
 

 

 

 

 التقرير األدبي لعام

2012- 2014 

 عن نشاطات وفعالياتها الجمعيةاالهلية ألمراض الدم الوراثية.

  2012فبراير  19من برنامج فحص الطالب  13بدء المرحلة  .1

 

ألفا وسنويا  72ومع تتابع المراحل وصل عدد الطلبة الذين تم فحصهم إلى  1998البرنامج قد بدأ العام ,)) 

ألف دينار، وتتكفل وزارة الصحة بشراء مواد المختبر،  20أشهر بموازنة تصل إلى  6الفحص يستغرق 

بينما تتكفل الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية بالكلفة المتبقية، والبرنامج يشمل محاضرات توعية للفئة 

يفية، وللمساعدة على ذلك تم المطويات '' والكتيبات التثق‘' المستهدفة في جميع المدارس، إلى جانب توزيع 

توزيع قرص مضغوط يشمل المحاضرة، وجميع الكتيبات، ووزع على جميع المدارس؛ لالستفادة منه في 

 %.70حمالت التوعية للطالب. كما ساهم البرنامج في تخفيض نسبة المواليد المرضى الى 

 

ية اتالنتا جورجيا بالواليات المتحدة مشاركة الجمعية في المؤتمر العالمى عن مرض فقر الدم المنجلى بوال .2

 2012مارس  17-12اريخ االمريكية  بت

 

بمشاركة العديد من الجمعيات العالمية المتخصصة فى مرض فقر الدم المنجلى من كل انحاء العالم من  

 امريكا واوروبا والشرق االوسط والهند وافريقيا .

 

  2012ابريل  18-17الفترة مشاركة الجمعية في معرض الصحة و العافية في  .3

 

شاركت الجمعية األهلية إلمراض الدم الوراثية في فعالية معرض الصحة والعافية أللذي أقيم في مركز )) 

تحت رعاية وزارة  2012من أبريل لعام  18-17البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في الفترة 

حول تشجيع االهتمام والمحافظة على الصحة والعافية الصناعة والتجارة بمملكة البحرين و تدور الفعالية 

والعيش بأسلوب حياة صحي من شأنه إحداث فارق إيجابي ملموس في حياة الناس اليومية ,و شاركت 

الجمعية في المعرض في مجال توعية و تثقيف حيث قامت بتوزيع كتيبات تخدم المجتمع و تحتوي على 

ة كما عرضت عدد من الملصقات و البوسترات التوعية و اإلجابة معلومات قيمة عن إمراض الدم الوراثي

 على االستفسارات المختلفة

 



مشاركة الجمعية في ورشة عمل حول كيفية التعامل مع األمراض المزمنة في المدارس الخاصة  .4

17/4/2012  

 

شاركة الجمعية في ورشة عمل حول كيفية التعامل مع األمراض المزمنة في المدارس الخاصة قدمتها )) 

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

 

  2012يونيو  23مشاركة الجمعية في  معرض الحد من مخاطر السكلر  .5

 

لحياة أفضل شاركت الجمعية في المعرض الصحي للحد من مخاطر مرض السكلر تحت شعار معا )) 

يونيو الجاري بمجمع السيف في  23لمرضى السكلر وذلك في الساعة الرابعة من عصر السبت الموافق 

محافظة العاصمة بحضور الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة نائب المحافظ 

و اشتمل العرض على عدة السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور و عدد من المسئولين بوزارة الصحة 

وسائل إيضاح و إرشادات و نصائح تفاعل معها المواطنون ممن حرصوا على حضور المعرض الذي تميز 

أعرب نائب محافظ  بحسن اإلعداد و البساطة و نجح في إيصال الرسالة المطلوبة إلى المجتمع . من جانبه

 العاصمة عن شكره و تقديره لكل الجهات و االفراد ممن تعاونوا مع المحافظة من اجل تنظيم هذا المعرض 

 

  2012 يوليو 14عقد انتخابات الجمعية العمومية و حفل تخريج الطلبة المنتسبين للدورات التدريبية  .6

 

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

بقاعة وارنغ بمجمع ابن رشد بمنطقة الزنج بالمنامة، وذلك بحضور  2012يوليو  14يوم السبت الموافق 

شخصا من اعضاء الجمعية وذويهم وقد تم اعالم وزارة التنمية والشئون االجتماعية مسبقا عن عقد  90

 تخابات.الجمعية العمومية واالن

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

نشاطات الجمعية التي حملت على عاتقها نشر الوعي عن هذه األمراض ودعم أعضائها وتأهيلهم لسوق 

صحة خالل السنوات العمل إلى جانب التكفل بفحص الطالب عن أمراض الدم الوراثية بمشاركة وزارة ال

وتمت مناقشة التقرير  2012.- 2010الماضية. وقدمت التقرير األدبي لنشاطات الجمعية خالل الفترة بين 

 األدبي مع األعضاء وذويهم وسبل تطوير وتحسين الخدمات المقدمة إلى المرضى.

مناقشته، ومن ثم تم  ثم عرضت الدكتورة أماني الهاجري التقرير المالي للجمعية للسنوات السابقة وتمت

 إبراء ذمة مجلس اإلدارة السابق وتم قبول استقالة مجلس ادارة الجمعية السابق.

وعرضت قائمة أسماء المترشحين الجدد على الحضور وعددهم سبعة وهو مماثل للعدد المطلوب لمجلس 

 رشحين بالتزكية.اإلدارة وتمت الموافقة على القائمة الجديدة باالجماع بذلك اعلن فوز قائمة المت

اعضاء منهم اربعة من المرضى هم السيد حسن على حسين واآلنسة امينة عبدهللا  7وتتضمن القائمة الحالية 

العسماوي والسيد حسين علي ميرزا والسيدة حوراء احمد عبدهللا إلى جانب الدكتورة شيخة العريض 

 السيد حسين باقر. والدكتورة أماني الهاجري والدكتورة نجاة مهدي وعضو احتياطي

وقد أبدى الحضور رضاءهم على انجازات الجمعية وقاموا بشكر مجلس ادارة الجمعية السابق على عملهم 

 خالل األعوام السابقة، وتمنوا النجاح لمجلس ادارة الجمعية الجديد.

في الدورات  وفي ختام عملية االنتخابات قامت الجمعية بتكريم الطلبة المتدربين المتفوقين والمنتظمين

 التدريبية وحصولهم على شهادة تقدير والهدايا، واختتم الحفل بصورة جماعية للحضور ووجبة عشاء.

 



خالل المؤتمر العالمى لمرض فقر احتفال جمعية امراض الدم الوراثية بمرور عشرين عاما على انشائها  .7

 2013فبراير  7-5الدم المنجلى الذى عقد 

 

الدم الوراثية بمرور عشرين عاما على انشائها خالل المؤتمر العالمى لمرض فقر احتفلت جمعية امراض )) 

. الذى عقد برعاية سامية من سمو االمير خليفة بن سلمان الخليفة 2013فبراير  7-5الدم المنجلى الذى عقد 

 حضور و ذلك بتكريم اعضاء مجلس ادارة الجمعية و توزيع هدايا عينية على ال بفندق الرتز كارلتون.

 

 

 7-5مشاركة الجمعية فى تنظيم المؤتمر العالمى عن مرض فقر الدم المنجلى الذى عقد فى البحرين بتاريخ  .8

 .2013فبراير 

 

بمناسبة يوم السكلر  2013احتفال الجمعية االهلية المراض الدم فى البحرين بمناسبة يوم السكلر العالمى  .9

 مايو  8ية امراض مع مرضى الثالسيميا يوم العالمي ويوم الثالسيميا العالمي احتفلت جمع

 

حيث وزعت الهدايا كما اجريت مسابقة لألطفال الملتزمين قسم االطفال مرضى حضر عدد كبير من 

 بالعالج وتخفيض نسبة الحديد بالدم بتكريمهم وتقديم الهدايا الهدايا لهم .

 

 

 محاضرة في جامعة البحرين بمناسبة يوم السكلر العالمي  .10

 

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 

كتورة شيخة رئيسة الجمعية  تكريم الد تم ووزعت الجمعية الكتيبات والبروشرات لزيادة الوعي عن المرض 

بتقديم درع من جامعة البحرين تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها لمكافحة امراض الدم في البحرين وتحسين 

 الخدمات للمرضى 

 

 

محاضرة في مدرسة ابن خلدون حول كيفية التعامل االمين المالي للجمعية قدمت الدكتورة أماني الهاجري  .11

 مع الطلبة المصابين بامراض الدم الوراثية خصوصا السكلر 

 

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

ومية الهاجري محاضرة أخرى حول نفس ضمن ورشة عمل أخرى لممرضات ومشرفات المدارس الحك

بالبحرين وستستضاف الدكتورة أماني الهاجري في البرنامج التفلزيوني هال بحرين للتحدث عن اخر 

فعاليات الجمعية وانشطتها باالضافة الى جملة من االرشادات والنصائح حول مرض السكلر وذلك لزيادة 

 الوعي عن أمراض الدم الوراثية بشكل عام والوقاية منها 

 

  2013مايو  30-29ر اإلمارات الرابع للجينات مؤتم مشاركة الجمعية في .12

 

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

, وقد قدمت محاضرة بعنوان برنامج دولة  2013مايو  30-29للجينات في دولة اإلمارات الذى عقد بتاريخ 



وقد اعجب الحاضرون بالمحاضرة وخاصة  2013 -1984ع مرض فقر الدم المنجلى البحرين للتعامل م

بانخفاض نسبة االصابة بين المواليد واعتبر برنامج البحرين مثال يحتذى به في الدول العربية , وقد تم 

 تكريم الدكتورة شيخة العريض بهذه المناسبة .

 

الى االن وذلك برعاية  1991جمعية منذ انشائها عام اقامة حفل تكريم لجميع الجهات المساندة لنشاطات ال .13

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

 

 زيارة مرضى امراض الدم الوراثية في اجنحة مستشفى السلمانية  .14

 

الوراثية أمس األول وبالتعاون مع ))احتفاالً باليوم العالمي للسكلر قامت الجمعية األهلية ألمراض الدم 

مستشفى السلمانية بزيارة إلى قسم المرضى وقدمت لهم باقات من الورود والهدايا. وقالت رئيسة الجمعية 

إن الزيارة تأتي بهدف رفع الروح المعنوية لمرضى السكلر وتأكيدنا على الوقوف معهم “شيخة العريض 

 ”.ومساعدتهم

 

رع بالدم من قبل الجمعية وبنك الدم ونادى روتارى الشباب فى مجمع البحرين تنظيم حملة للتب 18/2/2014 .15

 التجارى 

تم تنظيم حملة للتبرع بالدم من قبل الجمعية وبنك الدم ونادى روتارى الشباب فى مجمع البحرين التجارى 
يوم  8/2/2014اقامة حملة للتبرع بالدم في مجمع البحرين التجاري بالقرب من من مركز جيان الموافق 

السبت نظم هذا البرنامج كل من الجمعية االهلية ألمراض الدم الوراثية و نادي روتاري الشباب ) روتاركت 

م الكثيرين من اعضاء الروتاركت ( الى جانب فريق من بنك الدم المركزي بمجمع السلمانية الطبي وقد قا
وزوار مجمع البحرين التجارى بالتبرع بالدم ، شمل النشاط توزيع المطويات و الكتيبات التثقيفية عن 

امراض الدم الوراثية الصادرة عن جمعية امراض الدم الوراثية و االجابة على اسئلة الجمهور عن امراض 
العريض رئيسة الجمعية االهلية ألمراض الدم الوراثية و  الدم الوراثية بحضور كل من الدكتورة شيخة

السيدة فخرية خميس رئيسة بنك الدم المركزي و السيد اوزر رئيس نادي روتاري الشباب و اعضاء النادي 

و اعضاء من الجمعية األهلية . وذكرت الدكتورة شيخة ان التبرع بالدم و التشجيع عليه مهم جدا بالنسبة 
العديد من مرضى امراض الدم الوراثية يحتاجون بدرجة كبيرة الى نقل الدم خاصة  للجمعية حيث ان

مرضى الثالسيميا و السكلر . و ذكرت االستاذة فخرية ان الحاجة دائمة الى التعاون المستمر بالتبرع بالدم 
الى المتبرعين كيس دم في اليوم لذا نحتاج  80فبنك الدم يخدم جميع مستشفيات البحرين و البحرين تستهلك 

 دائما 

 

 ايباد اير لوحدة نقل الدم بقسم االطفال بمجمع السلمانية الطبي  2تبرع الجمعية بعدد  6/8/2014 .16

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

اء لتقديم عدد اثنين ايباد اير للوحدة و قد تسلم الهدية يوم االربع 6/8/2014بمجمع السلمانية الطبي الموافق 

رئيس قسم االطفال الدكتور عادل بوجيري بحضور الدكتورة شيخة العريض رئيسة الجمعية و الدكتورة 

نجاة مهدي نائب رئيس الجمعية و السيدة ليلى اصبعي رئيس مكتب عالقات المرضى و حضور بعض 

من المرضى و قد جاءت هذه المبادرة لكونها ضرورية لتثقيف مرضى  االعضاء والطاقم التمريضي و عدد

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

ومضاعفات المرض و تحسين و تطوير المواظبة على استخدام االدوية لمنع حدوث المضاعفات من اهمها 

 دي و اضطرابات الغدد الصماء.هبوط القلب و التليف الكب



 تقديم هدايا العاب الكترونية لجناح مرضى اطفال السكلر  19/6/2014 .17

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

ال الفرح و السرور و ارتسمت جناح مرضى اطفال السكلر و قدمت لهم هدايا بهذه المناسبة و قد ابدى االطف

 البسمة على شفاههم

 يوم ترفيهي للمرضى بمجمع الدانة بمناسبة يوم الثالسيميا العالمي  8/5/2014 .18

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

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

مناسبة لكل فئة عمرية من االطفال والشباب . ثم تناولوا وجبة عشاء وقد حضر المرضى واسرهم واهاليهم 

 اسبة االحتفالية هذه المن

 المشاركة في بطولة القدم السداسية لنادي روتاري على نادي البحرين للرجبي   18/4/2014 .19

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

نطقة سار بهدف جمع األموال روتاري المنامة السنوية لكرة القدم السداسية على نادي البحرين للرجبي في م

 والتبرعات لصالح دعم برامج الجمعية 

 تنظيم مسابقة تصميم شعار حمالت الجمعية الترفيهية و غيرها  15/4/2014 .20

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

التصميم مستوحي من شعار الحملة ، و يعكس المتعة و الترفيه و  سكلرنا غير هذا الصيف على ان يكون

 ابريل اخر موعد الستالم التصاميم.  18العناية الذاتية لمصاب السكلر و قد حدد تاريخ 

 بدء الحملة الخامسة عشر لبرنامج فحص الطالب 2014/ 24/2 .21

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

قامت الجمعية األهلية بالبدء بالحملة و ذلك في مدرسة النور الثانوية بالبنات و احتلفت مع ادارة المدرسة و 

 اعضاء مجلس االدارة بهذه المناسبة 

 


