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 اجلمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية

 التقرير األدبي 

2006-2008  

 أنشطة اجلمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية 

 

كان للجمعية الكثري من النشاطات خالل هذه الفرتة, وهذا ملخص ألهم تلك النشاطات: 

 

 مشروع فحص الطالب عن أمراض الدم الوراثية : .1

 

فحص طالب المدارس الحكومية والخاصة , مشروع  دعم  ياالستمرار ف

على التوالي    ثامن آالف طالب كل عام للعام ال 6أكثر من حيث يتم فحص 

 ألف  طالب وطالبه إلى اآلن. 48وقد تم فحص  أكثر من

 

ألف دينار يشمل   20الجمعية بميزانية المشروع الذي يكلف  توتكفل

فة  العاملين  في المشروع مصاريف شراء المواد المختبرة إلى جانب  وتكل

لمدة خمس سنوات متتالية وقد قام برنامج  وتكلفة طباعة الكتيبات والقرطاسية

        - 2006 -2005األمم المتحدة االنمائى بالتكفل بميزانية المشروع لعامي 

2007. 

 البحريني.وقد ساهم هذا المشروع الحيوي في  زيادة الوعي بين المجتمع  

 

 إىل املستشفى : توصيل املرضى .2

 

من بمرض الثالسيميا  مشروع توصيل المرضى  ت الجمعية في دعم استمر

على التوالي حيث سادس منازلهم إلى المستشفي وإعادتهم إلى بيوتهم  للعام ال

بأخذ تتكفل الجمعية براتب السائق مما يؤدي إلى انتظام المرضى في عالجهم 

 .ومساعدة األهالي في هذا الشأننقل الدم 

 

 تدريب الطالب على الكمبيوتر: .3

 

تتكفل الجمعية بتدريب منتسبى الجمعية من المرضى بأمراض الدم الوراثية 

حيث يعطى  الطالب من المرضى دورة  ICDLللحصول على شهادة 

لكل مريض . والهدف من تدريبهم هو  دورات ً 8متكاملة لمدة عام تشمل 
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سبة لوضعهم الصحي . وقد لهم لزيادة فرص حصولهم على أعمال منايتأه

 .القى المشروع إقبال كبير بين المرضى

وفقر  الثالسيميا امريض 110الماضية تدريب خمس وقد تم  خالل السنوات ال

 الدم ألمنجلي

مريضاً ً ليصبح عدد المتدربين في نهاية هذا   30هذا العام يجري تدريب 

 . امريضم140 العام إلى 

 

 لييية ..منح دراسية يف اللغة االجن4

لسوق  والهدف من التدريب رفع مستوى المتدربين المرضى لتؤهليهم
لدروس اللغة اإلنجليزية في كال والتدريب  التسجيل  ابتدأ حيث  مل.الع

مريض في كال  45تدريس  يممن المعهد األمريكي ومعهد المعلم حيث 
فتح باب التسجيل لدراسة اللغة االنجليزية في المعهد  من المعهدين

  كدفعة  أولى .   مريض  15الحديث هذا العام وتم تسجيل 
 

 . املساعدة يف التوظيف:5

مساعدة المرضى في  الحصول على أعمال.  فقد  تم العمل جاري ومستمر ل

. ونساعد بعض مريضا الحصول على أعمال في وزارة الصحة 15مساعدة 

مما ها يرالمرضى للحصول على إعمال في القطاع الخاص مثل المطاعم وغ

 حسن مستوى معيشتهم وحولهم من محتاجين إلى منتجين يرعون أسرهم.

 

 . االشرتاك يف مؤمتر دبي للثالسيميا 6

شاركت الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية في مؤتمر الثالسيميا الذي 

من  9وقد حضر 10/1/2006إلى تاريخ  7/1/2006كان في دبي بتاريخ 

ى نفقة الجمعية وأثر ذلك على زيادة الوعي المرضى وطبيبة واحدة عل

بتعرفهم على المرضى من مختلف بلدان العالم إلى جانب تعرفهم  للمرضى

 . عن أهم العالجات واألبحاث

 

 

 .جامعة دملون يف  من دورات الكمبيوتر  حفل تكرميي للطالب املتخرجني.7

واالحتفال تم إقامة حفل تكرمي للطالب المتخرجين من دورات  الكمبيوتر 

حيث أستغرق تدريسهم عاماً كامال وذلك  (ICDL)بحصولهم على شهادة 

 2005طالب عام  29وقد تم ترشيح  لتأهيلهم لسوق العمل

حمزة وعدد  زكان الحفل برعاية وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد العزي و

 من الشخصيات الهامة.
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 حفالت ترفيهية..8

 

 تم إقامة العديد من الحفالت الترفيهية للمرضى وأهاليهم منها ما يلي:

 حفلة لمرضى الثالسيميا وفقر الدم المنجلي بنادي  2005أكتوبر

 طيران الخليج.

 تم إقامة حفلة لمرضى الثالسيميا في  2005في شهر ديسمبر

 ماجيك ايالند في مجمع السيف.

 

 ندق كروان بالزافمعرض الزواج في  في  قد شاركت الجمعيةو .  
و  أمراض الدم الوراثيةمفهوم  شرححيث شارك أعضاء من الجمعية في 

 .الوراثية قبل الزواج للمقبلين على الزواج ت الفحص اءاإجر

 

 المخيم الكشفي السنوي .9
الثاني بالتعاون مع وزارة التربية  الجمعية المخيم الكشفي السنويأقامت 

وأهاليهم واستمتعوا بقضاء وقتا  ر من المرضىوقد حضر عدد كبي -والتعليم  

 وقدمت الجمعية لهم وجبات طعام وجوائز. ممتعا  

 ورش عمل وحماضرات تثقيفية للمرضى:

سير  الدكتور  )رالبروفيسو  نظمت الجمعية لقاء للمرضى وأهاليهم  مع 

الخبير العالمي في مرض فقر الدم المنجلى  الذي حضر  (تسير جنجراهام 

حيث  من وزارة الصحة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائيبدعوة 

وقد  في جامايكا  عمل مدة أربعين عاما في عالج المرضى بهذا المرض 

ألقى البروفسور محاضرة عن العالجات الحديثة وقام باإلجابة على 

 المرضى .  تاستفسارا

 

 جهية إىل جانب كمبيوتر + تلفييون.التربع باأل

 

 مضخة لسحب الحديد 30تم التبرع بعدد  2004لعام خالل ا

) مضخة دسفرال( لمرضى الثالسيميا وذلك لمساعدتهم حيث أن هذه األجهزة 

 دينار للواحدة. 400 – 200غالية الثمن وتكلف ما بين 

 مكتبة ثقافية وترفيهية لوحدة نقل الدم:

يستفيدوا منها تم التبرع بمكتبة لوحدة نقل الدم وتوفير الكتب لألطفال حتى  .1

 خالل فترة بقائهم في الوحدة أثناء عمليات نقل الدم .
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تم تشكيل فريق عمل مكون  من العديد من األطباء والممرضات  .2

لالستجابة لطلبات إلقاء المحاضرات في  الصحيات والمثقفات 

 المدارس والنوادي وغيرها .

حرين في جمعية الب عن إمراض الدم الوراثية  إقامة ندوة توعوية .3

 .18/2/2004لتنمية الطفولة بتاريخ 

وتوزع على المدارس  للتثقيف والتوعيةألف كتيب  50تم طباعة عدد  .4

والمستشفيات والمراكز الصحية والقسم التثقيف الصحي. وفي المناسبات 

الترفيهية والمهرجانات وغيرها حيث أثبتت أهميتها في رفع المستوى 

 الصحي .

 ما يلي :ومن نشاطات جلنة التوعية 

 

 وتكريم الفائزين. 2004 مسابقة ثقافية بين المدارس الثانوية في عام 

 .مسابقة الرسم الحر لطلبة المرحلة اإلعدادية وتكريم الفائزين 

 .محاضرات توعوية طوال العام الدراسي بالمدارس 

  ,توزيع كتيبات الفحص قبل الزواج, أمراض الدم الوراثية مثل المنجلي

 الخميرة. الثالسيميا, نقص

   تالماااؤتمرات والفعاليااااالمشااااركة فاااي المعاااارض المقاماااة علاااى هاااام 

فااي عيااادة اإلمااام الحسااين التااي نظماات خااالل عاشااوراء وكااذلك  الساانوية 

 رسومات الطلبة.

  أسبوع التوعية خالل موسم عاشوراء بالمآتم.إقامة 

 .نشر بعض المقاالت في الصحافة المحلية 

 ن خاااالل وزارة العمااال والشااا ون االشاااتراك فاااي بعاااض االجتماعاااات مااا

 االجتماعية

   االشتراك في الجمعيات العالمية مثل جمعية الثالسيميا العالميةTIF 

 

 

 

 الدكتورة / شيخه العريض

 الدم الوراثية مراضألنائب رئيس الجمعية األهلية 

 
 


