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الترفيه وسيلة وهدف
برامج رسمت الفرحة 

وخففت المعاناة

مرضــى  يعانيهــا  التــي  اآلالم  حجــم  ُيــدرك  ال 
أمــراض الــدم الوراثيــة وعلــى رأســها الســكلر إال 
ــٌب  المرضــى أنفســهم وذويهــم ومــن هــو قري
منهــم كالطواقــم الطبيــة. ســاعات ألــم شــديدة 

قــد تمتــد أليــام يرقــد فيهــا المرضــى فــي 
المستشــفى لتلقــي العــاج لفتــرة قــد تتجــاوز 
ــًدا عــن المنــزل ومقاعــد الدراســة  األســبوع بعي

ــل. ــور للعم أو الحض

الجمعيــة األهليــة ألمــراض الــدم الوراثيــة فــي البحريــن 
وأسســت  المرضــى،  حيــاة  مــن  الجانــب  لهــذا  التفــت 
وطــورت برامجهــا لتغطــي كافــة مناحــي الحيــاة بغــرض 
ــة الصحيــة  ــدأت بالرعاي ــاة لديهــم، وب تحســين جــودة الحي
واألبحــاث األكاديميــة، وامتــدت للرعايــة التعليميــة، ولــم 

ــه. ــل الترفي تغف

ــق  ــة وانطل ــه الجمعي ــذي أطلقت ــي ال ــج الترفيه البرنام
ــم  ــي تقدي ــهم ف ــتمًرا – يس ــنوات - وال زال مس ــذ س من
الوراثيــة  الــدم  أمــراض  لمرضــى  النفســي  الدعــم 
ويســاعدهم علــى الخــروج مــن أجــواء المــرض والمعانــاة 
ومحاولــة لتســليتهم مــن آالم المــرض الوراثــي الــذي 
وجــوه  علــى  الفرحــة  ويرســم  الصغــر  منــذ  الزمهــم 

ذويهــم الذيــن يألمــون لمعانــاة أوالدهــم.

ــة،  ــيلة وغاي ــاره وس ــج باعتب ــر للبرنام ــة تنظ إدارة الجمعي
فقــد اســتثمرته فــي التوعيــة الصحيــة - التــي تعــد 
أساًســا مــن أســس الصحــة – وحرصــت علــى االحتفــال 
باأليــام الصحيــة العالميــة، ومشــاركة األطفــال المصابيــن 
وذويهــم فرحــة عيــدي الفطــر واألضحــى المباركيــن. 
100 فعاليــة علــى مــدى  ونظمــت الجمعيــة حوالــي 

ــة. ــا الماضي ــن عاًم الثالثي

العالمــي  الثالســيميا  العالمــي للســكلر ويــوم  اليــوم 
ــى  ــن مرض ــن م ــا والمعنيي ــبة لن ــان بالنس ــان مهم يوم
ومهتميــن، فهمــا ذكــرى ســنوية عالميــة تطــرح فيهــا 

د. شيخة العريض
رئيس الجمعية األهلية ألمراض 

الدم الوراثية  في البحرين
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قضيــة جديــدة كل عــام مــن القضايــا 
المرتبطــة بالمــرض والمرضــى، ومحطــة 
ــي،  ــف الصح ــاد والتثقي ــة واإلرش للتوعي
اآلخريــن  مــع  للتواصــل  ومناســبة 
واحتياجــات  المــرض  علــى  ليتعرفــوا 
هاتيــن  تســتثمر  الجمعيــة  المرضــى. 
احتفاليــة  أجــواء  فــي  المناســبتين 
ــن تعقــد هــذه  بمشــاركة المرضــى الذي
األول،  المقــام  فــي  لهــم  المناســبات 
ــي  ــات ف ــم الفعالي ــى تنظي ــرص عل ونح
ــة  مواقــع مختلفــة كالمجمعــات التجاري
ــول  ــا للوص ــة وغيره ــارض الصحي والمع

ــاس. ــن الن ــدد م ــر ع ألكب

أخــرى  العالمــي فرصــة  الصحــة  يــوم 
ــن  ــاركة اآلخري ــه ومش ــف بالترفي للتثقي
حلقــة  وبنــاء  برامجنــا  واســتعراض 
جديــدة بيــن الجمعيــة والمرضــى، وبيــن 

المجتمــع. وفئــات  المرضــى 

فــي عيــدي الفطــر واألضحــى المباركين 
نقــدم دعــوات لألطفــال لقضــاء ســاعات 
مــن المــرح واللعــب فــي أنشــطة ُتراعــي 
ســالمتهم وراحــة المشــاركين. وال تخلــو 
بقيــة أيــام العــام مــن أنشــطة ترفيهيــة 
ــينما  ــي، ودور الس ــدن الماله ــارة م كزي

ومســابقات فنيــة، ورحــالت وغيرهــا. 

عــن  تغفــل  لــم  االحتفاليــة  البرامــج 
المناســبات الموجهــة للعائلــة كعيــد 
فيــه  الجمعيــة  كرمــت  الــذي  األم 
األمهــات العــام الماضــي تحــت شــعار 
محاربــات قويــات وقدمــت لهــن الهدايــا 

والتقديــر. الشــكر  وآيــات 

سلســلة البرامــج والفعاليــات الترفيهيــة 
المســتمرة تحققــت بفضــل الدعــم الذي 
جهــات  مــن  الجمعيــة  عليــه  حصلــت 
البحريــن،  ســينما  كشــركة  متعــددة 
وعقــارات الســيف، وغيرهمــا فلهــم منــا 

جزيــل الشــكر واالمتنــان.


