
  

 

عشر لبرنامج فحص   سادسة الحملة الافتتاح الحملة  جمعية امراض الدم تعلن

 2015لعام  الطالب

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

برئاسة رئيس الوزراء صاحب السممو الملكما ايميمر فليبمة بمن سملمال اة فليبمة   البحرين    وضعت حكومة

وبحضور ولي العهد نائب القائد ايعلي النائب ايوة لرئيس مجلمس الموزراء صماحب السممو الملكمي ايميمر 

 ( ملف السكلر علي قائمة برنمامج عملهما للسمنواال ايربم 2015يناير  6) فا يوم  سلمال بن حمد اة فليبة  

 المقبلة وذلك فا الجلسة التي انعقدال بمجلس النواب لدور اينعقاد العادي ايوة للبصل التشريعا الراب  .

 سوتضمن عمل الحكومة ملف مرض فقمر المدم المنجلما وذلمك ممن ايولويماال التما قمدمتها الحكوممة لمجلم

الرعايمة الصمحية الوقائيمة دماال الصحية فا فمر  تطموير وتكفيمف بمرامج واب . وشمل قسم ايرتقاء بالخنال

.علي ايستمرار فا تقمديم الرعايمة المتكاملمة لمرضما فقمر المدم المنجلمي . بدايمة ببحمص المواليمد وتموفير 

فمدماال البحمص المدورا. المما جانمب وضم  الخطممي التدريبيمة للمهنمين فما  ممضا المجماة . ووضم  البممرامج 

 التوعوية لطرق الوقاية والرعاية

يمراض الدم الوراثية فما البحمرين عاليما  بمجلمس ادارتهما واعضمائها  مضا التوجمه   وتفمن الجمعية اي لية

لدعم المرضما بمامراض المدم الوراثيمة و ووقايمة ايجيماة المسمتقبلية ممن احبماة البحمرين ممن  مض   السديد

 ومساندة لجهود الحكومة الموقرة فا نشمر التوعيمة عمن  مض  ايممراض الخطيمرة فمتعلن ايمراض الخطيرة

 لحملة السادسة عشر لبرنامج فحص الطالب عن امراض الدم الوراثيةا افتتاح  الجمعية عن   اليوم  

ألبا    92وم  تتاب  المراحل وصل عدد الطلبة الضين تم فحصهم إلا 1998كال البرنامج قد بدأ العام ,

تتكبل وزارة الصحة بشراء مواد المختبر، بينما تتكبل الجمعية  وايل  أشهر ،  6وسنويا يستغرق البحص 

محاضرة توعية للبئة    50 القاء  شملياأل لية ألمراض الدم الوراثية بالكلبة المتبقية، والبرنامج  

المستهدفة في جمي  المدارس، إلا جانب توزي  ‘' المطوياال '' والكتيباال التفقيبية، وللمساعدة علا ذلك  

قرص مضغوح يشمل المحاضرة، وجمي  الكتيباال، ووز  علا جمي  المدارس؛ لالستبادة منه  تم توزي  ي

 في حمالال التوعية للطالب.  

 

المنامة بالمرحلة ايولا من برنامج وتم  جم  التبرعاال للمشمرو   يتكبل   نادي روتار   98في البداية عام  

 من فالة ماراتول نظمه النادا ولوي  ضا الدعم من نادا روتارا المنامة لما تمكنا من البدء بهضا البرنامج

 ويتعاول فا  ضا البرنامج  وزارة الصحة وكمضلك وزارة التربيمة والتعلميم ممن فمالة قسمم الخمدماال الطالبيمة 

 وجمي  المدارس الحكومية والخاصة .



حاولنا البحث عن متبر  في السنة الفانية فلم نجد,  فقامت الجمعية  األ لية ألممراض المدم الوراثيمة بالتكبمل 

اآليف دينمار ,  10ألف دينار فمي العمام حيمث إل الممواد المختبريمة تكلمف  20بمعدة  واال سنعشر   به لمدة  

قمد كلمف جمعيمة اممراض المدم مبلم  ينار والباقي للمطبوعاال والمواد األفمرا , .اآليف د  5وتكلبة العاملين  

 ،الف دينار فالة السنواال ايرب  عشر الماضية 240

 .عشر لبرنامج فحص الطالبسادسة  من نادا روتارا المنامة نبدا المرحلة المجدد  بدعم  ايل و و

 

حكومية وفاصة تشمل البنين والبناال؛ بهدف ايكتشاف  مدرسة ثانوية  48طبق البرنامج   ضا العام علا يو

المبكر ألمراض الدم الوراثية ورف  مستوا الوعي لدا المجتم ، فصوصا جيل الشباب، ومساعدتهم علا  

 معرفة ما إذا كانوا يحملول الصبة الوراثية ألمراض ‘'األنيميا المنجلية'' و''الفالسيميا'' ونقص الخميرة. 

ج متميز علا مستوي المنطقة والعالم , فقد 'توصلنا إلا تخبيض نسبة المواليد المرضا  ويعتبر  ضا البرنام

برنامج البحص ما قبل   ودعم  %، كما ساعد برنامج فحص الطالب75بأمراض الدم الوراثية بنسبة 

الزواج، حيث يتعرف الشاب والشابة علا نوعية دمهم قبل الموافقة علا الزواج، بل وقبل التوجه ألفض  

موعد لبحص الزواج، و و ما يقلل العبء النبسي وايجتماعي الضي ينتج من اكتشاف أل الطرفين يحمالل  

 المرض نبسه ومعرضين إلنجاب أحباة مرضا''. 

كما أل كل حالب يحصل مجانا علا بطاقة تحدد نو  دمه، ويمكن استعمالها حوة العمر، كلبتها في الطب  

بمعرفة نتيجة الطالب تعرف األسرة كلها ما إذا كال  ناك احتماة إلصابة  الخاص ي تقل عن ثالثين دينارا، و

 األجياة القادمة من أفراد ا ومن ثم التخطيي لكيبية الوقاية''. 

ويتم التعامل بسرية تامة   ألجل المحافظة علا أسرار الطالب  حيث تعطا النتيجة فمي رمرف مغلمق يسمتلمه 

بيت مم  العائلمة مم  كتيمب مناسمب لحالتمه و النصما بايتصماة بطبيمب الطالب م  نصيحة إي يبتحه إي في ال

 المركز أو قسم الوراثة اذا كال لديهم اا استبسار.   ض  البطاقة يمكن أل يستبيد منها الطالب  حواة العمر.

 ضا البرنامج كال له دور كبير في توعية المجتم   عن  ض  األمراض وكال لمه دور  مام فمي تخبميض نسمبة 

 %75اليد المرضا اكفر من  المو

.كمما   % 1.3فتشمير إلما إل نسمبة  المرضما  كانمت   1998أما إذا تكلمنا عن  النتائج  فبي السنة األولما 

ولكن يختلف الوضم  عنمد   %.1يحظنا  انخباض تدريجي وبطئ  في  ض  البئة العمرية ليصل إلا اقل من  

و ضا متوق  . اذ أننا نالحظ  أل  يختلف فمي  0.4%دراسة  المواليد حيث  انخبضت النسبة حتا وصلت الا 

 يةالمراحل العمرية المختلبة ولكنه ثابت تقريبا  في نبس المرحلة العمر

حالمب وحالبمة مصمابة  فمي كمل مرحلمة  فمي جميم  الممدارس علما  70-60كما يحظنما  انمه يوجمد حموالي  

 ماليء  يحتماجول إلما رعايمة  حالمب مصماب فقمي .  52فا العام الماضا وجمدنا ال  نماك    مستوا الوزارة,

 وعناية من قبل المدرسين والمدرساال في المدارس

فهم  قلة  ي يتعدول مريض او مريضين كمل عمام إمما نسمبة الحماملين  الفالسيميا  أما  عدد .المرضا بمرض 

% و مم ي يشمتكول  ممن إي عمارض مرضما فقمي  مم يحملمول 3% الما  2.5لمرض البيتا ثالسيميا  فهو  

 عامل وراثي واحد للمرض وكفير منهم ي يعلمول بضلك .



صمابين بمالمرض ولكمنهم ي يعلممول ومن الفمار العلمية المهمة لهمضا البرنمامج اكتشماف أل  نماك بعمض الم

بضلك بل لم يحتاجوا إلا الض اب الا المستشبا حواة العمر وقد تمت إجمراء الدراسماال الجينيمة علميهم ..امما 

كل عام. أما نقص الخميرة فهو ليس ممرض بمل نمو  ممن  -%13الحاملين  للمرض  فقر الدم المنجلي فهم  

لشخص نوعية دمه حتا يتبادا المواد الممالثرة  ولكمن النتيجمة أنوا  الحساسية ومن المهم  نا  أل يعرف ا

 ي تالثر علا قرار الزواج.

سا م البرنامج  مسا مة كبيرة في  نشر الموعي بمين الطمالب والعوائمل وافترنما فتمرة  مهممة كما ذكرنا فقد  

افتيمار  الشمريك  من العمر فالطالب في  ضا السن يمكنه استيعاب المعلومة المقدمة وأ ميتها لمه وننصمحهم ب

 المناسب عندما يحين الوقت لضلك

انه برنامج حيوي شارك الكفير فيه وكال لهم دورا كبيرا في استمرار  وسا م فما  نشمر التوعيمة وأصمبحت 

إل  ممضا البرنمامج  مو تطبيممق ممتماز للشمراكة المجتمعيممة حيمث يشممارك ,  ايسمتبادة منمه تعممم المجتمم  ككمل

 رض , و و مفاة لبرامج تعزيز الصحة الضي تطبقه الوزارة .محاربة الم   المجتم  ككل في

نتمنا ونحلم  بأل نصل إلا اليوم الضي ينعدم فيه المرض من مجتمعنا ونحما جمي  أحبالنا من ويالتمه ولمن 

 يحدث  ضا إي  بتكاتف الجمي   .

الوراثيمة ويخمص بالشمكر  وفا النهاية نشكر  جمي  من سا م في  ضا العمل الموحني لمكافحمة إممراض المدم 

قسم اإلمراض الوراثيمة و قسمم  انادا روتارا المنامة , قسم الخدماال بوزارة التربية والتعليم  والعاملين ف

المختبممر فمما السمملمانية والجمعيممة األ ليممة ألمممراض الممدم الوراثيممة وقسممم التفقيممف الصممحي وقسممم الصممحة 

ال والمدرسين والممرضماال والممرضمين وجميم  ممن المدرسية  وجمي  المدارس المشاركة وكضلك المدرسا

 شارك معنا

لسمنة وشمكر فماص لممديرة  ض  ا التي ترعي حبل ايفتتاح   مدينة عيسي للبناالوشكر فاص الي مدرسة     

 علي تبانيها فا ادارة المدرسة وفا فدمة المجتم   سميحة اسماعيلالمدرسة السيدة  

 

 

 الدكتورة شيخة العريض 

 الطالب  رئيسة مشرو  فحص

 ة الجمعية اي لية يمراض الدم الوراثية سرئي
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