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 2009 - 2007 التقرير األدبي لعام

 فعالياتالنشاطات والعن 

 

 

 

   وهذا ملخص ألهم تلك النشاطات:  ،أقامت الجمعية الكثير من النشاطات خالل هذه الفترة
 

 مشروع فحص الطالب عن أمراض الدم الوراثية : .1

آالف طالب كل عاام  6حيث يتم فحص أكثر من  ، عشر  الثانيللعام  االستمرار في دعم مشروع فحص طالب المدارس الحكومية والخاصة

 ألف طالب وطالبه إلى اآلن. 65على التوالي وقد تم فحص أكثر من

ألاف  20 إجمالياا ميزانياة المشاروع الايك يكلاف   ببااقي وتكفلت الجمعياةمشكورة بتكلفة المواد المختبرية  2008عام تكفلت وزارة الصحة  

فاي المشاروع وتكلفاة طباعاة الكتيبااق واليرطاساية وقاد قاام   العااملين  وتكلفاة  اريف شارا  الماواد المختبارة إلاى جانابويشامل مصا ،دينار

وقد ساهم هيا المشروع الحيوك في زيادة   . 2008-2007 -2006-2005برنامج األمم المتحدة االنمائى بالتكفل بميزانية المشروع لألعوام 

 .%70ة  بحدوث المرض بين المواليد بنس سبةوفي انخفاض ن بحرينيالوعي بين المجتمع ال
 

 تأهيل المرضى لسوق العمل: .2

تتكفل الجمعية بتدريب منتسبى الجمعية من المرضى باممراض الادم الوراةياة للحصاو  تدريب الطالب على الكمبيوتر واللغة االنجليزية::    

دوراق ً لكل ماري   8الطالب من المرضى دورة متكاملة لمدة عام تشمل   ىحيث يعط ( 2000مني عام   تطبيياق الكومبيوتر  على شهادة

والهدف من تدريبهم هو تمهيلهم لزيادة فرص حصولهم على أعما  مناسبة لوضعهم الصحي . وقاد القاى  منح دراسية في اللغة االنجليزية و.

وقاد تام مريضاا بالثالسايميا وفيار الادم المنجلاي. هايا   400يب الماضية تادرتسع خال  السنواق ال  المشروع إقبا  كبير بين المرضى.وقد تم

 .2009-2008عام  مريضاً  100تدريب 
 

الاادم  ألماراضوقاد أقايم الحفاال السانوك الساادس لتكااريم متادربي الكومبياوتر ماان منساوبي الجمعياة األهليااة حفلل التكلريم السللاد : .3

ة مسا  بمبناى رفيادة، تحات رعاياة ساعادة وكيال وزارة الصاحة عباد ، الساعة الخامس7/2/2008الوراةية. أقيم الحفل يوم الخميس 

 .2000العزيز يوسف حمزة، وذلك لتمهيلهم لمتطلباق سوق العمل. وهيه هي الدفعة السادسة مني انطالقة هيا المشروع في عام 
 

ماان منااازلهم إلااى بماارض الثالساايميا  مشااروع توصاايل المرضااى  :اسااتمرق الجمعيااة فااي دعاام  توصلليل المرضللى الللى المستشللفى .4

سع على التوالي حيث تتكفل الجمعياة براتاب الساائم مماا يالدك إلاى انتماام المرضاى فاي تاللعام ال  المستشفى وإعادتهم إلى بيوتهم

 . 2009الى عام  2001عالجهم بمخي نيل الدم ومساعدة األهالي في هيا الشمن من عام 
 

 .   Web Siteالموقع الكتروني  متابعة العمل على  .5

 webالدم الوراةية وتم عرض جميع الكتب المتعلية بممراض الدم الوراةية على أ   ألمراضالموقع االلكتروني للجمعية األهلية  متابعة تم ي 

site  .سامي الموقاع للجمعياةويحتى يزيد الوعي لدى المتصفح في صفحة موقع الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراةية عن هايه األماراض   

www.bnhas.org قااوائم واإلحصااائياق. والموقااع يحتااوك علااى الصاافحة الرئيسااية بتعريااف عاان الجمعيااة ، الاار ى واألهااداف، األرقااام ،

فيط بل فاي بريدية، األنشطة الدورية، األخبار واألرشيف. وقد أصبح للموقع دور كبير في زيادة الوعي عن هيه األمراض ليس في البحرين 

آالف مستخدم من الموقع خال  العاام الماضاي  10كل دو  الخليج والعالم العربي مثل العراق والسودان واليمن وغيرها وقد استفاد أكثر من 

http://www.bnhas.org/
http://www.bnhas.org/
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المواقاع  الموقع الى إضافةمن الجمعية الموافية على  العالمية  اإلسكندريةوقد طلبت مكتبة هيا  .الغربية دو  الومنهم من خارج البحرين من 

 هيه المكتبة العالمية ليستفيد منه كل البالد العربية فيالمعتمدة 
 

حرصاا مان الجمعياة األهلياة علاى .28/4/2009متهاا وزارة التنمياة االجتماعياة مندوة الايكا  العااطفي التاي ن يالجمعية ف شاركت  -

فااي محاضاارة بعنااوان  لنجعاال بي ااة العماال تنميااة و اسااتفادة المرضااى فااي المجاااالق المتعااددة شاااركت بحضااور عاادد ماان المرضااى 

بتنميم من المركاز الاوطني لادعم المنممااق  الدكتور مايك جورج ألياهاالتي    تطبيياق لعلم اليكا  العاطفي( جاذبية  أكثرالتطوعي 

 .2009ابريل  28األهلية التابع الى وزارة التنمية االجتماعية و ذلك في مير المركز مسا  يوم الثالةا  الموافم 
 

برعاياة وزيار الصاحة د. فيصال بان يعياوب . 6/3/2008: حفال تكاريم المشااركين الثااني النشااطاق فايالمشاركين  حفالق التكريم -

وزارة الصاحة  عوبالتعااون ماحمازة أقامات الجمعياة األهلياة ألماراض الادم الوراةياة  زعبد العزياالحمر وبحضور وكيل الوزارة د. 

ورشة عمل وحفل تكريم المشاركين في برنامج فحص الطالب عن أمراض الدم الوراةية، بحضاور  ياإلنمائوبرنامج األمم المتحدة 

مشاركا من الجهاق المشاركة في البرنامج من وزارتي الصحة والتربية والتعليم والجهاق الداعمة.وأشارق د. شيخة  250أكثر من 

أمراض الدم الوراةية واليك كان له دور كبيار فاي توعياة العري  انه بعد مضى عشر سنواق على بد  برنامج فحص الطالب عن 

 المجتمع عن هيه األمراض وساهم في تخفيف نسبة المواليد المرضى.
 

 حفالت ترفيهية:تم اقامة العديد من الحفالت الترفيهية للمرضى وأهاليهم من أهمها ما يلي: -

 ان الخليجدم المنجلي بنادك طيرحفلة لمرضى الثالسيميا وفير ال 2007أكتوبر -

 تم إقامة حفلة لمرضى الثالسيميا في ماجيك ايالند في مجمع السيف.  2007ديسمبر -

 محاضرة. إلليا ورشة عمل عن أمراض الدم بالتعاون مع شركة نوفارتس وقد تم دعوة الدكتور على طاهر من لبنان  -
 

الادم الوراةياة مان خاال   إلماراضز متخصاص مركا إلنشاا عمال علاى الادعوة تابعات الجمعياة المركز للمرضى: انشاءعمل على  .9

العديد من الرسائل الاى  أرسلتالدم الوراةية"  كما  إلمراضمركز متخصص  إلنشا الصحافة. حيث ترى الجمعية أن "هناك ضرورة ملحة 

اد برايها وقد ردق الجمعياة البرلمان رسالة الى الجمعية لالسترش أرسلالنواب بالبرلمان وعيدق االجتماعاق معهم لمساندة هيا المطلب وقد 

المركز وأوضحت أن " المركز سيكون محطة عالمية لتوفير التعليم والتدريب للمختصين فاي أماراض الادم الوراةياة،  إلقامةبالحاجة الملحة 

ضغط على قسام "، الفتة الى أن المركز سيخفف الاألوروبيةمن األمراض غير المنتشرة بكثرة في الدو   باعتبارهخصوصاً مرضى السكلر 

حيااة مرضاى الساكلر ساتكون أساهل ماع وجاود أطباا  وممرضاين  إنكما الحوادث والطاوار  الايك يشاهد حااالق متعاددة لمرضاى الساكلر"

كما تمت متابعاة الموضاوع ماع وزارة  وافيت الوزارة على ذلك.ومتخصصين، ومن ةم تبنى مجلس النواب هيا المطلب وتمت الموافية عليه 

 الصحة.
 

 ن نشاطات دعم التوعية مايلي:وم . 10

عماال مكااون ماان العديااد ماان األطبااا  والممرضاااق والمثيفاااق الصااحياق لالسااتجابة لطلباااق إليااا  المحاضااراق فااي الفرياام عماال اسااتمر  .1 

 المدارس والنوادك وغيرها .

الصاحية واليسام التثيياف الصاحي. وفاي  . تم طباعة الكثير من الكتيباق للتثييف والتوعياة وتاوزع علاى المادارس والمستشافياق والمراكاز2 

 المناسباق الترفيهية والمهرجاناق وغيرها حيث أةبتت أهميتها في رفع المستوى الصحي . 

يحتوك على محاضرة الى جاناب جمياع الكتيبااق التثييفياة لتوزيعهاا فاي    تثييفيفيلم لطباعة  اإلنمائي. تم التعاون مع برنامج األمم المتحدة 3

 ى األطبا  والممرضاق لزيادة الوعي. وعل المدارس

 .2009رمضان  فيمسابية تلفزيونية  فيالمشاركة  . 4

 . محاضراق توعوية طوا  العام الدراسي بالمدارس. 5

 . توزيع كتيباق الفحص قبل الزواج، أمراض الدم الوراةية مثل فير الدم المنجلي، الثالسيميا، نيص الخميرة. 6

الميامة على هامش الملتمراق والفعالياق السنوية في عيادة اإلمام الحساين التاي نممات خاال  عاشاورا  وكايلك . المشاركة في المعارض 7

 رسوماق الطلبة. 

 . نشر بع  المياالق في الصحافة المحلية. 8

 . االشتراك في بع  االجتماعاق من خال  وزارة العمل والش ون االجتماعية. 9

 .TIFمية مثل جمعية الثالسيميا العالمية . االشتراك في الجمعياق العال10
 

 -:اإلنمائيالمتحدة  األمم:وزارة الصحة، وبرنامج األخرى مشاركات الجمعية مع الجهات .11

 فر لها ميزانية. ووفحص الطالب وفحص المواليد، وذلك بتغطية البرامج التي ال تت حمالق وبرامج الفحص قبل الزواج، -

 لمدارس لتدريس الطالب عن أمراض الدم الوراةية. على ا مدمج قرص تثييفيتوزيع  -

 للفحص قبل الزواج وفحص الطالب.  اإلعالميةالمشاركة في عمل الملصياق  -

 . جميع المدارس  ىوزع عل  فيلم تثييفي عن أمراض الدم الوراةية وإعداد إنتاجالمشاركة في  -

 .وسوف تنشر قريبا الوراةية. الدم أمراضالمشاركة في عمل دراسة عن قياس مدى وعى المجتمع عن  -

 األعضا لعمل البطاقة التعريفية للمرضى  األعداد -



 3 

  
  المستجدات في عالج السكلر عقد ندوة .12

تحت رعاية سعادة الدكتور فيصل بن يعيوب الحمار وزيار الصاحة أقيمات نادوة بعناوان : المساتجداق فاي عاالج مرضاى فيار الادم المنجلاي 

التاااي نممتهاااا الجمعياااة األهلياااة ألماااراض الااادم الوراةياااة بالتعااااون ماااع وزارة .م بفنااادق الريجنساااي 2009-3-17وذلاااك مساااا  الثالةاااا  

حضر الندوة عدد كبير من المهتمين والمرضاى .  وفد من األطبا  البريطانيين المتخصصين في عالج مرض فير الدم المنجلي ألياها الصحة

و تام اساتعراض الكثيار مان . مرضاى ومصاابين بمارض الساكلر  أهااليشاهدق النادوة العدياد مان الماداخالق واالستفسااراق مان قبال  وقاد 

 .المعلوماق المتعلية بالمرض ووسائل الوقاية والعالج المتوفر 
 

 سورية  في المؤتمر الشرق األوسطي األول العتالل خضاب الدم مشاركة الجمعية في .13

فاي  2009/ 1/5الموافام   رعاية السيدة أسما  األسد بدأق أعما  الملتمر الشرق أوسطي األو  العتالالق خضاب الدمعيد الملتمر تحت  

مشاارك . وقاد السورية وعدد من الجهااق المعنياة زارة الصحة وو و ااالتحاد العالمي للتالسيميالملتمر  نمم  ، فى دمشم  فندق الفورسيزنز

مان المرضاى وذويهام. المالتمر مان تنمايم االتحااد العاالمي للتالسايميا  200دولاة عربياة وأجنبياة .  إضاافة إلاى  18باحث وخبير مان  300

زارة الصحة وعدد من الجهاق المعنياة.كما وجمعية أصدقا  مرض التالسيميا وأمراض الدم الوراةية في سورية ومنممة الصحة العالمية وو

مدمجاة عان األماراض  أقاراصمان كتيبااق تثييفياة و  إصاداراتهمتناو  الملتمر معرض توعوك ةيافي قامت باه الجهااق المشااركة بعارض 

لتضمنه معلومااق هاماة مهم كانت مشاركة دولة البحرين ممثلة بالجمعية األهلية ألمراض الدم الوراةية بعرض فيلم باللغة العربية  . الوراةية

ان عارض الادو  في نفوس المرضى المشاركين حيث تناو  معاناتهم األبدية مع المرض فيماا كا بالغا  أةراعن األمراض الوراةية و قد ترك 

ا علاى المرضاى الجمعياة وتياوم بطباعتهاا وتوزيعها أصادرتهاالكتيبااق التثييفياة التاي  أنمهاا باللغاة اإلنجليزياة. كماا ماألخرى المشااركة مع

 كتبت باللغة العربية. أيضاوالراغبين في زيادة وعيهم عن األمراض الوراةية قد استرعت انتباه الجميع لكونها 
 

 19 - 18شاركت الجمعية في ملتمر "الطفولة في عالم متغير"، والمنمم من قبل الجمعية البحرينية لتنمياة الطفولاة فاي الفتارة مان  .14 

كممثلاين للجمعياة.و كانات مشااركة الجمعياة فاي   / لباباة الجمارك واآلنساةترشيح كل من السيدة / ليلى السايد هاشام ،  م. حيث تم2009مايو 

 مدمجة بهدف توعوية المشاركين من كل ف اق المجمع . أقراصالملتمر من خال  عرض كتيباق تثييفية و 

في الدو  المتيدمة والنامية، و معرفة ر ية الطفل لعالماه وعالقتاه بعاالم  وجدير باليكر أن هيا الملتمر يهدف إلى التعرف على عالم الطفولة

دور األسرة وملسساق المجتمع في تعميام ةيافاة اإلباداع لادى الطفال، وأيضااً التعارف علاى دور المياديا فاي تشاكيل   الكبار، و التركيز على

 كتها و مساهمتها في تنميم الملتمر.للطفل. كما قام المنضمون بشكر الجمعية على مشار االفتراضيةالثيافة 
 

 ر الثقافي الخامس والذي أقيم في صالة نادي باربا في المهرجان الصحي مشاركة الجمعية .15 

ماايو  8الخاامس والايك أقايم فاي صاالة ناادك بارباار بتااري  شاركت الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراةياة فاي المهرجاان الصاحي الثياافي 

وقاد  اللدفاع ورئيسلال لجمعيلة السلكري البحرينيلة نلشلؤوخاللد لل خليفلة زوزيلر الدوللة  عبلد هسمو الشيخ محملد بلن برعاية من  2009

نجمة جعفر مال أحمد. كممثلين للجمعية. قد حصل الممثلين على شاهاداق  ،سيد حسن ،: لبابة جعفر مال أحمد، ليلى سيد هاشم كل من  حضر

 أهادافيكارك لمشاركتها الفعالاة، كماا قاام راعاي الحفال بجولاة فاي المهرجاان مان خاللاه قمناا بشار  تيديرية وحصلت الجمعية على درع ت

بجهود الجمعية و تشجيعنا على المضي قدماً فاي خدماة المرضاى مماا  أشادترحيبا كبيرا و  أبدىالجمعية و فعاليتها و طموحاتها المستيبلية و 

 فيه خير للمجتمع.

 

 2009-6-19يوافق  الذي األوليوم العالمي لفقر الدم المنجلي مناسبة الاالحتفال ب .16 

األماراض  أكثرواحد   مشكلة صحية عامة ، بنا ا على قرار منممة الصحة العالمية اليك يحث على االعتراف بان مرض فير الدم المنجلي 

ماارض فياار الاادم  العالميااة لزيااادة التوعيااة عان الوراةياة شاايوعا فااي العاالم ، كمااا ياادعو الياارار الادو  األعضااا  و ملسساااق منممااة الصاحة 

التاساع عشار يونياو مان كال سانة .  ومكافحة المرض وتحساين الخادماق للمرضاى علاى الصاعيدين الاوطني والادولي، خاصاة فاي   المنجلي

  المنجليواعتبار هيا اليوم يوم عالمي لمرض فير الدم 

حرين على المضاي قادما فاي مسايرة مكافحاة المارض و توعياة المجتماع و ساعيها وحرصا من الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراةية في الب

تمكيادا علاى وقوفهاا  أنشاطةمعاناتهم المرضية سوف تيوم الجمعياة بعادة تخفيف الد وب في مساعدة المرضى على انخراطهم في المجتمع و 

  -:يليبما   الجمعية االحتفا  بهيا اليوم إدارةفيد قرر مجلس  ومساندتها لهم

 

 . 2009-6-18يوم الخميس بتاريخ ففي  -

الخاصاة  مستشافى السالمانية  أجنحاةزياارة الاى  الجمعية ت نمم. حمزة  برعاية من وكيل وزارة الصحة سعادة الدكتور عبد العزيز يوسف

 . 2009-6-20كما تم توزيع الهدايا الرمزية على المرضى. يوم السبت بتاري   المنجليبمرضى فير الدم 

 

 فايالتجاارك و ذلاك  اللى ماجلك ايالنلد فلي مجملع السلي   وأهلاليهميم رحلة ترفيهية لألطفال المرضى بمرض فقر الدم المنجلي تنظتم  -

وجباة غاايا   وأعيبهاا الادم لألطفاا  فاي مجماع الساالمانية الطباي أمااراضرافيهام فيهاا الاادكتورة نجااة مهادك استشاارية و الفتارة الصاباحية

   للجميع. 
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  4/7/2009سيتي سنتر البحرين  ضى الثالسيميا الىرحلة ترفيهية لمر -

 

نممت الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراةية بالتعاون مع شركة نوفرتس الطبية بحضاور منادوبها فاي البحارين محماد فالاد رحلاة ترفيهياة 

مان المرضاى و ذويهام حياث .حضار عادد كبيار  2009/ 7/ 4( ياوم السابت الموافام   Magic planetالاى مجماع سايتي سانتر البحارين   

قضوا وقتا ممتعا في اللعب. كما تناو  المرضى وجبة غدا  من مطعام جساميز و عباروا عان ساعادتهم و امتناانهم للجمعياة علاى تنمايم هايه 

 الفعالياق الترفيهية التي تبعث السرور على المرضى.

 

 11/7/2009رحلة ترفيهية الى سينما مجمع السي   -

ألمراض الدم الوراةية رحلة ترفيهية الى سينما مجمع السيف بالتعاون مع شاركة ساينما البحارين ياوم السابت بتااري  نممت الجمعية األهلية 

 .المرضى من كبار و صغار  إعجابحاز على  وقد  UPمري  لمشاهدة فلم كارتوني شيم بعنوان  200. حضر ما ييارب 7/2009/ 11
 

 ت الحارث ورقة بن أممحاضرة توعوية لفتيات مركز  .17 

ورقة بنت الحارث لتحفيظ اليرآن  أمالوراةية و األمين المالي للجمعية بتلبية دعوة مركز  أمراضالهاجرك اختصاصية  أمانيقامت الدكتورة 

. شااملت المحاضاارة نبايه عاان ماارض فيار الاادم المنجلااي و ماارض  2009يوليااو  23محاضاارة توعوياة لفتياااق المركااز بتااري   إلليااا و ذلاك 

 ميا و طرق عالجهما ، كما تم التركيز على كيفية الوقاية منها. الثالسي
 

   2/8/200919للبنات  االبتدائيةبمدرسة سار  مشاركة الجمعية في المهرجان الصحي .18

اون ماع للبنااق بالتعا ةساار االبتدائيافاي مدرساة   الايك أقايم كوراةية في المهرجاان الصاحي التوعاوألمراض الدم ال األهليةشاركت الجمعية 

الادم وفحاص  يالساكر فاو فحاص نسابة  األولياةالنادك الصيفي . شمل المهرجان على العديد من الفعالياق مثل ورشاة عمال عان اإلساعافاق 

 األهلياةالدم . كما ألييت العديد من المحاضراق التوعوية الصحية وأقيمت مسابياق الكترونية وفيراق ترفيهية . أما مشااركة الجمعياة  ضغط

الحضاور مان  إعجاابالجمعياة والايك ناا   أنتجتاهالدم الوراةية فكانت في عرض الكتيباق التثييفية وعرض فلم طريم األمل اليك  ألمراض

 .  والمشاركين األمور أوليا 

 

مشللاركة الجمعيللة األهليللة ألمللراض الللدم الوراثيللة فللي المللؤتمر العللالمي الرابللع فللى الهنللد  عللن االمللراض الوراثيللة والتشللوهات  .19

 الخلقية.
 

عياد  الايكوالتشاوهاق الخليياة  شاركت الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية في المؤتمر العالمي الرابع عن االمراض الوراثيلة .20

م حيث اشتركت فيه جمعياق عالمياة تعتناي بالمرضاى بمختلاف األماراض .كماا 2009أكتوبر  7الى4الهند بتاري       فيفي مدينة نيو دلهى 

المختصاة بتساجيل  األمريكياةوكيلك ملسسة مارج اوف دايام  األمريكيةالوالياق المتحدة  فيناك مشاركة كبيرة من مركز االمراض كانت ه

للجمعياااق غياار  العااالميوكاايلك االتحاااد ،  Unicefومنممااة الصااحة العالميااة ومنممااة اليونساايف. ، العااالم فاايومكافحااة التشااوهاق الخلييااة 

وقد مثلت الجمعية الدكتورة شيخة العري  رئيسة الجمعية ورئيسة قسام االماراض الوراةياة باوزارة اةية ، الور اضباإلمرالحكومية المهتمة 

وتامهيلهم   ىنشاطاق الجمعية لمدة عشرين سنة في مكافحة أمراض الدم  الوراةية والعناية بالمرض علميا عنوقدمت بوستر ملصيا  ،الصحة 

مثااالً يحتايى  المرضاى واعتبروهااقامت بها الجمعياة خاال  هايه الفتارة لادعم  المختلفة التي بالنشاطاقالمجتمعين وقد أعجب  .لسوق العمل 

 العالم . في األخرىللجمعياق 
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