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  ما هو مرض ألزهايمر
مـــرض دمــاغـــي يـــــؤدي إلــــى ضمــور تـــدري�جــي للخــاليـا العصــبية

.في مناطق الدماغ المسؤولة عن الكثري من الوظائف اإلدراكية.ا
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 صعوبة في إتمام
المهـــام المألوفة

 صعوبة في التخطيط
وحـــــــــل المشــــــــــكالت

 ضعــــــف
الذاكرة

 خلط ذهــي في
الزمان والمكان

تغــــــــــــــــــــريات في
المزاج والشخصية 

 ضيـــــاع األغــــــــــراض
 الشخصية واتهام
اآلخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري�ن

 صعــــــــــــــوبة اختيار
 الكلمات المناسبة
خالل الحـــــــــــــــــــــديث

 مشـــــــــــــــــــــــــاكل مع
 الصــــــــور البصـــــرية
والعالقة المكانية

 اإلنسحـــــــــــــــاب من
 العمل واألنشطة
االجتمــــــــــــــــــــــاعية

 التصرفات غري
المألـــــــــــــــوفة

أعراض مرض ألزهايمر:
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المـــرحلة
األولـــــــى
المبكــــرة

المــــــــــــرحلة
الثـــــــــــــــــانية
المتوسطة

المـــرحلة
الثــــــــالثة
المت�أخرة

 فقـدان الذكـريات الحـديثة ونسيـان
 بعض الكلمات المألوفة واألسماء
 ونسيــــــان أمــــــاكن األشيــــاء التــــي
 وضعها مع قــدرته على ممــارسة
 األنشـــطة اليـــومية بشـــكل معــتاد

 تدهور ملحوظ للحالة االجتماعية
 ونسيــان األسمــاء وعــدم القــدرة
علــــــى تــــــــذكر أفــــــــــراد العــــــــائلة

 يحتاج المريض إلى عناية بعد فقدان
 الذاكــــرة تمامًا، في هــــذه المــــرحلة
 يحتـــاج إلى مســــاعدة في األنشــطة
 اليـــــــــومية وقــــــــد يفقــــــد الجـــــــــسم
 قــــــدرته علـــــــــى تنفيــــــذ المهــــــــــــام
 الحيوية الضـرورية الستمرار الحيـــــاة

مراحل مرض ألزهايمر:
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خطرة

حقـــــــائق..
 ا..وأرقـــــــام 
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ألف

عام

كل

ثواني

 مصــــــــــــــــابا تقـــــــــــــــــري�بًا
بألزهـــــــايمر بالمملكة

 ت¾ت¾تضاعف أعداد المصابني
 بمــــــــــــــرض ألزهـــــــــــــــــــــايمر

مسن يتوفى من
ألزهايمر أو أنواع 
الخــــــرف األخـــــــرى 

 مليـــار دوالر أمـــريكي
 إجمـــــــــالي الت�كــــــــــلفة
 العــــــالمية المقـــــــدرة
للخـــرف في عام 2015

 يصـــــــــــاب شخـــــــــــص
 بالخـــــــــــرف حـــــــــــول
العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

 مليــون حالة جديدة
 من حــــــاالت الخـــــرف
 كل عـــــام في جميع
أنحـــــــــــــاء العــــــــــــالم

أكـــرث من مرض الســـــــــــرطان

 من المصـابني بالخـــرف
 في البلدان المنخفضة
والمتـــوسطة الــــــدخل

%58
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- تحســـــــــني الطــــــــاقة
 - زيادة القوة البدنية

- تحسـني المـزاج والنوم
- تعزي�ز مستوى الطاقة

 - تحمــل أفضــل للقلـب والـرئة
- القدرة على التحمل البدني

- الريـاضة يمكنها تحسـني األداء الوظيفي للدماغ
 - .الحفاظ على المهارات الحركية وتحسني التوازن

- تلعب دورًا في الحد من خطر اإلصابة بمرض ألزهايمر

ممارسة الرياضة
والنشـاط البدني..

النظام الغذائي الصحي..
  - الحبوب الكاملة

- الفواكة والخضروات
- أحماض أوميغا (3) الدهنية

- (األغذية الغنية بفيتامني (ب
 - حمية البحر األبيض المتوسط

- التقليل من الكربوهيدرات والدهون
- األغذية الغنية بفيتامني (هـ) واألوميغا (3)

إبقاء الدماغ نشطًا..
- ألعـــاب الـــذاكـــــرة
- العمل التطوعي

- قراءة الكتب والمجالت
- المشاركة االجتماعية من خالل العمل

 التقليل من خطر األمــراض
المزمنة المرتبطة بالعمر..

مثل: (أمراض األوعية الدموية، ارتفاع ضغـط الدم
أمراض القلب، داء السكري). حيــث يمكـن الحـد مـن 
مخاطر هذه األمراض أو السيطرة عليها من خالل:

 

- األدويــــة
- ممارسة الرياضة

- التغريات في النظام الغذائي

سبل الوقاية لتقليل فرص اإلصابة بمرض ألزهايمر:
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مســـــــــــــــــــــارات
الجمعيــــــــــــــــــــة



شمول المرضى
ضمــــن التــــــأمني

 استقطاب الخربات
العـــــــــــــــــــــــــــــــالمية

 تقنــــــــــــــــــني أدوات
التشخيص والعالج

 تدشني السجل
المــــــــــــــــــــــدني

 إصــــــــــــــــــــــدار
فتوى الزكاة

 إنشاء العيادات
المــــتخـــــصصــــة

 ت�أسيس اللجان
العـــــــــــــــــــــــاملة

 ت�أسيس المجلس
االستشــــــــــــــــــاري

 تصنيف مرض ألزهايمر
ضمـــــن بنـــــد اإلعــــــــاقة

مساعي.. مع صناع القرار بإشراف اللجنة التنفيذية:

المأمول

إنجـــــــــــــاز
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 التقدير العالمي
والمحلــــــــــــــــــــــــي

 برنامج الشراكة
االســــــــــرتاتيجية

وقف الوالدين
بمســــــــــــــــاراته

جائزة شايو، جائزة غرد لإلنسانية، جائزة النخلة الربونزية، رواد
التسـوي�ق، جائزة األمــرية صيته للتميـز في العمـل االجتمــاعي

smsرسائل الجوال
للتوعية والت¾ثقيف

 الجمعيات العمومية
وعطـــاء من التواصل

المأمول

إي�راق.. لتنمية موارد الجمعية بإشراف لجنة
الـوقــــف وتنميــة المــــوارد البشـــرية:

 إطالق جـــــــائزة األمري
سلطان بن عبدالعزي�ز

 برنامج المساندة
االســـــــــــــــرتاتيجي

إنجـــــــــــــاز
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ورش عمل

 إي�واء مرضى
ألزهـــــــــــــايمر

التدريب اإللكرتوني

مجموعات الدعم
النفـــــــــــــــــــــــــــــــسي

برامج تدري�بية

 استشـــــــــــــــــــارات
مقدمي الرعاية

 إصدارات الجمعية
المتنــــــــــــــــــــــــــوعة

معني.. لمقدمي رعاية مرضى ألزهايمر إشراف لجنة الدعم االجتماعي:

عون لهمالخط الموحدالتطبيق اإللكرتوني

الدعـــــــــــم
القانوني

المأمول

مشــــــــــــــــــــــروع رفقة
الت�كاملي االجتماعي

لنتـــــــــم
دينهم

 حقوق مرضى
ألزهــــــــــــــــــايمر

استشارات
قانـــــــونية

 التــــــدريب
والت�أهيل

 الدعـــــــــــــــم
النفسي و
االجتماعي
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أطباء زائرون

رحالت الخري

العيادة المجانية

لباس التقوى

الرعاية المنزلية

وجبات على عجالترافعة المرضى

 مراكز الرعاية
النهــــــــــــــــارية

 عيادة األسنان
المــــــــــــــــــتنقلة

الــــــواقع

المأمول

نرعاهم لنحميهم

ترياق.. ألعزائنا مرضى ألزهايمر بإشراف اللجنة العلمية:

أساور الت¾تبع

فري�ق الطوارئكسوة الشتاء
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االحتفالت باليوم
العالمي للتطوع

مـــــــــزولة ، كرنفــــــــــــــــال مـــــــــزولة
تجــوري مـــزولة، مـــزولة سيتـــي

مبـــــادرة
مـــــــزولة

كرنفــــال شعلة عطـــاء، ماضيهم
حاضـــرنا، الخيــــل مســـرجة بالخـــري 

مبـــــادرة
صلــــــــــــــة

مبادر.. للنشء القادم بإشراف لجنة العضوية والتطوع:

 إصـــــــــــــــدار دليل
وميثاق التطوع

مبـــــادرة
مواساة

إنجـــــــــــــاز
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واع وراع.. العتـــزازنا مــن كبـــار الســن وشبـــاب اليــوم
وجيل المستقبل بإشراف اللجنة التنفيذية   

المؤتمرات الدولية

االنضمـــــــــــــــام لعضـــــــــــــــوية
منظمة ألزهـايمر العالمية

المشاركة بالندواتالحمالت التوعوية

 إطالق البوابة
اإللكـــــــــــرتونية

األفالم التعريفية

تدشني فيلم
آل زهـــــــــــــايمر 

 إطـــــــــــالق رســـــــــــائل
التواصل االجتماعي

 إصدارات الجمعية
المتنــــــــــــــــــــــــــوعة

 الحمــــــالت العالمية
في شهر ألزهايمر

 مساندة الربامج
التوعــــــــــــــــــــــوية

 دعم البحث
العلـــــــــمي

إنجـــــــــــــاز
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 التسجيـــــــــــــــــــــل
والفتــــــــــــــــــوى



الجمعية السعودية الخريية لمرض ألزهايمر:

إن جمعيت�كم هي األولى من نوعها التي تعنى بالمصـابني بمرض ألزهــــــــــــايمر في
الخليج تحت مظلة وزارة المـوارد البشـرية والتنمية االجتماعية ومسجلة برقم (491) 
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فتوى الزكاة:
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إن الجمعية السعودية الخريية لمرض ألزهايمر عضو لدى منظمة ألزهايمر العالمية كما أنها 
تقوم بالتضامن مع الحمالت التوعوية للشهر العالمي للزهايمر مواكبة لهذه القضية 

ولتمثيل المملكة في هذه القضية التوعوية والت¾ثقيفية والربامج التي تقدمها للمرضى 
وأسرهم محليًا ودوليًا.

والتي ترفق سنويًا مع كافة القطاعات والجهات التي تضامنت مع هذه الحملة.

Alzheimer’s Disease International 



 احتفـــــــــــالية الشهر
العالمي أللزهايمر



 ..مقدمة:
عن احتفالية الشهر العالمي أللزهايمر

 بـدأت الحكــاية منـذ عـام 1984 فـي واشنطــن حـيث قـــدمت مجمــوعـة من الخــرباء بمــرض
 ألزهـــــايمر حلــمًا واحـدًا ورؤيـة هــدفهـا: (حيــاة أفضـل لألشخــاص الــذي يعـانــون من الخــرف

 ولـذويـهــم) ومنـذ 25 سنـة، لـم ت¾تغــري الـرؤية، وكــذلك العــاطفة لـم ت¾تــزعزع، حـيث تضـاعف عـدد
 أعضــاء جمعيـة مــرضى ألزهــايمر من أربعـة أعضــاء لتصـــل إلى أكــــرث من 75 جمعية عالمية

أللزهايمر.

 واعتادت المؤسسات المعنية بمواجهة ألزهايمر منذ عام 1994 تنظيم أنشطة في شهر
 سبتمرب من كـل عـام حــيث تهــدف للفـت األنظـار لهـذا المـــرض اآلخــذ في االنتشــار ولمرضـاه

الـذين يمثلــون عبئًا على ذويهم وعلى أنظمة الصحة في مختلف البلدان.
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مقدمة.. عن احتفالية الشهر العالمي أللزهايمر:

الشهر العالمي لمرض ألزهايمر هو شهر سبتمرب

حــدث دولــي سنــوي يقــام فــي سبتمــرب كــل عــام

بالتعـــــــــاون مـــــــع منظمــــــة ألزهـــــــــايمر الـــــدوليـــــة

يهــــدف لــــرفــع الــــوعــــي وتحــــدي وصمـــة العــــار المحيطــــة بمــــرض ألزهـــــــايمر والخــــرف

تطلــــق الجمعية حملتهــــا التــــوعــويــة منــــذ عــــام 2012

فــرصة عــالميــة للمشـــاركــة ونشـــر الــوعــي لــدى القطـــاعات واألفــراد علــى حــد ســــــواء

تقدم الجمعية كافة الدعم بمختلف أنواعه لكافة المبادرات التي تفعل الشهر العالمي أللزهايمر

الشهر العالمي لمرض ألزهايمر فرصة لمقدمي الرعاية والممارسني
الصحي¾ني والكتـاب واإلعالمـي¾ني وكـافة أفـراد المجتمـع للعمـل معًا لرفع
مستـــوى الـــوعــي بالمـــرض وخلــق مجتمـع واع وراع بمــرض ألزهـــايمر
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 ..نبذة:
عن حملة #عهد_ال_يفنى

التواصل إلكرتونيًا،  المتاحة  الوسائل  بكافة  (توعوية   حملة 
العالمي بالشهـر  للتـوعية  العام)  الجمهور  مع   المباشر 
المـرضى ورعاية  الصحـي  الت¾ثقيف  إدارة  من  بتقـديم   أللزهــايمر 
التــوعيـة مــواكبـة  بـأهميـة  الجمعيــة  مـن  إيمـانًا   وذويهم 
 العــالميـة التـي تسلــط الضــوء علـى الشهــر العــالمــي أللزهــايمر
ألزهايمر منظمة  أعضاء  العالم  مدن  لكافة  موحدة  رؤية   ضمن 
وأعـراضه ألزهــايمر  بمـرض  المجتمـع  أفراد  لتعريف   العالمية 
مـن سلسلـة  سيكـون  أنـه  حيـث  الرعـاية،  لمقـدمي   والـوصول 
سبتمــرب شهـر  مـن  ابتـداًء  التــوعـويـة  والـرسـائـل   المحــاضـرات 
(الفئـة الرعــايـة  مقــدمـي  دور  علـى  تـركيـزهـا   ينصــب 
يجـب عليهـم بمـا  تقــديـرًا لجهــودهـم، وتــوعيتهـم   المستهــدفة) 
مـرض فهـم  على  ومساعدتهـم  إرشـادهم  يتــم  حيــث   عملـه 
مـع الت�كيـف  آليـة  المـريض،  سـالمة  على  والحفـاظ   ألزهــايمر 
 التغــريات التـي يمــر فيهــا المــريـض، طـرق التعــامــل مع المــراحـل
لدى الطبية  والمشاكل  الشـائعة  السلــوكيـات  تعلــم   األخــرية، 
تقدمه المستخـدمة وما  األدوية  ألزهـايمر وفهم بعض   مـرضى 
 الجمعية من مساعدات للتقليل من إجهادهم والضغط النفسي

لما يتعرضون له.

21



رسالة.. مجلس إدارة الجمعية:
 وهللا الحمد إننا على يقني – بـمشيئة اهللا – فيما الشك فيه أهمية التـوعية في شتى المجاالت وبما أننا نعيش في هذا الوطن الذي
 قــدرة الـريـادة والصــدارة في الشعــور الــوطنـي. والقيــم النبيلـة فـي عمــل الخــري ومسـريتهـا المعطــاءة التـي تميــز بـالدنـا ومجتمعنــا

وموروثنا اإلنساني والحضاري العري�ق التي تمثل احدى صور (الت�كامل والرتاحم والتعاطف واإلحساس باآلخري�ن والوقف معهم).

 وعلينـا أن نـؤديه كل حسـب استطـاعته ومكـانه، لمسـاندة هذه الجمعية الخـريية التـي تجسـد باستمــرار تفـاعل فئـات المجتمع كافة مـع
 العمـل الخريي وتعكس الدور األكرب الذي تقوم به المؤسسات الخريية في نهضة ومواكبة خطط ورؤية 2030م، لمساندة صناـع القـرار

من وزارتـي الصحـة والعمـل والتنميـة االجتمـاعية.

 حيـث عمـدت الجمعيـة في بنـاء شـراكـات اسـرتاتيجيـة مع عـدد من مـؤسسـات المجتمـع المـدنـي والقطـاعـات الخـاصـة بمنـاطـق المملكـة
 المختلفة الست¾ثـمار العالقة االسـرتاتيجية لـزيادة التعـريف بالمرض فـي مجاالت التـوعية والت¾ثقيف والتـواصل مع مـراكز الرعاية الصحيـة
 األولية والجمعيات الخريية المختلفة لحصر قاعدة بيانات المرضى وتوفري التشخيص األمثل واألنسب للمرضى ومساعدتهم في شتى

مجاالت الدعم المتاحة وإقامة الملتقيات والورش التفاعلية لمن يقدمون الرعاية للمريض وألسرته.

 كمـا جــاءت المـواكبـة للشهــر العــالمـي أللزهــايمر كمحـور أسـاسـي فـي مبــادرة الجمعيـة كــونهـا حصلت على أول عضـويـة دوليـة مـن
 منظمة ألزهـــايمر العـالميـة لت¾تمـاشـى ضمــن الحمــالت العـالمية الكـربى التـوعوية لتسليـط الضـوء علـى هـذه القضيـة والموافاة بآخر

مستجـدات هذا المرض العضال.

 ونـود في هذه الحملة أن نحـي الجهـود التي تفـاعلت وتضـامنت مع رسـالة الجمعية وشـاركت ومـازالت في العديد من بـرامج الجمعية
العلمية واالجتماعية والتنموية والتطوعية على حد سواء....

سائلني اهللا العلي القدير أن ت�كلل هذه الجهود بالنجاح,,,
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أهداف.. الحملة التوعوية:

 تقــــديــم الـــدعــم والمســـانــدة لمـــرضــى ألزهـــــــــايمر و تحســني المستــــوى 
لصحـــي والمعيشـــي لهـــم عـــرب ت�أمـــني الـــعالج واألجهـــزة المســـانـــدة لـــه

االحتفـال بالشهـر العالمـي لمرض ألزهـايمر والذي يصـادف شهـر سبتمرب
مــن كــل عــام ومــواكبــة مســرية االحتفــــاالت العــالميـة فــي مختلــف مــدن
العـــالـــم وتسليط المـــزيد مــن الضـــوء علـى هــذا المـــرض داخـــل المجتمـــع

التعــاون مــع الجمعيـات اإلقليميـة و الــدوليـة المختصـة بمــرض ألزهـــايمر
مـن أجـل تطـوي�ر الخدمـات المقـدمـة مـن قبـل الجمعيـة للمـرضى وذويهـم

 رفع مستوى الوعي العام بمرض ألزهايمر عرب ت¾ثقيف شرائح المجتمع المختلفة حول المرض 
وإقــامــة الحمــالت التــوعــويـــة والنـــدوات الت¾ثقيفيــة وعــرب جميــع وســائــــل اإلعــالم الممكنــة

 تقـــديـــم الـــدعـــم والمشـــورة لعـــائـالت المصـــابني ومـــن يقـــوم برعايتهـــم
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مخرجات.. الحملة التوعوية:

دور الجمعية بكافة الخدمات التي تقدمها لمريض ألزهايمر ومساندتها ألسرته

فهـــم مــرض ألزهـــايمر حيـــث يســاعــد مقـــدم الـــرعايــة علـى مــواجهـة التحــديــات

بـإمكــــان مقـــدم الـــرعايــة طلـــب المســاعــدة فـــي أي وقـــت

تخطيط مقدم الرعاية لرعاية المريض يجعل القيام به أسهل

خلـــق مجتمـــع واع بـأعـــراض مـــرض ألزهـــايمر

عناية مقدم الرعاية بنفسه كرعايته للمريض

توفري بيئة آمنة للمريض
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محاضرات الشهر العالمي
 أللزهـــايمر سبتمـــرب 2021م 

#عهد_ال_يفنى



  يتم البث عرب برنامج ZOOM المرتبط بحساب الجمعية Saudialzheimer يتم اإلعالن
المحاضر باسم  والتعريف  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  مسبقًا  المحاضرة   عن 

وعنوان المحاضرة:

اليوم/التاري�خعنوان المحاضرةالمنصـــباسم المحاضر

 د. محمد
سمــــــــري
خشيــــــــم 

 د. نسري�ن
جـستنيــــة

- مـاجستـري الصحـة العـامـة جـامعـة جـونـز هـوبكنـز
- البــــــــورد مــن الــــــــواليات المتحـــــــدة

األمريكية وكندا في الطب الباطني 
- البــــــــورد مــن الــــــــواليات المتحـــــــدة
األمريكية وكندا في طب كبار السن

- عضو الجمعية السعودية الخريية لطب المسنني

المشـاعر السلبيـة من المجتمع تجـاه
مرض ألزهايمر:

- أسبـاب ألزهايمر وأنه مرض عضوي
 - مـراحل المرض وهي خـارجة عن إرادة المـريض
-لماذا يسبب المرض لألهل عدة مشاكل نفسية

- مــشكـلــة ألزهـــــايمر مـــع المـجـتـمــع

الخرف وألزهايمر:
- تعريف مرض ألزهايمر والخرف
 - ضـــــــرورة التشخيـــــــص المبكــــــر

األربعـــــاء
1 سبتمرب
الســـــاعة

7:00 
مســـــــــــاًء

- استشاري طب الشيخوخة، مدينة الملك
  عبــــدالعــــزي�ز الطبيــــة للحــــرس الــــوطنــي
- عضــو مجلـس إدارة الجمعيــة السعـوديـة

الخريية لطب المسنني
 

الثالثـــــــــاء
7 سبتمرب
الســـــاعة

8:00 
مســـــــــــاًء
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اليوم/التاري�خعنوان المحاضرةالمنصـــباسم المحاضر

 د. عبدالعزي�ز
العضيانــــــــي

- استشاري طب األسرة، طب كبار السن وأمراض
الشيخــــوخـــة، جــامعة المــــلك سعـــود بالـــرياض 

االعتناء بمقدمي الرعاية
لمــــــــــــــريض ألزهــــــــــــــــايمر

السبـــــــــــت
11 سبتمرب
الســــــــاعة

9:30 
مســــــــــــــاًء

 د. صالح
الدهـان

في بيتنا مريض بألزهايمر:- استشاري طب األسرة
- عالمات التعرف على مريض ألزهايمر

- العالج السلوكي
- ســـالمـة البيئـة المحيطـة

- المحـــافظة علـــى الـــروتني والنظـــام
- التغــذية الحسيـة

الثالثـــــــــــاء
14 سبتمرب
الســــــــاعة

8:30 
مســــــــــــــاًء

3 - 2

  يتم البث عرب برنامج ZOOM المرتبط بحساب الجمعية Saudialzheimer يتم اإلعالن
المحاضر باسم  والتعريف  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  مسبقًا  المحاضرة   عن 

وعنوان المحاضرة:
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اليوم/التاري�خعنوان المحاضرةالمنصـــباسم المحاضر

د. هاشم
بــــــــالبيـــــد

- استشاري طب الشيخوخة، مدينة الملك
  عبــــدالعــــزيــــز الطبية للحــــرس الـوطنــــي

 - عضو اللجنة العلمية

 التغــــــريات السلـــــوكيـة المصـــــاحبــة لمـــــرض
 ألزهايمر وكيفية التعامل مع المـــريض في

هـذه المـــرحلة وطــــرق عـــــالجها

اإلثنـــــــــــــــني
20 سبتمرب
الســــــــــــاعة

7:00 
مســــــــــــــــــاًء

 - دكتـوراه فـي المجـال االجتمـاعي
 - ماجستري ت�أهيل ورعاية اجتماعية

 - بكـالـوري�وـس خــدمة اجتمــاعية
- تخصص دقيق ت�أهيل اجتماعي

 

األحـــــــــــــــــــدآلية الت�كيف مع تغريات مريض ألزهايمر
26 سبتمرب
الســــــــــاعة

7:00 
مســــــــــــــــاًء

 د. وليـــد
الكريدي

- استشــــــــاري أمــــــــراض البــــــــاطنة وأمــــــراض
الشيخوخة، طب األعصاب السلوكي والخرف

 - أستــــــاذ مســــــاعد ومستشـــــار
بجامعة الملك سعود بالرياض

 - عضــو اللجنـة العلميـة

عالج ألزهايمر:
- األدوية المستخدمة لعالج أعراض
وسلـــــوكيات مــــــريض ألزهـــــــــايمر

- العالجات الحديثة

الثالثـــــــــــــاء
28 سبتمرب
الســــــــــاعة

7:00 
مســــــــــــــــاًء

 د. الهنوف
الحقيـــــــــــــل

3 - 3

  يتم البث عرب برنامج ZOOM المرتبط بحساب الجمعية Saudialzheimer يتم اإلعالن
المحاضر باسم  والتعريف  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  مسبقًا  المحاضرة   عن 

وعنوان المحاضرة:
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الخطة اإلعالمية واإلعالنية
لحملـــة الشهــــر العـــالمـــي
أللزهـــــايمر سبتمـــرب 2021م



الفهرس:

تحــــــديــــــد الـــرســالــة الـــرئيسيــة مــن الحملــة

 المـــــدى الــــــزمنـــــي والجغــــــرافـــــــي للحملـة

تحديد الوسائل اإلعالمية واإلعالنية للحملة

إعتمـــاد األدوات المستخـــدمــة لكـــل وسيلة

1
2
3
4
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ثانيًا.. المدى الزمني والجغرافي للحملة:

أوًال.. تحديد الرسالة من الحملة:
تعريف أفراد المجتمع بالمرض وبأعراضه العشرة وسبل الوقاية منه.

 انطـالقًا من 1 سبتمرب 2021م
وحتـى نهــاية شهـر سبتمـرب

المنطقة الغرب¾ية (مكة المكرمة،
جـــــــــدة، المـــــــدينــــــــة المنــــــــورة)

 المنطقة الوسطى (الرياض،
القصيم) ومحــــــافظــــاتهــــــم

المدى الجغرافي المدى الزمني

المنطقـة
الشمالية

المنطقـة
الجنوبيـة

المنطقـة
الشرقيـة
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ثالثًا.. تحديد الوسائل اإلعالمية واإلعالنية للحملة:
اإلعــــــــالم. - 
اإلعــــــــالن. -

التسوي�ق اإللكرتوني. -

تصميم إعالنات الحملة بصور حديثة مع عدد من المصوري�ن االحرتافي¾ني، تواكب الرسالة ونموذج معتمـد ضمـن الحملة
ورسـائه، يحتــــوي علـى (اســم الحملة، حســابــات الجمعيـة، المـوقـع، المتجـر اإللكــرتونـــي، نـــص الــرسائــل النصيــة 5057)

مقـاالت صحفيــــــــةفـــــاليــر مطبــــــــــوع

إعالنات التلفزي�ونإعالنات الـــــراديـــــو

إعالنات الطــــــــــــرقإعالنات شاشات المطارات

عناصر الحملة

إعالنات الشاشات البنكية والمرئية
صـــــرافـــــات الـــــدفـــــع اإللكــــــرتونـــي

إعالنات وسائل النشر اإللكرتوني
(سبـــــق، عاجـــــل) المـــــدفــــــــوعــــة

إعالنات وســائـل التــواصـلإعالنات المــراكــز التجــاريـة
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رابعًا.. إعتماد األدوات المستخدمة لكل وسيلة:
 تشمــل الحمــالت عـدة وســائل تشمـل اإلعــالم المــرئي والمسمــوع والمقــروء.ا

القنوات المستهدفة باإلعالم المرئي

 Mbc1 ،SBC، العرب¾ية، القناة األولى، القناة الثانية، قناة القرآن الكريم، قناة السنة النبوية، قناة ألف العرب¾ية

عرض اإلعالن التوعوي في القنوات المختلفة وت�كثيف المقابالت التلفزي�ونية

القنوات الفضائية

ارسال دعوة للتضامن لوزارة اإلعالم والهيئة العامة لإلعالم المرئي والمسموع وكافـة القطاعات
الخـــاصـــة بشعـــار الحملـة ورســائلهــا عــن مــــرض ألزهــــايمر لإلعـالمـــني بمختلـف القنــوات الفضــائيــة
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إعتماد األدوات المستخدمة لكل وسيلة :

القنوات المستهدفة باإلعالم المسموع

ufm ,mbc fm، إذاعة الرياض وجدة، مدار، روتانا، بانوراما، مكس اف ام،  الف الف اف ام   

 التغطية اإلعـالمية في مختلف المحطات (لقاءات في منازل األسر، معلـومات طبية، منـاقشات
قـــانونية لمــرض ألزهــايمر، مــرض ألزهــــايمر واألخطــاء الشــائعة، بــرامــج ومشــاريــع الجمعيـة)

المسموع

التغطية اإلعالمية اإلذاعية

مخـاطبـة عـدد مـن المــذيعـني والمــذيعـات لتسليـط الضـوء علـى مـرض
ألزهايمر ومعـاناة ذوي المرضى عن طري�ق استعراض تقاري�ر إعالمية

إعالن لراديو، تسجيل صوتي لرسالة الحملةإعالن مدفوع وتغطية برامج
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إعتماد األدوات المستخدمة لكل وسيلة :

عاجل، سبق،  إيالف، نبض، مجلة سيدتي، مجلة روتانا، مجلة اليمامة وعدد من المواقع اإللكرتونية المختلفة

الصحف والمجالت اإللكرتونية

جريدة الرياض، جريدة الشرق األوسط، جريدة اليوم، جريدة االقتصادية، جريدة الجزي�رة جريدة الحياة، جريدة المدينة، جريدة الوطن

الصحف المحلية  ووسائل النشر اإللكرتوني

مخـاطبة عـدد من اإلعـالميات والكتـاب للكتـابة عن مـرض ألزهـايمر ومعاناة ذوي المرضى

التغطية اإلعالمية الصحفية

التغطيـة اإلعـالمية فــي مختلـف الصحــف (تقــريـر عـن حـــاالت األســـر، معلــومــات طبيـة، تحقيــق عــن الشـــؤون
القـانونية لمـرض ألزهــايمر، مـرض ألزهــايمر واألخطـاء الشـائعة، بـرامج ومشـاريع الجمعية) وإعالنات الحملة
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إعتماد األدوات المستخدمة لكل وسيلة :

تويرت، لينكد ان، فيسبوك، انستغرام، سناب تشات، رموز ألزهايمر من رواد التواصل االجتماعي

وسائل التواصل االجتماعي

إعالن الحملة في موقع  الجمعية

موقع الجمعية السعودية الخريية لمرض ألزهايمر

مــــــــواقــــع الصحـــــــــف، مــــــــواقــــع األنــــــــــدية

التسوي�ق اإللكرتوني بالمواقع العامة واألكرث ت�أثريًا
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إعتماد األدوات المستخدمة لكل وسيلة :

مجاالت حملة وسائل التواصل االجتماعي

مـــراسلــة قـــاعـــدة بيـــانـــات لكـــافــة الجهــــات

حملة الربيد اإللكرتوني

الرسـائل النصية لتفعيـل الحملة عرب شـركات االتصاالت المختلفة وإرسـال رسـالة للرقم 5057

النشـرة اإللكـــرتونيـة عـرب الـربيد لكـافـة قـاعـدة البيـانـات (قطـاعـات، أعضــاء، متطـوعــني، مقــدمــي رعـايـة، مهتمــني)

إشـراك الحسـابات ذات العـالقة والمـواقع ذات العـالقة الكـربى المختلفـة في مجاالتهـا مع
الجمعية، الحسـابات الصحية، مـواقع أطعمة صحية، مـواقع وزارات، مـواقع هيئات حكومية)

تفعيـل (#عهد_ال_يفنى) وإشـراك المجتمع بكتـابة معتقـداتهـم عن المـرض مع نشـر المـواد
الت¾ثقيفية من خالله إضافة لدعوة مقدمي الرعاية لمشاركتنا اللحظات األصعب مع المريض

إشراك رموز ألزهايمر اإلعالمية لتغطية (أفكار حديثة عن المـرض، ايصال مشاعر المريض نشر اإلعالن التوعوي، الحملة)
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إعتماد األدوات المستخدمة لكل وسيلة :

حملة توعوية من موقع الجمعية

نشـر اإلعــالن التـوعـوي عـرب هـاشتـاق الحملـة

دعوة الشركاء االسرتاتيجني للتضامن واإلعالن

الحملة المـدفوعة للتـوعية بمـرض ألزهـايمر عرب حسـابات التـواصل االجتمـاعي

دعوة المنشآت والقطاعات لتغي¾ري صورة العرض و صورة الخلفية لدعم الحملة

الشركة العرب¾ية لإلعالنات الخارجية (الرياض، الغرب¾ية)وزارة النقل (لوحات إلكرتونية)

ساحات البلدية (الحدائق العامة)أمانات المدن

إعالنات الطرق والشوارع الرئيسية
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المشــــــــــــــــاركة
لمنســــــــــــــوبي
القطــــــــــــــــاعات



إنارة المباني والت³ثقيف:

إيمـانًا منـا بــدوركم معنـا كشــريك لنـا فـي منظـومة العمـل الخــريي المثمــر وحــرصـًا منـا أن
ت�كـونوا شركاء معنـا في العطاء فـإننا نأمل وقفت�كـم مع جمعيت�كـم التي تعنـى بكبار السـن

:من آبائنا وأمهاتنا عرب

توزيع منتجات الحملة. -
فعل مبناك عرب تفعيل فلرت الحملة. -

.(food trucks) ملصق المطاعم والمقاهي وعربات األطعمة - 
    - ملصقات شعار ومسمى (slogan) الحملة (#عهد_ال_يفنى) بجميع المقاسات.

ثقف متابعي جهتك بوسـائل التواصل االجتماعي بمعلومات عن التعـامل مع المـرضى. -
- ثقف موظفيك من خالل حضور محاضرات توعوية وورش عمل مجدولة من الجمعية مع

المستشاري�ن واألطباء خالل الشهر العالمي أللزهايمر (االتصال المرئي).
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الجهات المستهدفة:

الصيدليات، المطارات،  الجامعات،  المدارس،  السينما،   البنوك، 
التجــاريـة، المـراكـز  المنـاطق،  أمانات  واألبراج،  الفنادق   السوبرماركت، 
 تطبيقـات التـوصيـل، الهيئـــات والـوزارات، المحطـات البـرتولية، النــوادي
واألثاث، الزهور  محالت  والمقاهي،  المطاعم   والصالونات، 

المستشفيات والمراكز الصحية.
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الوسائل التوعوية:

إنتــاج تسجيـــل صـــوتــي إذاعـــي للحملـــة. -

تصميم فلرت خاص بالحملة لسناب تشات. -
تصميم إعـالنات الطـرق اإللكـرتونية المتحـركة (وزارة النقل). -
تصميم منتجات الحملة (بروش، الكمام، تيشريت، لينري، لباد). -

إنتــاج فيلـم خــاص بحملـة الشهـر العـالمـي أللزهـــايمر مدة 30 ثــانيـة. -

صياغة خطاب الحملة الذي يستهدف التضامن العالمي مع الجمعية. -
- تصميم بـاركـود خـاص بالحملـة ومنتجـاتـه (ست�كـر، ستـانـدات بمختلـف المقـاسـات) وتفعيـل

المعلومات داخل الباركود.
للشاشات المرئية.         (gif ,2D motion graphic ,motion graphic) تصميم بوستات تفاعلية - 

الحملة (#عهد_ال_يفنى)). (slogan) تصميم (شعـار الحملة، الصورة العامة للحملة، مسمى - 

.(www.alz.org.sa) تصميم فالير الحملة يتضمن األعراض الـعشرة مع رابط المتجر اإللكرتوني -        
(متـاهـة ألزهــايمر ،(pop up) تصميم تـواجـد بـوث الجمعيـة بالـوسائـل التعـريفيـة الحيـويـة التفـاعلـية -   
مجســـم الــرؤية، ستـــانــد ألزهـــايمر التعـــريفـــي، عقبــة ألزهـــايمر، طـــوب ألزهـــايمر، كيـــان ألزهـــايمر).
- تصميم إعــالن لـوحــات بالطــرق الــرئيسية والشــوارع الهــامة (أمـانة منطقة الـرياض، أمـانة المنطقـة

الشرقية، الشركة العرب¾ية لإلعالنات الخارجية).
تصميم بانر الحملة للموقع الرسمي الخاص بالجمعية وحسابات التواصل االجتماعي (تويرت، انستغرام). -
- تصميم البوستات الخاصة بالحملة لمدة شهر وما تحمله مـن (محتوى ورسائل توعوية ت¾ثقيفية أثنـاء

الشهـر، تصميم للجهـات يتيح وضـع شعار الجهـة المتعاونة مــع الحملة، تصميم مفتـوح).
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أماكن تواجد  معالم
ألزهايمر التوعوية التفاعلية

43

ت¾تواجد معالم ألزهايمر في عدد من المراكز والمجمعات والقطاعات الحيوية في كافة مناطق
المملكة، لزيادة الوعي بالحملة وتسليط الضوء على أعراض ومراحل وأهمية التشخيص المبكر 
للمريض وتسخري وتسهيل اإلجراءات والتحديات التي تواجه مقدمي الرعاية وكل ما من شأنه أن 

يخفف ويساند األسرة.



انضم لنا وكن جزًءا من التغي³ري

44

ثقف نفسك
ثقف أسرتك

بإرشادم للجمعية
ثقف زمالئك
بيوم توعوي

 ثقف مجتمعك
وغرد بهاشتاق

 شارك في
 وسائل التواصل

االجتماعي

 فعل صورة
 العرض بشعار

الحملة

 ثقف مزودي
 الخدمةبإثراء

تجربتهم

 ساند الحملة
 بمنتجات
ألزهايمر



منتجات الحملة.. #عهد_ال_يفنى:
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مزايا المشاركة

46

- تÈتمكن الجهة المشاركة من إبراز صورتها في مجال الخدمة االجتماعية
- تعاقد الجهة المشاركة مع منظمات عالمية

- الشراكة ستضمن االستفادة من صورة الجمعية وأنشطتها
- ت�كون قدوة لبقية الشركات لتبدأ مسريتها في دعم الخدمة االجتماعية

- درع ت�كريمي من قبل الجمعية
- خرب صحفي بكافة الصحف المشاركة

- إبراز الشعار في مطبوعات الحملة اإلعالنية
- إبراز الشعار في صفحة الشهر العالمي ألزهايمر

- اإلعالن في موقغ الجمعية ووسائل التواصل االجتماعي 



رسائل الحملة.. #عهد_ال_يفنى:
رسائل تبقينا على العهدرسائل نحاول االبتعاد عنها

إذا رفــض مـریـض ألزھــایمر االستحمــام أو فعــل شـــيء محبـب
ال ترغمه  وانتظر حتى یتحسن مزاجه ثم اقرتح علیه مرة أخرى إجبار مریض ألزھایمر بفعل أشیاء ال یرغب بفعلھا

إغالق أبواب المنزل بإحكام حتى ال یغادر
المنــــزل وی�جــــد صعــــوبــــة فــــي العــــودة ترك أبواب المنازل مفتوحة بدون قفل

 وضع دالالت بالقرب من األشیاء الساخنة للتنبیه  مثل: احذر
ساخن جًدا! أو ألوان تحذیریة كاللون األحمر، لكـي ینتبه لھـا وضع األشیاء بدون تنبیه ویلمسھا

إزعاج المریض بكرثة األسئلة، لماذا فقدته؟
في حال مساعدته في البحث وتعویضهأیـن وضعته؟ فـي حــالة البحـث عـن أغــراضـه

تغی¾یر الموضوع وتسلیته بموضوع آخرإخبار المریض بأخبار قدیمة حزینة عند سؤاله

 المشي في أماكن هادئةالمشي في أماكن مزدحمة

سماع أغنية يحبها أو مشاهدة فيلم قديمسماع أو مشاهدة أخبار

تــرك المــرایـا غیــر مغطــاة، وذلك یجعــل بعـــض مــرضــى
تغطیة المرایا الموجودة في المنزلألزھایمر یعتقدون بأن انعكاسھم في المرایا شخص آخر 

العنـاق، اللمسات الحـانیة، االبتسـامة اللطیفة، تدلیك الـذراعین
أو الكتفین من شأنه أن یضفي جوا من الراحة لمریض ألزھایمر

نظرة الشفقة والرحمة والحزن على مریض
ألزھــــایمر قــــد تــــزیــــد مـــن االكت�ئــــاب لـــدیـــه

وفر لمریض ألزھایمر بیئة آمنة، وال یمكنه الوصول
إلـــى أي شــــيء یمكـــن استخــــدامـــه إلیـــذاء نفســـه سھولة الوصول إلى المواد الخطرة التي یمكن أن یؤذي نفسه بھا
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شــــــــــــــــــــــركاؤنا



إي�راق الوفاء..

إي�راق العطاء..

داعم اسرتاتيجي رافعة المريض..

الشركاء االسـرتاتيجي³ني..

إي�راق السخاء..

المساندين االسـرتاتيجي³ني..

الشريك االسرتاتيجي الشرفي..
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شركاء القطاع الصحي..

شركاء القطاع القانوني..

شركاء القطاع الخريي..

إي�راق الخري..
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شريك اجتماعي..

شركاء القطاع اإلعالمي..

شركاء القطاع االست³ثماري..

شركاء القطاع التقني..

شركاء القطاع العلمي..

شركاء القطاع التطوعي..

شركاء القطاع األكاديمي..
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شكرًا لكم




