولها �أو �إيقاف تطورها (Primary & Secondary
املر�ضى ال�سعوديني امل�صابني مبر�ض �ألزهامير يتم العناية بهم يف املنزل،
.)Prevention
فان احلاجة ملثل هذا التدخل كبرية.
■ ■البحوث العلمية تظهر مبا ال يدع جماال لل�شك �أن مقدمي الرعاية يعانون
ول�سنوات طويلة من خمتلف امل�شاكل النف�سية واجل�سدية .هذه املعاناة ميكن ■ ■�إقامة خدمات رعاية �صحية خا�صة بامل�سنني �سيوفر �إ�ضافة �إىل اخلدمة
املبا�شرة للم�سنني ,بيئة منا�سبة لتدريب املمر�ضات و�إعطائهن �صورة �إيجابية
قيا�سها ب�شكل علمي ومقنن.
�أكرث عن العمل مع هذه الفئة .وجود مثل هذه اخلدمات املتخ�ص�صة حمور
■ ■كليات التمري�ض يف اململكة قد ترى �إ�ضافة مواد درا�سية خا�صة بتمري�ض
�أ�سا�سي لتطوير العملية التدريبية
امل�سنني �إىل مناهجها الدرا�سية �أو تكثيف ما لديها حاليا� ,إ�ضافة �إىل توفري
■ ■�إقامة عالقات م�ستمرة مع الباحثني الدوليني هي خطوة �أوىل جيدة
برامج درا�سات عليا يف التخ�ص�ص نف�سه.
ل�ضمان جودة الأبحاث املحلية وتقنينها.
■ ■ت�سهيل وتعزيز البحوث املحلية لفهم عوامل اخلطر ذات ال�صلة مبر�ض
■ ■توجد حاجة ما�سة �إىل مزيد من التوعية والتعليم ب�ش�أن الت�صميم املنا�سب
�ألزهامير بني ال�سعوديني.
للمر�ضى .ينبغي �أن ي�شمل ذلك مقدمي الرعاية وامل�صممني الداخليني
■ ■م�ضاعفة االهتمام ب�أمناط احلياة التي ت�ساعد على تقليل الإ�صابة باملر�ض.
والعاملني يف جمال الرعاية ال�صحية.
■ ■مرافق الرعاية ال�صحية اجلديدة التي تخدم املر�ضى امل�سنني امل�صابني
ب�ضعف الإدراك قد ترغب يف النظر يف ت�صاميم «�صديقة» للمر�ضى ■ ■توجد الكثري من الإ�شاعات ال�سائدة عن عالجات مل تثبت فعاليتها ،وهذا
راجع جزئيا لعدم الر�ضا عن العالجات احلالية املعتمدة .يجب الرجوع
()Friendly-Design
دائما �إىل الأدلة العلمية املعرتف بها يف هذا اخل�صو�ص.
■ ■ينبغي تعزيز وتي�سري امل�شاركة يف الأبحاث الدولية لأنها �سوف تكون فر�صة
■ ■�إن�شاء حميط علمي على �أر�ضية �أخالقية وعلمية �صلبة �ضروري قبل
منا�سبة للو�صول �إىل العالجات امل�ستقبلية املحتملة.
البدء يف �أي بحوث متعلقة باخلاليا اجلذعية نظرا لل�صعوبات الأخالقية
■ ■حاليا ،يعترب م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث ومدينة
والعلمية املرتبطة بهذا املجال.
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اجلهات الرئي�سية يف اململكة لعمل الأبحاث
■ ■وقد عكفت اجلمعية من خالل جلانها املتخ�ص�صة التي مت ت�شكيلها لهذا
املتعلقة باخلاليا اجلذعية.
الغر�ض على تفعيل التو�صيات مع اجلهات املعنية كل فيما يخ�صه.
■ ■التوا�صل مع وزارة ال�صحة واجلهات ذات العالقة لت�أييد وتعزيز الدعوة
لتقدمي رعاية �صحية �أف�ضل لكبار ال�سن ب�شكل عام ،وبالن�سبة لأولئك
امل�صابني مبر�ض �ألزهامير على وجه اخل�صو�ص.
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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 65عام ًا ،فيما وجد �أن ن�صف الذين جتاوزوا الـ 85عام ًا 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 م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث بالريا�ض مركز ًا رائد ًا ومتخ�ص�ص ًا يف الأمرا�ض امل�ستع�صية حيث ح�صل
على العديد من �شهادات االعرتاف من عدد من املنظمات الدولية ويقدم �أعلى م�ستويات الرعاية ال�صحية التخ�ص�صية يف بيئة بحثية
وتعليمية متكاملة وفق ر�ؤية ور�سالة �أخذت على عاتقها هدف الريادة الدولية منطلقة من نظرة م�ؤ�س�س امل�ست�شفى جاللة امللك في�صل
بن عبدالعزيز رحمه اهلل حني و�ضع حجر الأ�سا�س عام 1390هـ لتحقيق حلم كبري يجنب املواطنني من عناء العالج يف اخلارج حيث
افتتح جاللة امللك خالد بن عبدالعزيز رحمه اهلل م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي ومركز الأبحاث يف عام 1975م على م�ساحة تقدر مبليون م 2حيث يقع
املركز الرئي�سي بكافة �أجنحته بالإ�ضافة �إىل مركز امللك فهد الوطني لأورام الأطفال والذي يقع يف �شمال الريا�ض .كما �أن للم�ؤ�س�سة فرع �آخر مبدينة جدة
�إن�ضم يف عام 2005م بعد �أن �أ�شرف على ت�شغيله يف عام 2000م يهدف �إىل توفري اخلدمات الطبية التي يقدمها التخ�ص�صي ملر�ضاه يف �أكرب عدد ممكن
من مناطق اململكة نظر ًا لتزايد الطلب على خدماته.

www.alz.org.sa
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ال�شركاء الإ�سرتاتيجيون
ال�شريك اال�سرتاتيجي الداعم

امل�ساندون اال�سرتاتيجيون

�شركاء القطاع اخلريي

�شركاء القطاع ال�صحي

�شركاء القطاع الأكادميي

�شركاء القطاع العلمي

�شركاء القطاع القانوين

�شركاء القطاع التقني

�شركاء القطاع الإعالمي

www.alz.org.sa

@Saudialzheimer

@Saudialzheimer

www.facebook.com/SaudiAlZheimer

SaudiZheimer
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