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 الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية

 التقرير األدبي 
2005-2007  

 
لجمعية الكثير من النشاطات خالل هذه الفترة, وهذا ملخص ألهم تلك النشاطات:  أقامت ا

 

 مشروع فحص الطالب عن أمراض الدم الوراثية :  .1

حيثفففعالخاصتة  حصفطالبفالردا سفالحكوميةففمشتاع دعمفففياالستمراا ف 

تمفففالمواليفعقتدع ىففال تارتتتتاآالففطتالتكفكتافعتاعفل  تاعففف6أكثافمنفيممف حصفف

فعطالبهفإلىفاآلن.فألففطالكف60منفف حصفأكثا
ف

لرتد فمر فألففدينتا ففف20الجر يتةفمريااييتةفالرشتتتتاع فالت  فيك فففففتعتكف ت

مصتتا يففرتتاامفالروادفالرخمبا فإلىف ايكففعتك فةفففستتنوامفممماليةفعيشتترا

عقدفقاعفمايامجففففال ام ينفف يفالرشتتتاع فعتك فةفطباعةفالكميبامفعالااطاستتتية

ف-2006-2005ففلألعواعاألممفالرمحتد فااليرتا ىفمتالمكفتافمريااييتةفالرشتتتتاع فف

فف.2007-2008

ففاينيالوعيفمينفالرجمرعفالبحفف يفزياد عقدفستتتتاذمفذ افالرشتتتتاع فالحيو فففف

ف%.60ع يفايخفاضفيسبةفحدعثفالراضفمينفالرواليدفمنسبةف
ف

الى  7/1/2006. المشاركة في مؤتمر دبي للثالسيميا بتاريخ  2

10/1/2006. 

منفاألطبامفمرافأدىفالىفف3منفالراضىفعف9عددفمرشا كةفتكف تفالجر يةف

فزياد فالوعيفلدىفالراضى.
فف
ف

ف

 تأهيل المرضى لسوق العمل: .3
 الطالب على الكمبيوتر: تدريب 

تمكفافالجر يةفممد يكفمنمسبىفالجر يةفمنفالراضىفمأمااضفالدعفالو اثيةف

حيثفي طىففالطالبفمنفالراضىفدع  فف (ICDL)ل حصولفع ىفرهاد ف

فلكافمايضف.فعالهدففمنفتد يبهمفذوففدع امفًف8ممكام ةفلرد فعاعفتشراف
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 همفالصحيف.فعقدفف همفلاياد ف اصفحصولهمفع ىفأعرالفمناسبةفلوضيتأذ

 القىفالرشاع فإقبالفكبيافمينفالراضى.

مالثالسيريافع ااففامايضففف140الراضيةفتد يكففستعقدفتمففماللفالسنوامفال

مايضاًفليصبحفعددفالرمد مينف يففف15.فذ افال اعفيجا فتد يكفلرنج ياالدعف

فمشا ك.فف155دع امفالكومبيوتاف
 منح دراسية في اللغة االنجليزية .

عالهدففمنفالمد يكف  عفمسموىفالرمد مينفالراضىفلمؤذ يهمفلسوقفال را.ف

لد عسفال غةفاإليج يايةف يفكالفمنفالر هدففعالمد يكففالمسجياففاممدأفحيثف

،فكرافتمفالمسجيافمايضف30تد ي ففتماألمايكيفعالر هدفالحديثفحيثف

ايضافع ىففمف45لد اسةفال غةفااليج يايةف يفالر هدفالحديثفذ افال اعفل ددف

فد  مينفعذ هفذيفالسنةفالثالثةفله افالبايامج.ف

ف

 حفالت التخرج:  .4

ف

 حفل التكريم الخامس: 

أقيمفحفافالمكايمفالخام فل طالبفالرمخا ينفمنفدع امفالكومبيوتاف

(فحيثفاسمغاقفتد يسهمفعاماًفكامال.ففICDLاالحمفالفمحصولهمفع ىفرهاد ف)

المطبياية،فعكانفالحفافماعايةفعكياففتمفالمد يكف يف ام ةفدلرونفل   وعف

حرا فعيا كفمدياف ام ةفدلرونفففل ايافيوسففعزا  فالصحةفالدكمو فعبدفا

طالكفعطالبةفمنفالراضىفالخايجينف.فعم لكفيكونفقدفتمففف29عتمفتكايمف

 مايضافماللفالخر فسنوامفالساماة.فف80تد يكف

ف

 حفل التكريم السادس: 

يمفممد ميفالكومبيوتافمنفمنسوميففعقدفأقيمفالحفافالسنو فالسادسفلمكا

،فف7/2/2008الجر يةفاألذ يةفالمااضفالدعفالو اثية.فأقيمفالحفافيوعفالخري ف

الساعةفالخامسةفمسامفمربنىف  يد ،فتحتف عايةفس اد فعكيافعزا  فالصحةف

عبدفال ايافيوسففحرا ،فسوففيااعفالحفافالمكايريفالسنو فالسادسفف

عذلكفلمأذي همفففACCياامفالكربيوتافل طالبفالرمخا ينفمنفرهاد فتطب

لرمط بامفسوقفال را.فعذ هفذيفالد  ةفالسادسةفمن فايطالقةفذ افالرشاع فف

ف.ف2002 يفعاعف

ف

ف

ف

 توصيل المرضى إلى المستشفى : . 5

منفمراضفالثالسيرياففمشاع فتوصيافالراضىففمفالجر يةف يفدعمفاسمرا

ع ىفالمواليفحيثفففمعساعإعادتهمفإلىفميوتهمففل  اعفالففىمنازلهمفإلىفالرسمشف

مأم ففتمكفافالجر يةفمااتكفالسا قفمرافيؤد فإلىفايمظاعفالراضىف يفعال همف

 .فف2008الىفعاعفف2001منفعاعففعمساعد فاألذاليف يفذ افالشأنياافالدعف
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 المساعدة في التوظيف:. 6

فف ادففتمفمساعد ففأعرال.لادفتمفمساعد فم ضفالراضىف يفالحصولفع ىف

عذ افال اعفتمفف.الحصولفع ىفأعرالف يفعزا  فالصحةفعددفمنفالراضىف ي

  حصولفع ىفإعرالف يفالاطا فالخاصفمثاففمساعد فال ديدفمنفالراضى

مرافحسنفمسموىفم يشمهمفعحولهمفمنفمحما ينفإلىففف.ذاالرطاعمفعغيا

فمنمجينفياعونفأساذم.ف

ف

  .  Web Siteكتروني . العمل على انشاء الموقع ال7
ف

تمفعاضف ريعففعفتمفتدرينفالروقعفااللكماعييفل جر يةفاألذ يةفالمااضفالدعفالو اثية

ىففحمىفيايدفالوعيفلدففweb siteالكمكفالرم  اةفمأمااضفالدعفالو اثيةفع ىفألف

ففعنفذ هفاألمااض.ف يفصفحةفموقعفالجر يةفاألذ يةفألمااضفالدعفالو اثيةفلرمصفحا

.فدينا فف250ممك فةفسنويةف www.bnhas.orgكرافسريفالروقعفالجديدفل جر يةففف

عالروقعفيحمو فع ىفالصفحةفالا يسيةفمم ايففعنفالجر يةف،فالاؤىفعاألذداف،ف

حصا يام،فقوا مفمايدية،فاأليشطةفالدع ية،فاألمبا فعاأل ريف.فعقدففاأل قاعفعاال

أصبحفل روقعفدع فكبياف يفزياد فالوعيفعنفذ هفاألمااضفلي ف يفالبحاينف اطفماف

 يفكافدعلفالخ يجفعال المفال اميفمثافال ااقفعالسودانفعاليرنفعغياذافعقدفاسمفادفف

الراضيفعمنهمفمنفما جفالبحاينفففآالففمسمخدعفمنفالروقعفماللفال اعف10أكثافمنف

فمنفال ااقفعالسودانفعدعلفأماى.ف

ف

 . 19/6/2007. أقامة لقاء بين المرضى والبروفيسور الدكتور سيرجنت  8
ف

ترتفدعو فالدكمو ف ااذاعفسيا نتفالخبيافال الريف يفماضف اافالدعفالرنج يفف

مالم اعنفمعفمايامجفاألممفالرمحد فااليرا يفال  فقدعفمشاع فاليشامفماكافالمااضفف

الجر يةفال ديدفمنفالرحاضاامفلهفيظرتفالدعف يفالبحاينفالىفعزا  فالصحة.فعقدف

ففتساؤالمفعاسمفسا امفالراضى.معفماضىف اافالدعفالرنج يفعاال امةفعنفف

ف

 . التكفل بنشاطات لجنة أصدقاء مرضى الدم الوراثية.9
 

تحتف عايةفد.فما دفمنفع يفالن يريفعزيافالماميةفعالم  يم،فأقامتفلجنةفأصدقامف

فذ يةفألمااضفالدعفالو اثية،فالحفافماضىفالدعفالو اثيةفمالم اعنفمعفالجر يةفاأل

فاامجها،فعذلكفمرد سةفسما فالثايويةفل بنام،فالخماميفالماسعفأليشطمهافعمف

الرطو فعكيافعزا  فالمامية.فعقدفتمفاسم ااضفاألغاييفففعبدفهللافالدكمو محضو فف

الروسيايةفالميفارماكتفمهافالردا سفعسوففيممفعرافقاصفمدمجفيضمف ريعفذ هفف

فاالغاييفلالسمفاد فمنهاف يفمجالفالموعية.ف

ف

 .وتأثيرها على التحصيل الدراسي(. مهرجان ) االعاقة 10

 . 2007/مايو/6في تاريخ 

http://www.bnhas.org/
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را كتفالجر يةفاالذ يةفالمااضفالدعفالو اثيةف يفمها انف)االعاقةفعتأثياذافف -

 .2007/مايو/ف6ع ىفالمحصيافالد اسي(فعذلكف يفتا يخف
ف

العففغأقيمفالرها انف يفمد سةف دحفصفالثايويةفل بنامفماعايةفاألسماذ في يرةف

فففف يمفالثايو فلشؤنفالط بةفعمدمةفالرجمرعف يفعزا  فالماميةفعالم  يمفعمديا ف  يسةفالم 

مد سةف دحفصفالثايويةفل بنامفاالسماذهفيفيسةفمحردفعبيد،فحيثفقاعفأعضامفالجر يةف

الرشا كينف ضي ةفالصا غفعاالسماذ فمهيةفطااد فمماديمفراحفمفصافعنفماضف ااف

ذرافالجايبية،فعأذريةفالفحصفقبافالاعاجففالدعفالرنج يفعماضفالثالسيريافعآثا 

فلمفاد فذ ينفالراضينف يفاأل يالفالاادمة.ف

ف

 شاركت الجمعية في اللقاء التلفزيوني:. 11

عنفممط بامفماضىفالسك افمعفالر يعفساميفذجاسفعال  فطالبتف يهفالجر يةف

ممو يافماكافلاعايةفالراضىفمأمااضفالدعفالو اثيةفعال  فسوففيو افلهمفف

 الخدمامفالطبيةفعال ال امفالرناسبةفمعفضاع  فتو يافالكاد فالطبيفالرمخصص.ف

ف

 . حفالت التكريم: 12

كامتف ر يةفأمااضفالدعفالو اثيةفالجهامفالرشتا كةف يفأيشتطمهاف حصف •

 .2006سنوامفعاعفف5دعفطالبفالردا سفيمواصافعباف

تحتتف عتايتةفالتدكمو  فيتدىفحفتاةفعزيا فالصتتتتحتةفيظرتتفالجر يتةفاالذ يتةف

المااضفالدعفالو اثيةفحفافتكايمفالجهامفالرشتتتتا كةف يفأيشتتتتطمهافل اعف

ف هةفمدا فالر ا ففمك يةفال  وعفالصحية.ف200عفعالبالغفعددذاف206

عقتدفقتاعفعكيتافالوزا  فالتدكمو فعبتدال ايافحرا فممكايمفالرشتتتتتا كينف

اليشتطةفع  اليامفالجر ية،فكرافقامتفالدكمو  فرتيخةفال ايضفعالداعرينفف

يتا تكف  ي فالجر يتةفممكايمفم ضفالرتدا سفالحكوميتةفالميفرتتتتتا كتتفف

فعساذرتفمأيشطةفالجر ية.

ف

  6/3/2008 حفل تكريم المشاركين الثاني •
ف

ماعايةفعزيافالصحةفد.ف يصافمنفي اوبفالحرافعمحضو فعكيافالوزا  فد.فف

معفففمتفالجر يةفاألذ يةفألمااضفالدعفالو اثيةفعمالم اعنعبدال ايافحرا فأقا

عزا  فالصحةفعمايامجفاألممفالرمحد فااليرا يفع رةفعرافعحفافتكايمفف

الرشا كينف يفمايامجف حصفالطالبفعنفأمااضفالدعفالو اثية،فمحضو فف

مشا كافمنفالجهامفالرشا كةف يفالبايامجفمنفعزا تيففف250أكثافمنف

فعالماميةفعالم  يمفعالجهامفالداعرة.فالصحةف

عأرا مفد.فريخةفال ايضفايهفم دفمضىفعشافسنوامفع ىفمدمفمايامجفف

 حصفالطالبفعنفأمااضفالدعفالو اثيةفعال  فكانفلهفدع فكبياف يفتوعيةفف

الرجمرعفعنفذ هفاألمااضفعساذمف يفتخفيففيسبةفالرواليدفالراضىفالىفأقافف

 منفالنصف.ف
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 : حفالت ترفيهية.13

مافففمنفأذرهاإقامةفال ديدفمنفالحفالمفالما يهيةفل راضىفعأذاليهمففتم

في ي:ف

حف ةفلراضىفالثالسيريافع اافالدعفالرنج يفمناد ففف2007أكموما •

فطياانفالخ يج.

تمفإقامةفحف ةفلراضىفالثالسيرياف يففف2007 يفرهافديسربا •

 ما يكفاياليدف يفمجرعفالسيف.

ع رةفعرافعنفأمااضفالدعفمالم اعنفمعفراكةفيو ا ت فعقدفتمفف •

 دعو فالدكمو فع ىفطاذافمنفلبنانفاللاامفمحاضا .ف

 

 من شهر مارس:   24ولغاية  22تاريخ  المخيم الكشفي السنوي .14
ف

األذ يةفالمااضفالدعفالو اثيةفمخيرافل ما يهفعنفالراضىففالجر يةفحيثفيظرت

ععا التهمف ادفيظرتفالجر يةفل  اعفالثاييفع ىفالمواليفعذلكفمالمنسيقفمعفقسمفف

الماميةفالكشفيةفموزا  فالماميةفعالم  يمفعقدفرا كفال ديدفمنفالراضىفعأساذمفف

أمااضفالدعف يفذ افالرخيمفعقامتفالجر يةفمموعيةفالكشا هفالرشا كينفعنف

الو اثيةفعأسبامهافعكيفيةفتجنبهافعذلكفمنفماللفالرحاضاامفعتوزيعفالكميبامفف

الخاصةفمأمااضفالدعفالو اثيةفعاالسمشا امفالصحية.عقدفاسمرمعفالرشا كونفف

مالبايامجفالما يهيفعاالل ابفعااليطالقف يفالرخيمفكرافأقيرتفالكثيافمنف

فالرساماامفععزعتفالهدايافع ىفالرشا كين.ف

ف

 . العمل على انشاء مركز للمرضى:15

عر تفالجر يةفع ىفالدعو فاليشتتتامفماكافممخصتتتصفالمااضفالدعفالو اثية.ف

حيثفتاىفالجر يةفأنف"ذناكفضتاع  فم حةفاليشتامفماكافممخصتصفالمااضفف

ماضتتتىفالستتتك افمحا ةفل نايةفأكبافتمناستتتكفمعفحجمففحيثفانففالدعفالو اثية"ف

نفالاستتتتا تافالىفالنوابفمتالبالرتانفععاتدمفف.فكرتافا ستتتت تتفال تديتدفمفم تايتاتهم

اال مراعامفم همفلرستايد فذ افالرط كفعقدفا ستافالبالرانف ستالةفالىفالجر يةف

لالستمارتادفماايهافعقدف دمفالجر يةفمالحا ةفالر حةفالقامةفالراكافعأعضتحتفف

أنف"فالراكافستتتتيكونفمحطتةفعتالريتةفلمو يافالم  يمفعالمتد يتكفل رخمصتتتتينف يف

و اثية،فمصتتوصتتاًفماضتتىفالستتك افماعمبا  فمنفاألمااضفغيافأمااضفالدعفال

أنفالراكافستتيخفففالضتتغطفع ىفحيثففالرنمشتتا فمكثا ف يفالدعلفاالع عمية"،فف

قستتمفالحوادثفعالطوا حفحيا فماضتتىفالستتك افستتمكونفأستتهافمعفع ودفأطبامف

ثمفتبنىفمج  فالنوابفذ افالرط كفعترتففعمراضتتتتينفممخصتتتتصتتتتين،.فعمنف

فعا اتفالوزا  فع ىفذلك.فالروا اةفع يهفكرا

 . ومن نشاطات دعم التوعية مايلي:16

 



 6 

تمفتشكياف ايقفعرافمكونففمنفال ديدفمنفاألطبامفعالرراضامفف .1

عالرثافامفالصحيامففلالسمجامةفلط بامفإلاامفالرحاضاامف يف

 الردا سفعالنواد فعغياذاف.ف

سفتمفطباعةفالكثيافمنفالكميبامفل مثايففعالموعيةفعتوز فع ىفالردا  .2

عالرسمشفيامفعالرااكافالصحيةفعالاسمفالمثايففالصحي.فع يفالرناسبامفف

الما يهيةفعالرها ايامفعغياذافحيثفأثبمتفأذريمهاف يف  عفالرسموىف

 الصحيف.

يسخةفمنفف4000تمفالم اعنفمعفمايامجفاألممفالرمحد فااليرا يفلطباعةف .3

المثايفيةففقاصفمدمجفيحمو فع ىفمحاضا فالىف ايكف ريعفالكميبامف

 لموزي هاف يفالردا سوع ىفاألطبامفعالرراضامفلاياد فالوعي.ف

 اعدادفمساماامفثاا يةفمينفالردا سفالثايويةفعتكايمفالفا اين.ف .4

 محاضاامفتوعويةفطوالفال اعفالد اسيفمالردا س. .5

توزيعفكميبامفالفحصفقبافالاعاج،فأمااضفالدعفالو اثيةفمثاف اافالدعف .6

فالثالسيريا،فياصفالخريا .فالرنج ي،ف

ففمالرشتتتتتا كتةف يفالر تا ضفالراتامتةفع ىفذتامتفالرؤتراامفعالف تاليتاف .7

الستتتنويةفف يفعياد فاإلماعفالحستتتينفالميفيظرتفماللفعارتتتو امفعك لكف

  سومامفالط بة.

 يشافم ضفالرااالمف يفالصحا ةفالرح ية. .8

عالشتتتت ونفف .9 االرتتتتمااكف يفم ضفاال مرتتاعتتامفمنفماللفعزا  فال رتتاف

فراعية.اال م

ف.TIFاالرمااكف يفالجر يامفال الريةفمثاف ر يةفالثالسيريافال الريةفف .10

 

.مشااااركات الجمعية مع الجهات اال:رز:وةارة الصاااحةا وبرنام  االمم 17

 المتحدة االنمائي:

ع تحتصف • التطتالبف التاعاج،ع تحتصف قتبتتاف التفتحتصف عمتاامتجف حترتالمف

ف.الرواليد،فعذلكفممغطيةفالباامجفالميفالفتمفافلهافمياايية

ف.ف2007ع رةفعراف حصفحديثيفالوالد فيو رباف •

الرشا كةف يفعرافقاصفتثايفيفعز فع ىفالردا سفلمد ي فف •

 الطالبفعنفأمااضفالدعفالو اثية.

الرشا كةف يفعرافالر صاامفاالعالميةفل فحصفقبافالاعاجفف •

 ع حصفالطالب.ف

الرشا كةف يفايماجفعاعدادف ي مفتثايفيفعنفأمااضفالدعفالو اثيةفف •

 عنهفقايبا.ففسوففي  ن

الرشا كةف يفعرافد اسةفعنفقياسفمدىفععىفالرجمرعفعنفف •

 امااضفالدعفالو اثية.

 لجان الجمعية االهلية المراض الدم الوراثية..فف18ففف
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فاللجنة الصحية والتثقيفية ويكون من مهامها: .ف1ففففففف

فالموعيةفالصحيةفعالمثايفيةفمأمااضفالدعفالو اثية.ف-فففف

فالبحوثفالريداييةفعالرسحفال  رية.اعدادفف-فففف

فاقامةفالندعامفعالرحاضاامفعع شفال رافعالرجالمفالصحية.ف-فففف

فممام ةفاحما امفالراضى.ف-فففف
 . لجنة مرضى الثالسيميا: 2   ففف

ف.فمحثفاحميا امفالراضىفعأساذمفعمحاعلةفمساعدتهمف-فففف

ف يهفعنهمفحسكفاالمركاييام.فاعالمفف-فففففففففففففففففف

فالىف ايكفتوعيمهمفعنفأ ضافالسبافل م ايتفمعفالراض.فف-فففف

ف
 . اللجنة االجتماعية والعالقات العامة ويكون من مهامها:3ففففف

 أنفتكونفح اةفعصافمينفالجر يةفعاالعضامفعك لكفمينفالجر يةففففففف-فففف

فعاالعالع.ففففففففففففففففف

فل راضىفعأذاليهم.فتنظيمفماامجفتا يهيةفعحفالمفا مراعيةفف-ف

ف
 . اللجنة المالية: 4ففف

فل بحثفعنفسبافزياد فعا دامفالجر ية.ف-فففف

ف
 . لجنة تأهيل مرضى السكلر والثالسيميا: 5ففف

تد يكفاالعضامف يفدع امفالكومبيوتافعال غةفااليج يايةفعغياذاففف-فففف

ففلمأذي همفلسوقفال را.ف

                                                                                                   
 

الدكتورة / شييييي ة                                                   نجاة مهدى     الدكتورة/
 العريض

 الدعفالو اثيةففمااضأليا كف  ي فالجر يةفاألذ يةففساالأمينفف

ف
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