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   2012 يوليو 14عقد انتخابات الجمعية العمومية و حفل تخريج الطلبة المنتسبين للدورات التدريبية  .1

 

انتخابات   بعقد  الوراثية  الدم  الجمعية االهلية ألمراض  السبت  قامت  يوم  الجمعية وذلك  ادارة  لمجلس  العمومية  الجمعية 

شخصا من اعضاء    90بقاعة وارنغ بمجمع ابن رشد بمنطقة الزنج بالمنامة، وذلك بحضور    2012يوليو    14الموافق  

عق عن  مسبقا  االجتماعية  والشئون  التنمية  وزارة  اعالم  تم  وقد  وذويهم  واالنتخابات.الجمعية  العمومية  الجمعية  د  وقد 

رحبت رئيسة الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية الدكتورة شيخة العريض بالحضور أوضحت نشاطات الجمعية التي 

بفحص  التكفل  جانب  إلى  العمل  لسوق  وتأهيلهم  أعضائها  ودعم  األمراض  هذه  عن  الوعي  نشر  عاتقها  على  حملت 

ا الصحة خالل  وزارة  بمشاركة  الوراثية  الدم  أمراض  لنشاطات الطالب عن  األدبي  التقرير  وقدمت  الماضية.  لسنوات 

بين   الفترة  خالل  وتح  2012.-  2010الجمعية  تطوير  وسبل  وذويهم  األعضاء  مع  األدبي  التقرير  مناقشة  سين  وتمت 

المرضى. إلى  المقدمة  وتمت  الخدمات  السابقة  للسنوات  للجمعية  المالي  التقرير  الهاجري  أماني  الدكتورة  عرضت  ثم 

و است مناقشته،  قبول  وتم  السابق  اإلدارة  مجلس  ذمة  إبراء  تم  ثم  السابق.من  الجمعية  ادارة  مجلس  قائمة قالة  وعرضت 

الموافقة على  لمجلس اإلدارة وتمت  المطلوب  للعدد  الحضور وعددهم سبعة وهو مماثل  الجدد على  المترشحين  أسماء 

بال المترشحين  قائمة  بذلك اعلن فوز  باالجماع  الجديدة  الحالية  ية.تزكالقائمة  القائمة  اربعة من   7وتتضمن  اعضاء منهم 

احمد  والسيدة حوراء  ميرزا  والسيد حسين علي  العسماوي  امينة عبدهللا  واآلنسة  السيد حسن على حسين  هم  المرضى 

السيد   احتياطي  وعضو  مهدي  نجاة  والدكتورة  الهاجري  أماني  والدكتورة  العريض  شيخة  الدكتورة  جانب  إلى  عبدهللا 

وقد أبدى الحضور رضاءهم على انجازات الجمعية وقاموا بشكر مجلس ادارة الجمعية السابق على عملهم  اقر.ين بحس 

الن وتمنوا  السابقة،  األعوام  الجديد.خالل  الجمعية  ادارة  لمجلس  بتكريم  جاح  الجمعية  قامت  االنتخابات  وفي ختام عملية 

الت الدورات  في  والمنتظمين  المتفوقين  المتدربين  الحفل  الطلبة  واختتم  والهدايا،  تقدير  شهادة  على  وحصولهم  دريبية 

 بصورة جماعية للحضور ووجبة عشاء.

 

 



الخميس الموافق    مشاركة الجمعية في ورشة عمل حول كيفية التعامل مع األمراض المزمنة في المدارس الخاصة .2

17/4/2012 

كيفية التعامل مع األمراض المزمنة في المدارس الخاصة قدمتها الدكتورة اماني الهاجري شاركة الجمعية في ورشة عمل حول 

 بتنظيم من خدمات الصحة المدرسية بوزارة الصحة 17/4/2012الخميس الموافق 

 

 التربية" تنظم ورشة عمل عن كيفية التعامل مع األمراض المزمنة  .3

التربية   بوزارة  الخاص  التعليم  إدارة  بوزارة الصحة ورشة عمل حول كيفية  نظمت  المدرسية  الصحة  بالتعاون مع قسم  والتعليم 

ممرضاً    30التعامل مع األمراض المزمنة في المدارس، نفذتها مجموعة من األطباء االستشاريين بمجمع السلمانية الطبي، لفائدة  

 وممرضة بالمدارس الخاصة، حيث أقيمت الورشة بمدرسة األلفية الجديدة.

دف الورشة إلى التعريف باألمراض المزمنة، واألسباب التي تؤدي إلى اإلصابة بها وطرق عالجها، حيث تعرف المشاركون  وته

تخلل   كما  منها،  الوقاية  التركيز على طرق  مع  المدارس  طلبة  بين  المزمنة  باألمراض  المصابة  الحاالت  مع  التعامل  كيفية  على 

عريف المشاركين بكيفية استخدام أجهزة الربو واألدوية المساعدة لعالج حاالت األمراض  الورشة عدة تطبيقات عملية تم خاللها ت

 المزمنة، باإلضافة إلى تزويدهم باإلرشادات التي يجب أن يتبعوها أثناء تلقيهم مثل هذه الحاالت.

لمدارس والتي ناقشها استشاري  وتم خالل الورشة طرح عدة محاور، أهمها كيفية التعامل مع مرض الربو للمصابين من الطلبة با

أماني  الطبي  السلمانية  بمجمع  الوراثية  األمراض  استشارية  أما  عبدالكريم،  أسامة  الطبي  السلمانية  بمجمع  الصدرية  األمراض 

المدرسية  الصحة  رئيسة  وقدمت  الوراثية،  الدم  بأمراض  المصابة  الحاالت  مع  التعامل  كيفية  المشاركين على  فعّرفت  الهاجري 

رة الصحة ايمان حاجي شرحاً عن أهمية الصحة المدرسية بالمدارس، فيما قدمت استشارية طب  بوزا

 التعامل مع مرضى السكري بالمدارس األطفال والغدد الصماء فايزة الجنيد شرحاً عن كيفية 

 للسكلر  جمعية األمراض الوراثية تزور مرضى السكلر بمناسبة اليوم العالمي -4

 اجنحة مستشفى السلمانية  

نفذ لمدة    :  الطالب  الجمعية و    سنة متواصلة  14مشروع فحص  قامت  للسكلر  العالمي  باليوم  احتفاالً 

األهلية ألمراض الدم الوراثية وبالتعاون مع مستشفى السلمانية بزيارة إلى قسم المرضى وقدمت لهم باقات من الورود والهدايا.  

لعريض “إن الزيارة تأتي بهدف رفع الروح المعنوية لمرضى السكلر وتأكيدنا على الوقوف معهم  وقالت رئيسة الجمعية شيخة ا

ومساعدتهم”. مشيرة إلى إن الجمعية لها أنشطة متعددة أهمها تنفيذ مشروع فحص الطالب عن أمراض الدم الوراثية في المدارس 

 7-6سنة متتالية على حساب الجمعية، حيث يتم فحص    14  الحكومية والخاصة وهو المشروع الوطني الرائد الذي تواصل لمدة 

في   العاملين  تكلفة  إلى جانب  المختبرية  المواد  شراء  وتشمل مصاريف  المشروع  بميزانية  الجمعية  عام.وتتكفل  كل  طالب  آالف 

اشارت العريض إلى المشروع وتكلفة طباعة الكتيبات والقرطاسية. وساهم هذا المشروع الحيوي في زيادة الوعي في المجتمع. و

وأهاليهم  للمرضى  ومحاضرات  وورش عمل  والمؤتمرات  الندوات  وإقامة  األمراض  بهذه  التثقيفية  والملصقات  الكتيبات  إصدار 

ألف كتيب للتثقيف والتوعية سنوياً, وتوزع على المدارس والمستشفيات   50ومسابقات ثقافية بين المدارس. كما يتم طباعة عدد  

لوصول إلى قطاعات واسعة من الجمهور الذي أصبح على درجة عالية من اإلدراك بالمفاهيم العلمية ألمراض  والمراكز الصحية ل

وأوضحت ان الجمعية ساهمت فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السكلر وفى حمالت الفحوصات مثل    الدم الوراثية.

وأضافت التسعينات،  بداية  منذ  دعمته  الزواج حيث  قبل  لسوق    الفحص  المرضى  تأهيل  أيضاً  الجمعية  مشاريع  من  ان  العريض 

العمل, وتدريبهم للمساعدة في حصولهم على إعمال ليعتمدوا على أنفسهم بدال أن يكونوا عالة على اآلخرين، وقد دربت الجمعية  

عام    800 منذ  بتدريب  2000مريض  ايضا  قامت  كما  دورات    150,  في  والكبار  الصغار  المرضى  من  لغة  مطالب  من  تعددة 

إنجليزية ودورات الكمبيوتر المختلفة منها الفوتوشوب في معاهد مختلفة, إلى جانب اقامة البرامج الترفيهية التي تخفف عنهم وعن 

 –أسرهم مثل الرحالت والحفالت وتكريم المجتهدين من المرضى. 



 االول من مجلة التحدي و الحياة صدرت الجمعية االهلية ألمراض الدم الوراثية في البحرين العدد  ا -5

 مجلة دورية تصدر عن الجمعية االهلية ألمراض الدم الوراثية 

 

و بهذه المناسبة يطيب لي ان اخاطبكم اصالة عن نفسي و نيابة عن اعضاء مجلس ادارة الجمعية األهلية ألمراض الم  د.العريض :

جمعية امراض الدم الوراثية ، التي نتمنى ان تكون منبرا تثقيفيا و توعويا  في العدد االول من مجلة التحدي و االمل من    الوراثية

م الوراثية و طرق الوقاية منها و الجديد في عالجها ووسيلة لحماية اطفالنا و اجيال المستقبل في د للمجتمع البحريني عن امراض ال

 .ن هذه االمراض المزمنة و الخطيرةالبحرين م

 (  الول من مجلة ) التحدي والحياةمع وزير الصحة بمناسبة صدور العدد ا مجلس ادارة الجمعية يجتمع •

بن   صادق  السيد  الصحة  وزير  سعادة  الجمعية  رئيسة  العريض  شيخة  الدكتورة  برئاسة  الوراثية  الدم  امراض  جمعية  وفد  قابل 

من   كل  االجتماع  حضر  و   , الجمعية  مجلة  من  االول  العدد  وعرض  لتقديم  الشهابي  اماني عبدالكريم  الدكتورة  المالي  االمين 

الهاجري و السيدة ليلى الحسيني و السيد حسن و السيد حسين باقر و السيدة حوراء احمد من اعضاء مجلس ادارة الجمعية. في  

بداية اللقاء رحب سعادة الوزير باعضاء الجمعية و ثمن جهودهم المبذولة في مكافحة األمراض الوراثية و خصوصا امراض الدم  

قر الدم المنجلي و التالسيميا ، كما وجه على اهمية مواصلة تلك الجهود لما لها من األثر األكبر في خفض نسبة االصابة. وثمن كف

. و اكدت  الجهد  العلمية واالخراج .وتمنى مواصلة هذا  المادة  المميزة في  التوعوية  المجلة  بذل إلنتاج هذه  الذى  ا  العمل  الوزير 

العريض شيخة  و   الدكتورة  دعم  مواصلة  متمنية   ، الطلبة  فحص  اهمها  و  الجمعية  بداتها  التي  المشاريع  مواصلة  حرصها على 

  . تعاون الوزارة في استمرا تحقيق النجاح المشهود على المستوى االقليمي و العالمي

 

 2013مايو  8الثالسيميا يوم بمناسبة يوم السكلر العالمي ويوم الثالسيميا العالمي احتفلت جمعية امراض مع مرضى  -6

بالعالج   الملتزمين  لألطفال  مسابقة  اجريت  كما  الهدايا  وزعت  حيث  المرضى  االطفال  من  كبير  عدد  حضر  االطفال  قسم  في 

 وتخفيض نسبة الحديد بالدم بتكريمهم وتقديم الهدايا الهدايا لهم .

 2013يونيو  -6محاضرة في جامعة البحرين بمناسبة يوم السكلر العالمي  -7

قامت الدكتورة شيخة العريض بتقديم محاضرة في جامعة البحرين بتنظيم شعبة ذوى االعاقة بعمادة شؤون الطلبة ورئيسها السيد  

عبداله العرادى حضر المحاضرة العديد من الطالب واعضاء الهيئة التعليمية كما وزعت الجمعية الكتيبات والبروشرات لزيادة  

م تكريم الدكتورة شيخة رئيسة الجمعية  بتقديم درع من جامعة البحرين تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الوعي عن المرض و ت

 لمكافحة امراض الدم في البحرين وتحسين الخدمات للمرضى . 

ة المصابين  قدمت الدكتورة أماني الهاجري االمين المالي للجمعية محاضرة في مدرسة ابن خلدون حول كيفية التعامل مع الطلب -8

 بامراض الدم الوراثية خصوصا السكلر  

ضمن ورشة عمل مخصصة لممرضات ومشرفات المدارس الخاصة بالبحرين كما قدمت الدكتورة أماني الهاجري محاضرة 

أخرى حول نفس ضمن ورشة عمل أخرى لممرضات ومشرفات المدارس الحكومية بالبحرين وستستضاف الدكتورة أماني 

نامج التفلزيوني هال بحرين للتحدث عن اخر فعاليات الجمعية وانشطتها باالضافة الى جملة من االرشادات  الهاجري في البر 

 والنصائح حول مرض السكلر وذلك لزيادة الوعي عن أمراض الدم الوراثية بشكل عام والوقاية منها  

 

 



  2013مايو  30-29مشاركة الجمعية في مؤتمر اإلمارات الرابع للجينات  -9

 

بدعوة من اللجنة المنظمة شاركت الدكتورة شيخة العريض بمناسبة يوم السكلر العالمى فى المؤتمر الرابع للجينات في دولة 

, وقد قدمت محاضرة بعنوان برنامج دولة البحرين للتعامل مع مرض فقر الدم  2013مايو  30-29اإلمارات الذى عقد بتاريخ 

ون بالمحاضرة وخاصة بانخفاض نسبة االصابة بين المواليد واعتبر برنامج البحرين وقد اعجب الحاضر  2013 -1984المنجلى 

 مثال يحتذى به في الدول العربية , وقد تم تكريم الدكتورة شيخة العريض بهذه المناسبة . 

 

 

 2013-6- 23بتاريخ  1991اقامة حفل تكريم لجميع الجهات المساندة لنشاطات الجمعية منذ انشائها عام  -10

الى االن وذلك برعاية كريمة من سعادة   1991مة حفل تكريم لجميع الجهات المساندة لنشاطات الجمعية منذ انشائها عام اقا

 . 2013-6- 23وزير الصحة السيد صادق عبد الكريم الشهابى بتاريخ 

 

 

 2013فبراير  7-. 5احتفال جمعية امراض الدم الوراثية بمرور عشرين عاما على انشائها   -11

 

 

 

 

 

 

احتفلت جمعية امراض الدم الوراثية بمرور عشرين عاما على انشائها خالل المؤتمر العالمى لمرض فقر الدم المنجلى الذى عقد  

انشأت جمعية أمراض  الذى عقد برعاية سامية من سمو المير خليفة بن سلمان الخليفة بفندق الرتز كارلتون.  2013فبراير    7-.  5

سنة فى عدة مشاريع    20لتعمل مع وزارة الصحة فى مكافحة امراض الدم الوراثية ,وقد ساهمت خالل    1991الدم الوراثية عام  

بهذه   التثقيفية  والملصقات  الكتيبات  إلى إصدار  الجمعية  تلك االهداف سعت  الوراثية ولتحقيق  الدم  الوعي عن امراض  مثل نشر 

ة الندوات والمؤتمرات وورش عمل ومحاضرات تثقيفية للمرضى واهاليهم و مسابقات ثقافية بين المدارس . كما األمراض و إقام

ألف كتيب للتثقيف والتوعية سنويا , وتوزع على المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية. وذلك للوصول   50يتم طباعة عدد  

حمد هللا تعالى على درجة عالية من اإلدراك بالمفاهيم العلمية ألمراض  إلى قطاعات واسعة من الجمهور البحريني الذي أصبح ب

وقد ساهمت الجمعية فى تحسين الخدمات الصحية المقدمه للمرضى السكلروفى حمالت الفحوصات مثل الفحص  ،    الدم الوراثية  

عن   الطالب  فحص  مشروع  ,و   . التسعينات  بداية  منذ  الجمعية  دعمته  حيث  الزواج:  المدارس  قبل  فى  الوراثية  الدم  أمراض 

  7-6سنة متتالية على حساب الجمعية., حيث يتم فحص    14الحكومية والخاصة وهو المشروع الوطني الرائد الذى تواصل لمدة  

لف طالب وطالبه إلى أالن. وتتكفل الجمعية بميزانية المشروع وتشمل مصاريف   83آالف طالب كل عام وقد تم فحص أكثر من  

مواد المختبرية إلى جانب تكلفة العاملين في المشروع وتكلفة طباعة الكتيبات والقرطاسية. وقد ساهم هذا المشروع الحيوي شراء ال

في زيادة الوعي بين المجتمع البحريني. ومن مشاريعها أيضا تأهيل المرضى لسوق العمل , وتدريبهم للمساعدة في حصولهم على  

, كما قامت الجمعية  2000مريض منذ عام    800أن يكونوا عالة على اآلخرين وقد دربت عدد  إعمال ليعتمدوا على أنفسهم بدال  

بتدريب   المختلفة منها    150ايضا  الكمبيوتر  إنجليزية و دورات  لغة  والكبار في دورات متعددة من  الصغار  المرضى  طالب من 

خفف عنهم وعن أسرهم.مثل الرحالت والحفالت وتكريم  الفوتوشوب في معاهد مختلفة, الى جانب اقامة البرامج الترفيهية التي ت

المرضى. من  البحرين   المجتهدين  فى  عقد  الذى  المنجلى  الدم  فقر  مرض  عن  العالمى  المؤتمر  تنظيم  فى  الجمعية  شاركت  وقد 

في الكثير من .كما أن الجمعية عضو    2003, والشتراك في تنظيم المؤتمر الخليجي األول للوراثة عام  2013فبراير    7-5بتاريخ  

موقع   متوفر على  الجمعية  موقع  ان  كما  العالمية  الثالسيميا  وكذلك جمعية  المنجلى  الدم  فقر  بمرض  الخاصة  العالمية  الجمعيات 

تنشرها  التى  الكتيبات  الخليج طلب  المكتب وزراء صحة  ان  . كما  العربية  البالد  ليكون متوفر لجميع  العالمى  مكتبة االسكندرية 



يع فى كل دول الخليج كل هذه الجهود معترف بها عالميا وتشيد بنجاحها منظمة الصحة العالمية. بل وتتخذها مثاال  الجمعية للتوز 

 تنصح بتطبيقها في الدول المجاورة التي بدأت تتخذ خطوات مثلها لتخفيض مستوى هذه األمراض به 

 روتارى الشباب فى مجمع البحرين التجارى تنظيم حملة للتبرع بالدم من قبل الجمعية وبنك الدم ونادى  18/2/2014 -12

تم اقامة حملة للتبرع بالدم  تنظيم حملة للتبرع بالدم من قبل الجمعية وبنك الدم ونادى روتارى الشباب فى مجمع البحرين التجارى 

يوم السبت نظم هذا البرنامج كل من الجمعية االهلية   2014/ 8/2في مجمع البحرين التجاري بالقرب من من مركز جيان الموافق 

ألمراض الدم الوراثية و نادي روتاري الشباب ) روتاركت ( الى جانب فريق من بنك الدم المركزي بمجمع السلمانية الطبي وقد  

م الكثيرين من اعضاء الروتاركت وزوار مجمع البحرين التجارى بالتبرع بالدم ، شمل النشاط توزيع المطويات و الكتيبات قا

التثقيفية عن امراض الدم الوراثية الصادرة عن جمعية امراض الدم الوراثية و االجابة على اسئلة الجمهور عن امراض الدم  

العريض رئيسة الجمعية االهلية ألمراض الدم الوراثية و السيدة فخرية خميس رئيسة  الوراثية بحضور كل من الدكتورة شيخة

بنك الدم المركزي و السيد اوزر رئيس نادي روتاري الشباب و اعضاء النادي و اعضاء من الجمعية األهلية . وذكرت الدكتورة  

العديد من مرضى امراض الدم الوراثية يحتاجون بدرجة   شيخة ان التبرع بالدم و التشجيع عليه مهم جدا بالنسبة للجمعية حيث ان

كبيرة الى نقل الدم خاصة مرضى الثالسيميا و السكلر . و ذكرت االستاذة فخرية ان الحاجة دائمة الى التعاون المستمر بالتبرع 

 الى المتبرعين دائما كيس دم في اليوم لذا نحتاج  80بالدم فبنك الدم يخدم جميع مستشفيات البحرين و البحرين تستهلك 

 بدء الحملة الخامسة عشر لبرنامج فحص الطالب  2014/ 24/2 -13

الطالب فحص  لبرنامج  الخامسة عشر  الحملة  الجمعية    بدء  قامت  فقد  المنامة  روتارى  نادى  بدعم  الوراثية  الدم  امراض  عن 

اد مع  احتلفت  و  بالبنات  الثانوية  النور  مدرسة  في  ذلك  و  بالحملة  بالبدء  بهذه األهلية  االدارة  مجلس  اعضاء  و  المدرسة  ارة 

طالب وطالبة فى    5039تم فحص  ،بدعم من نادى روتارى المنامة لبرنامج فحص الطالب عن امراض الدم الوراثية  المناسبة  

مدي    38 وخاصة على  والتسجيل    6مدرسة حكومية  والفحص  االعداد  من  بين  ،اشهر  انه من    52طالب هناك    5029وجد 

طالب مصاب كل عام بنسبة    70-60فقر الدم المنجلى وهذا عدد اقل من كل عام حيث نتوقع وجود    شخص مصاب بمرض

% اما   13طالب وطالبة اي بنسبة    662طالبة اما الحامليين للمرض فكانوا    32طالبا الى جانب    20%. هذا العام كان منهم  1

% اما  2.08% اما الحاملين لمرض البيتا ثاالسيميا فهم  0.02المرضى بمرض البيتا ثاالسيميا فكان طالب واحد فقط اي بنسة  

فنسبتهم   الخميرة  لديهم نقص فى  المحاضرات  21من  تم اعطاء عشرات  الحساسية وليس مرضا وقد  يعتبر نوع من  % وهو 

العديد   على  العام  هذا  البرنامج  ويطبق  دمه  بنوعية  تعرفه  بطاقة  فحص  من  كل  استلم  كما  المدارس  جميع  فى  من التوعوية 

مستوى   ورفع  الوراثية  الدم  ألمراض  المبكر  االكتشاف  بهدف  والبنات؛  البنين  تشمل  والخاصة  الحكومية  الثانوية  المدارس 

الوعي لدى المجتمع، خصوصا جيل الشباب، ومساعدتهم على معرفة ما إذا كانوا يحملون الصفة الوراثية ألمراض ‘'األنيميا  

ميرة. ويعتبر هذا البرنامج متميز على مستوي المنطقة والعالم , فقد 'توصلنا إلى تخفيض  المنجلية'' و''الثالسيميا'' ونقص الخ

بنسبة   الوراثية  الدم  بأمراض  المرضى  المواليد  قبل 75نسبة  الفحص ما  برنامج  الطالب ودعم  برنامج فحص  %، كما ساعد 

ج، بل وقبل التوجه ألخذ موعد لفحص الزواج،  الزواج، حيث يتعرف الشاب والشابة على نوعية دمهم قبل الموافقة على الزوا

وهو ما يقلل العبء النفسي واالجتماعي الذي ينتج من اكتشاف أن الطرفين يحمالن المرض نفسه ومعرضين إلنجاب أطفال 

مرضى''. كما أن كل طالب يحصل مجانا على بطاقة تحدد نوع دمه، ويمكن استعمالها طول العمر، كلفتها في الطب الخاص  

من  ال   القادمة  األجيال  احتمال إلصابة  هناك  كان  إذا  ما  كلها  األسرة  تعرف  الطالب  نتيجة  وبمعرفة  دينارا،  ثالثين  تقل عن 

ومع تتابع المراحل , واالن وصل عدد الطلبة الذين    1998أفرادها ومن ثم التخطيط لكيفية الوقاية''. كان البرنامج قد بدأ العام ,

أشهر ، و تتكفل وزارة الصحة بشراء مواد المختبر، بينما تتكفل الجمعية    6يستغرق الفحص  ألفا وسنويا    93تم فحصهم إلى

محاضرة توعية للفئة المستهدفة في جميع المدارس،   50األهلية ألمراض الدم الوراثية بالكلفة المتبقية، والبرنامج يشمل القاء  

عدة على ذلك يتم توزيع قرص مضغوط يشمل المحاضرة، وجميع  إلى جانب توزيع ‘' المطويات '' والكتيبات التثقيفية، وللمسا

و''   الفحص  بطاقات  توزيع  ذلك  ويسبق  للطالب.  التوعية  حمالت  في  منه  لالستفادة  المدارس؛  جميع  على  ووزع  الكتيبات، 

الوراثية الدم  أمراض  عن  تثقيفي  فيلم  توزيع  يتم  كما   ،'' الطالب  على  األمراض  بهذه  التعريفية   ' جميع   المطويات'  على 

المدارس. ويتم التعامل بسرية تامة ألجل المحافظة على أسرار الطالب حيث تعطى النتيجة في ظرف مغلق يستلمه الطالب مع  

نصيحة إال يفتحه إال في البيت مع العائلة مع كتيب مناسب لحالته و النصح باالتصال بطبيب المركز أو قسم الوراثة اذا كان  

هذه   استفسار.  اى  توعية  لديهم  في  كبير  دور  له  كان  الذي  البرنامج  هذا  العمر.  الطالب طوال  منها  يستفيد  أن  يمكن  البطاقة 

كما الحظنا فى السابق انه ،%  75المجتمع عن هذه األمراض وكان له دور هام في تخفيض نسبة المواليد المرضى اكثر من  

حوالي   المد  70-60يوجد  جميع  في  مرحلة  كل  في  مصابة  وطالبة  إلى طالب  يحتاجون  هؤالء  الوزارة,  مستوى  على  ارس 



أما عدد .المرضى بمرض .الثالسيميا فهم قلة ال يتعدون مريض او ،رعاية وعناية من قبل المدرسين والمدرسات في المدارس 

% وهم ال يشتكون من إي عارض مرضى فقط  3% الى  2.5مريضين كل عام إما نسبة الحاملين لمرض البيتا ثالسيميا فهو  

.    هم للمرض وكثير منهم ال يعلمون بذلك  أن ،يحملون عامل وراثي واحد  اكتشاف  البرنامج  لهذا  المهمة  العلمية  الثمار  ومن 

هناك بعض المصابين بالمرض ولكنهم ال يعلمون بذلك بل لم يحتاجوا إلى الذهاب الى المستشفى طوال العمر وقد تمت إجراء  

كل عام. أما نقص الخميرة فهو ليس مرض بل    -%13للمرض فقر الدم المنجلي فهم    الدراسات الجينية عليهم ..اما الحاملين

الحساسية ومن المهم هنا أن يعرف الشخص نوعية دمه حتى يتفادى المواد المؤثرة ولكن النتيجة ال تؤثر على ،نوع من أنواع  

ل واخترنا فترة مهمة من العمر فالطالب في ساهم البرنامج مساهمة كبيرة في نشر الوعي بين الطالب والعوائ،قرار الزواج.  

والحمد هلل  ،هذا السن يمكنه استيعاب المعلومة المقدمة وأهميتها له وننصحهم باختيار الشريك المناسب عندما يحين الوقت لذلك  

أن تقبل المجتمع الفحص كان ممتاز. ولم نتعرض ألي انتقادات مهمة وذلك الن التخطيط له منذ البداية كان مناسبا وراعينا فيه  

انه برنامج حيوي شارك الكثير فيه وكان لهم دورا كبيرا في استمراره وساهم فى نشر ،ظروف الطالب وخصائص المجتمع.  

االستفاد وأصبحت  ككل  التوعية  المجتمع  تعم  منه  البرامج  ،ة  هذه  في  لنا  الدائم  دعمه  على  المنامة  روتاري  نادى  نشكر  كما 

قسم   خاصة  والتعليم  التربية  ووزارة  الصحة  وزارة  نشكر  كما   , ككل  والمجتمع  الطالب  مصلحة  في  تصب  والتي  الخيرة 

إن هذا  ،نية الطبى والعاملين فى قسم الوراثة بالسلمانية  الخدمات الطلبية بجميع العاملين فيه , ونشكر الفنين فى مستشفلى السلما

تعزيز   لبرامج  مثال  وهو   , المرض  محاربة  في  ككل  المجتمع  يشارك  حيث  المجتمعية  للشراكة  ممتاز  تطبيق  هو  البرنامج 

يع أطفالنا من نتمنى ونحلم بأن نصل إلى اليوم الذي ينعدم فيه المرض من مجتمعنا ونحمى جم،الصحة الذي تطبقه الوزارة .  

 .ويالته ولن يحدث هذا إال بتكاتف الجميع . ونتمنى الحصول على الدعم لمواصلة البرنامج فى العام القادم باذن هللا

 تنظيم مسابقة تصميم شعار حمالت الجمعية الترفيهية و غيرها   15/4/2014 -14

نظمت الجمعية مسابقة لتصميم شعار يمكن استخدامة في الحمالت الجمعية الترفيهية و التثقيفية تحت شعار سكلرنا غير هذا  

الصيف على ان يكون التصميم مستوحي من شعار الحملة ، و يعكس المتعة و الترفيه و العناية الذاتية لمصاب السكلر و قد 

مسابق ومتسابقة في مسابقة تصميم شعار حملة سكلرنا 15التصاميم.حيث تقدم عدد    ابريل اخر موعد الستالم  18حدد تاريخ  

سارة حسن   بالمركز االول و اآلنسة  فاطمة خالد عباس  فازت اآلنسة  اختيار ثالث افضل تصاميم  بعد  الصيف و  غير هذا 

ظ اوفر في المرات القادمة للمتسابقين  اسماعيل بالمركز الثاني و فازت اآلنسة شيخة نبيل الشروقي بالمركز الثالث و نتمنى ح

 الذين لم يحالفهم الحظ و نشكرهم على المشاركة 

 المشاركة في بطولة القدم السداسية لنادي روتاري على نادي البحرين للرجبي   18/4/2014 -15

شاركة الجمعية األهلية بحضور اعضاء مجلس ادارة الجمعية و عدد من االعضاء في البطولة نادي روتاري المنامة  

السنوية لكرة القدم السداسية على نادي البحرين للرجبي في منطقة سار بهدف جمع األموال 

 برامج الجمعية  والتبرعات لصالح دعم 

 نة بمناسبة يوم الثالسيميا العالمي يوم ترفيهي للمرضى بمجمع الدا 8/5/2014 -16

تم اعداد يوم ترفيهى للمرضى واهاليهم فى مجمع الدانة . وتم  مريض و مريضة  200بمشاركة 

اللقاء االجتماعي السنوى لجميع المرضى , كما نظمت الجمعية لالعضاء الدخول الى السينما 

ثم تناولوا وجبة عشاء وقد حضر  لمشاهدة افالم مناسبة لكل فئة عمرية من االطفال والشباب . 

 . المرضى واسرهم واهاليهم هذه المناسبة االحتفالية 

 محطة مونت كارلو االذاعية ولقاء مع الدكتورة شيخة العريض عن مرض فقر الدم المنجلي  -17

18-06-2014 

العريض  والدكتورة شيخة  الفرنسية  اذاعة مونت كارلو  بين  اذاعي  لقاء  تم عمل  المنجلي  الدم  فقر  العالمي لمرض  اليوم  بمناسبة 

رئيسة الجمعية عن اسباب المرض وافضل طرق الوقاية واحدث طرق العالج في العالم عن هذا المرض و يذاع هذا اللقاء علي  

 يوم السكلر العالمي  محطة مونت كارلو االذاعية صباحا في



 تقديم هدايا العاب الكترونية لجناح مرضى اطفال السكلر  19/6/2014 -18

يونيو من كل عام زارت الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية جناح مرضى اطفال   19بمناسبة يوم السكار العالمي الموافق 

 .ح و السرور و ارتسمت البسمة على شفاههمالسكلر و قدمت لهم هدايا بهذه المناسبة و قد ابدى االطفال الفر 

 ايباد اير لوحدة نقل الدم بقسم االطفال بمجمع السلمانية الطبي   2تبرع الجمعية بعدد  6/8/2014 -19

بمناسبة عيد الفطر المبارك قامت جمعية امراض الدم الوراثية بزيارة الى وحدة نقل الدم بقسم االطفال بمجمع السلمانية الطبي  

يوم االربعاء لتقديم عدد اثنين ايباد اير للوحدة و قد تسلم الهدية رئيس قسم االطفال الدكتور عادل بوجيري  6/8/2014الموافق 

بحضور الدكتورة شيخة العريض رئيسة الجمعية و الدكتورة نجاة مهدي نائب رئيس الجمعية و السيدة ليلى اصبعي رئيس مكتب 

عضاء والطاقم التمريضي و عدد من المرضى و قد جاءت هذه المبادرة لكونها ضرورية  عالقات المرضى و حضور بعض اال

لتثقيف مرضى امراض الدم و خصوصا مرضى الثالسيميا و ارشادهم فمن خاللها يمكن اطالعهم على المستجدات ومضاعفات  

ها هبوط القلب و التليف الكبدي و  المرض و تحسين و تطوير المواظبة على استخدام االدوية لمنع حدوث المضاعفات من اهم

 اضطرابات الغدد الصماء. 

 كما تقوم الجمعية بالعديد من الفعاليات التي تتخللها المسابقات العديدة و المفاجآت هذا الصيف  -20

 . تنظيم مسابقة للرسم مع جمعية المرسم الحسينى للتوعية عن مرض فقر الدم المنجلى •

لعام   • الطالب  فحص  برنامج  فحص عدد    -  2014اختتام  تم  مدرسة  5063حيث  فى عدد  الطالب  نشر .بهدف    38من 

 . الوعى بين طلبة مدارس البحرين و اختيار الشريك المناسب لجيل سليم خالي من االمراض الوراثية 

 . لنشر الوعى عن فقر الدم المنجلى ) التحدي والحياة (اصدار العدد الثانى من مجلة الجمعية  •

 ..طباعة شعار الحملة على تى شيرت والمواد االعالمية االخري وتوزيعها •

 . تقديم محاضرات تثقيفية فى اماكن متعددة  •

 .مريض على دورات تدريبية مختلفة خالل شهر يونيو الحالي حتى الآلن  20تم تدريب عدد  •

والن • الكتب  مثل  التثقيفية  المواد  تثقيفية  توزيع  عمل  ورشة  والنوادى  والمدارس  المختلفة  التجمعات  فى  واالفالم  شرات 

 .للمرضى بامراض الدم الوراثية

 .رحلة ترفيهية الى منتزه عذاري للمرضى •

 . رحلة ترفيهية الى واهو فقط للنساء و االطفال •

 

 
 جمعية أمراض الدم تطلق حملتها السادسة عشرة لبرنامج فحص الطالب

 2015لعام  

 
  

 مدرسة ثانوية حكومية وخاصة..   48تستهدف 
 جمعية أمراض الدم تطلق حملتها السادسة عشرة لبرنامج فحص الطالب 

مدرسة ثانوية حكومية وخاصة   48تبدأ الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية حملتها السادسة عشرة لفحص طالب 

بالتعاون مع نادى روتارى ووزارتي الصحة والتربية والتعليم، صرحت  خالل األيام القادمة ستستمر لستة شهور وذلك 
 بذلك رئيسة مشروع فحص الطالب ورئيسة الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية الدكتورة شيخة العريض.

الماضية أسهم بشكل كبير في خفض نسبة المواليد المرضى بأمراض    16وقالت إن برنامج الفحص خالل السنوات ال  
%، وذلك من خالل دعمه لبرنامج الفحص ما قبل الزواج، حيث يتعرف الشاب والشابة على  75لدم الوراثية بنسبة ا

نوعية دمهم قبل الموافقة على الزواج، وهو ما يقلل العبء النفسي واالجتماعي الذي ينتج من اكتشاف أن الطرفين  
من البرنامج ستنطلق بنفس   16أن النسخة  يحمالن المرض نفسه ومعرضين إلنجاب أطفال مرضى، مشيرة إلى

األهداف الرامية إلى االكتشاف المبكر عن أمراض الدم الوراثية ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع، خصوصا جيل 

الشباب، ومساعدتهم على معرفة ما إذا كانوا يحملون الصفة الوراثية ألمراض »األنيميا المنجلية« و»الثالسيميا«  

 . ونقص الخميرة

 



 الجمعية األهليه ألمراض الدم الوراثية تحتفل باليوم العالمي للثالسيميا 

12-05-2015 

 الجمعية األهليه ألمراض الدم الوراثية تحتفل باليوم العالمي للثالسيميا  

تحتفل الجمعية األهلية ألمراض   2015مايو   8بمناسبة اليوم العالمي للثالسيميا الموافق  
المناسبة وقد تضمنت الفعالية رحلة ترفيهية لمرضى الثالسيميا بالتعاون  الدم الوراثية بهذه 

  2015مايو   9مع عقارات السيف و قسم األمراض الوراثية بمجمع السلمانية الطبي في  
 يوم السبت . 

و قد حضر الفعالية عدد من مرضى الثالسيميا و السكلر و عائالتهم المنتسبين للجمعية و  
معية وفرحوا االطفال بالعب في الماجك ايالند واشاد ذويهم على  اعضاء مجلس ادارة الج 

ضرورة تكرار مثل هذه الفعاليات حيث انها تؤثر ايجابيا عليهم و تبعث بالسرور لهم كما  
 تشكر الجمعية عقارات السيف على دعمها المستمر لبرماج الجمعية الترفيهية .  

دارة الجمعية بزيارة الى وحدة اإلقامة  و استمرت هذه االحتفاالت حيث قام اعضاء مجلس ا
القصيرة ألمراض الدم الوراثية لالطمئنان على حالة المرضى و تهنئتهم بهذا اليوم و توزيع 
الهدايا على المرضى و مشاركة ممرضات وحدة اإلقامة القصيرة ألمراض الدم لألطفال في  

 احتفاليتهم بمجمع السلمانية الطبي . 

ال اقام اعضاء مجلس ادارة الجمعية اجتماع لمناقشة برنامج  و على هامش هذا االحتف
الفعاليات القادم بناءا على اقتراحات المرضى و سوف يتم االعالن عن البرامج و الفعاليات  

   .القادمة الحقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 رحلة ترفيهية الى منتزة عذاري برعاية استثمارات الزياني

 

 

 18-06-2015  

 

 

نظمت جمعية أمراض الدم الوراثية برعاية من استثمارات الزياني يوم ترفيهي  
يونيو في منتزة  16العضاء الجمعية من مرضى السكلر و الثالسيميا يوم الثالثاء 

عذاري و ذلك احتفاال باليوم العالمي لفقر الدم المنجلي مقدما حيث انه سيكون في  
ائل من شهر رمضان المبارك اعاده  يونيو و الذي سيصادف العشرة األو 19يوم 

هللا علينا و عليكم باليمن و البركات ، وقد استمتع المرضى بساعات غير محدودة  
من اللعب في جميع االلعاب المشيقة وسط اجواء مناسبة للمرضى وبعدها توجه 
 المرضى لصالة المطاعم لتناول وجبه من مطاعم جاسميز الموجودة في المنتزة  

عضوا. و اعربوا عن   200كبير من المرضى وذويهم يقدر عددهم وقد حضر عدد 
جزيل شكرهم و رضائهم لما تقدمه جمعية امراض الدم الوراثية من رحالت  

ترفيهية للمرضى ودعمهم ومساندتهم في مجال تدريب و تأهيل المرضى لسوق 
 ضى . العمل و هي من احدى البرامج التدريبية و التعليمية المجانية المقدمة للمر

كما تشكر الجمعية استثمارات الزياني لدعمها المستمر لبرامج الجمعية المختلفة و 
تهنىء جميع المرضى بمناسبة انتهاء العام الدراسي و تتمنى لهم النجاح و 

 التوفيق و نبارك لكم و لالمة االسالمية قدوم شهر رمضان المبارك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2015لفقر الدم المنجلي احتفال الجمعية باليوم العالمي    

30-06-2015 

 
 2015احتفاالت الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي 

 

يصادف   الذى  المنجلي  الدم  لمرضي فقر  العالمي  باليوم  الوراثية  الدم  االهلية المراض  الجمعية  تحتفل 
 العالمية . التاسع عشر من يونيو من كل عام حسب ما اقرته منظمة الصحة 

 
وقد نظمت الجمعية العديد من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية للمرضى وذويهم حيث تركز الجمعية علي  

 استفادة المرضى من نشاطاتها اكثر من النشاطات التي ال توجه للمرضى 
 

 و قد تضمنت هذه الفعاليات

 
والثال  -1 السكلر  اجنحة  فى  الطبي  السلمانية  بمجمع  المرضى  احتفاال زيارة  لهم  الهدايا  وتوزيع  سيميا 

 بالمناسبة. 
 

حيث زار اعضاء مجلس ادارة الجمعية مرضى السكلر و الثالسيميا في مجمع السلمانية الطبي لتقديم  
الهدايا للمرضى التي تبعث لهم بالبهجة و السرور خصوصا فئة االطفال الذين ينتظرون هذه االيام بفارغ  

 نوبات الم و تاتي هذه الهدايا و تنسيهم للحظة ماكانو يعانون منه. الصبر بعد عناء من نقل دم و  

 
كما قامت الجمعية برحلة ترفيهية الى منتزة عذاري حيث قضى المرضى و ذويهم من مختلف الفئات    -2

 كبارا و صغارا يوم ممتع و بهذه المناسبات السعيدة . 
 

من   برعاية  الوراثية  الدم  أمراض  جمعية  من  نظمت  الجمعية  العضاء  ترفيهي  يوم  الزياني  استثمارات 
الثالثاء   يوم  الثالسيميا  و  السكلر  لفقر  16مرضى  العالمي  باليوم  احتفاال  ذلك  و  عذاري  منتزة  في  يونيو 

يوم   في  سيكون  انه  حيث  مقدما  المنجلي  شهر 19الدم  من  األوائل  العشرة  سيصادف  الذي  و  يونيو 

و عليكم باليمن و البركات ، وقد استمتع المرضى بساعات غير محدودة    رمضان المبارك اعاده هللا علينا
لصالة   المرضى  توجه  وبعدها  للمرضى  مناسبة  اجواء  وسط  المشيقة  االلعاب  جميع  في  اللعب  من 

 المطاعم لتناول وجبه من مطاعم جاسميز الموجودة في المنتزة 
 

. و اعربوا عن جزيل شكرهم و رضائهم  عضوا  200وقد حضر عدد كبير من المرضى وذويهم يقدر عددهم  
مجال   في  ومساندتهم  ودعمهم  للمرضى  ترفيهية  رحالت  من  الوراثية  الدم  امراض  جمعية  تقدمه  لما 
تدريب و تأهيل المرضى لسوق العمل و هي من احدى البرامج التدريبية و التعليمية المجانية المقدمة  

 للمرضى . 

 
الزياني   استثمارات  الجمعية  تشكر  جميع كما  تهنىء  و  المختلفة  الجمعية  لبرامج  المستمر  لدعمها 

نبارك لكم و لالمة االسالمية   تتمنى لهم النجاح و التوفيق و  المرضى بمناسبة انتهاء العام الدراسي و 

 قدوم شهر رمضان المبارك 
 
 
ال  -3 المسابقات  عن  األعالن  تم  اذ  بفعالياتها  الجمعية  تستمر  المبارك  رمضان  شهر  بحلول  رمضانية  و 

( و التي من اهدافها دعم المرضى من bnhasالتوعوية عبر وسائل التواصل االجتماعي كاالنستجرام )@
المسابقة   للفائزين في  اهدائها  و  منهم  الكوبونات من  و  الهدايا  بشراء  التجارية وذلك  المشاريع  اصحاب 

 من المرضى.

 
 
ة التي تضم مواضيع تثقيفية مختلفة و فعاليات و  كما تم اصدار العدد الثالث من مجلة التحدي و الحيا  -4

 برامج الجمعية و مشاريعها التي تخدم المجتمع و تساهم في خفض نسبة المرض بالتوعية و التثقيف.

 
 



االجيال   -5 بتوعية  كبير  بشكل  البرنامج  هذا  ساهم  قد  و  المدارس  طالب  فحص  برنامج  يتواصل  كما 
 الب وطالبة خالل االعوام السابقة. الف ط 95المقبلة على الزواج حيث غطي 

 
 
األمراض   -6 قسم  من  البرنامج  هذا  على  العاملين  بتكريم  الجمعية  ستقوم  البرنامج  هذا  صدد  على 

بوزارة التربية و التعليم الذين كانوا و مازالوا   بوزارة الصحة و قسم الخدمات الطالبية  الوراثية و المختبر 

انج   16على مدى   بجد في  يعملون  رمضان  عاما  بعد شهر  االحتفال  يكون هذا  البرنامج و سوف  اح هذا 
 الكريم ومن ضمن فعاليات العيد. 

 

 
العمل    -7 لسوق  تدريبهم  و  تأهيلهم  في  تسهم  التي  و  لهم  المقدمة  المستمرة  البرامج  تتواصل  كما 

تدريبية في مختلف المعاهد كمعهد الحديث و الغد و بيت التعليم كما توجد دو تقوية  بتقديم دورات  رات 
 للدروس و المقررات المدرسية

 
هذه   من  االستفادة  و  الجمعية  مع  بالتواصل  الثالسيميا  و  المنجلي  الدم  فقر  مرضى  الجمعية  تدعوا  و 

 البرامج البناءة.
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