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 ALiSEPالجمعيـة اللبنانيـة لمرضـى التصـلب اللـويحي
. م2020أشهر األولى من عام 6خالل 

نأإالكورونا،جائحةمواجهةظّلفيصعبةصحّيةأوضاعحدوثإلىأدىالذياألمرلبنان،دولةبهاتمرالتيالمزريةاالقتصاديةاألوضاعمنبالرغم
ALiSEPالمتعددالتصلبشهروهوآيار،شهرفيترّكزتالتيأنشطتهاتقديمفياستمّرت.

Liveاالجتماعيالتواصلوسائلعبرلقاءاألدويةشركاتإحدىمعبالتعاونالجمعيةتنظيماألنشطة،هذهوشملت steam)video)،نيسان،25في
ميشالالدكتورالنفسيةاألمراضفيالمتخصصالطبيبإلىباإلضافةكوسا،سالمالبروفيسورالعصبيوالجهازالدماغأمراضأخصائيفيهشاركحيث

نالحيثتعدد،المالتصلبمنيعانونالذينالمرضىعلىكورونابتأثيريتعلقفيماخصوصاالمتصلينأسئلةالىاالجابةالمقابلةهذهخاللوتمتصوفيا،
.مشاهدة48171نحواللقاء

األوضاع االقتصادية

أفالم قصيرة توعوية عبر وسائل التواصل االجتمـاعي، بـدعم مـن عـدد شـركات األدويـة 5بنشر ALiSEPوفي جانب التوعية بيوم التصلب المتعدد، قامت 
.التي تهتم بعالج هذا النوع من المرض

مـن شـهر آيـار، شـارك فيهـا البروفيسـور سـالم كوسـا ل جابـة عـن األسـئلة المتعلقـة " 30و23و 20و 16و9"وجاء نشر هذه األفالم القصيرة في أيـام 
مشاهدة، أيضًا تضّمنت مشاركة للدكتور ميشار صوفيا ل جابـة عـن تـأثيرات المـرض علـى حالـة األشـخاي النفسـية، كـذلك207319بالتصلب المتعدد، حصد 

ور كتالـدعرض شهادة حياة ألحد مرضى التصلب المتعدد يتحدث فيه عن معاناته وأمله في التغلـب عـن آالمـه، باإلضـافة إلـى مشـاركة المعـالي الفيزيـائي 
خـالل النشـرة mtvغسان نصار للحديث عن التمارين التي تخفف من مشاكل الحركة التي يعاني منها مريض التصلب المتعـدد، وأخيـرًا عـرض فـيلم عبـر قنـاة 

وتداوله عبر وسائل التواصل االجتماعي، شارك فيه عـددًا مـن المرضـى الـذين عّبـروا عـن أملهـم فـي مواجهـة " بالرغم من كل شيء"اإلخبارية في فقرة 
.مرضهم

سـتبقى إلـى جانـب كـل إنسـان بحاجـة إلـى مسـاعدة ALiSEPأن mtvإلى ذلك، أكدت رئيسة الجمعية جنان خيراهلل كوسا، عبر مقابلة أجرتها على قناة 
ن هـذا فيمـا تمـت استضـافة البروفيسـور سـالم كوسـا، للحـديث عـ. مادّية كانت أو معنوّية، خصوصًا خالل الظروف الصعبة االقتصادية التـي تجتازهـا لبنـان

200خالل شهر حزيـران بتوزيـع ALiSEPوفي سياق آخر، قامت . بمناسبة اليوم العالمي للتصلب اللويحيLBCالمرض وسبل عالجه عبر تقرير نشرته قناة 
ماديـًا عمـهحصة غذائّية على المرضى الذين يعانون من األزمة االقتصادّية في ظـّل أزمـة كورونـًا، وذلـك إيمانـًا منهـا بـالوقوف إلـى جانـب كـل إنسـان ود

.ومعنويًا

أفالم توعوية

وقفة ودعم
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المحاضراتمنعددالمتعددللتصلبالحياةجمعيةعقدت
األعصابطبأخصائيشاركتحيثالمرض،هذاعنللحديث
الفيديوعبرمحاضرةفيعدي،أنمارالدكتورةالجمعيةعضو
،"فيسبوك"االجتماعيالتواصلبموقعالجمعيةصفحةفي
عنللحديثوذلكم،2020العاممنمارسشهرمطلعفي

.المتعددالتصلبمريضعلىوتأثيرهاكوروناجائحةانتشار
نهايةفيzoomبرناميعبرتوعويةندوةالجمعيةوقدمت
المتعدد،التصلبمرضىاستهدفتم،2020أبريلشهر

فىمستشفيللتصلباالستشاريةالعيادةمديرمعبالتعاون
بعنوانالندوةوجاءتماضي،نوفلالدكتورالتعليميبغداد

لبالتصومرضالمستجدكورونافايروسحولونصائحتوصيات"
"المتعدد

لنواصلنتواصل
صفحةفيالمباشرالبثعبرمحاضرةتنظيمتمذلك،إلى

مطلعفي"فيسبوك"االجتماعيالتواصلموقعفيالجمعية
عالءالدكتورالجمعيةعضوقدمهام،2020يونيوشهر
لمريضالغذائّيةوالمكمالتالفيتامينات"عنوانتحتحسن،
فيالجمعيةسعتالتوعوي،الجانبوفي."المتعددالتصلب
عنوانتحتخاّصةومنشوراتملصقاتنشرإلىمايوشهر

تعدد،المللتصلبالعالمياليوممعبالتزامن"لنواصل..نتواصل"
."كفيسبو"االجتماعيالتواصلموقعفيالجمعيةصفحةعبر

لتصلبادواء
ةبمطالبمساعيهانجحتالجمعية،بذلتهاالتيالجهودوضمن
بالتصلأدويةضمنالريتوكسيماب،عالجاعتبارالصحةوزارة

قةموافحصلتحيثللمرضى،ثابتةحّصةوتخصيصالمتعدد،
.ةالجمعيطلبعلىالوزارةفياألدويةالنتقاءالوطنيةالهيئة

نشاطات
أشـهر األولـى 6جمعية الحياة للتصلب المتعدد خـالل 

. م2020من عام 
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وران لمرضى التصـلب اللـويحينجمعية 
أشــهر 6خــالل المتعــدد لواليــة ســطيف

. م2020األولى من عام 
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البالد،علىالصحيالحجروفرضم،2020عاممناألولالسداسيخاللكورونا،جائحةظهورظلفي

راقتصحيثكثيرة،نشاطاتإقامةسطيف،لواليةالمتعدداللويحيالتصلبلمرضىنورانجمعيةعلىتعّذر
حالفىللمستشلنقلهمباإلضافةأدوية،مناحتياجاتهملتلبيةالمرضىإقامةإلىمباشرةالتنّقلعلىالنشاط
.الطبيبمعواالتفاقباالتصالالفحصموعدتحديدأوالضرورة

هندسيمحيط
18السبتيومتشاورياجتماعفيبالمشاركةقامتحيثالحجر،قبلاإلسهاماتبعضللجمعيةكانفيما

إلىباإلضافةبذلك،صلةلهاالتياألمراضأواإلعاقةميدانفيناشطةجمعيات7ممثليبينم،2020جانفي
un)تجّمعتأسيسبهدف،"سطيفمكتب"المعماريينللمهندسينالوطنيةالمنظمةممثل collectif)جميعيمّثل

توإجراءاالمقترحاتبشأنموّحدةبصفةللعملالمحلّية،السلطاتمعالعالقاتيخصفيماتحتهالجمعيات
يةالعمومالمرافقألحدميدانيتشخيصبعدذلكجاءحيثالهندسي،للمحيطالولوجيةيخّصفيماالمناصرة
.سطيفمدينةوسطالترفيهية

وزياراتتنقالت
الملفاتلوضعبسطيف،االجتماعيالنشاطمديريةإلىباالنتقالم،2020فيفري10األثنينيومالجمعيةوقامت
لىإاالنتقالذلكوتلىالمرضى،لبعضمنهاالبعضوسحبالخاّصة،االحتياجاتلذوياألولويةببطاقةالخاصة
طبقسمرئيسالجمعيةاستقبالفيوكانحّسان،للسيددوريفحصإلجراءبالمستشفىاألعصابطبمصلحة
إلىواالستماعالمرضىببعضااللتقاءتمالزيارةوخالل.زوبيريحسانالدكتوربالمستشفىاألعصاب

علىاباالعصطّببمصلحةوالقائميناالجتماعيالنشاطمديريةإطاراتلكلالشكرتقديمتّمفيماانشغاالتهم،
.جهودمنيبذلونهما

مجالتتوزيع
المرضىحضرهإعالمي،يومفيسطيفلواليةلآلثارالوطنيبالمتحففيفري22السبتيومالجمعيةوشاركت
مرمؤتمناقتناؤهاتمالعصبيللتصلبالدولياالتحادإنجازمنمجالتتوزيعوتمالجمعيات،وممثليوأطباء
معالحياةنوعيةلتحسينمبادئ7"ومنهاعناوينبثالثةفيهالجمعيةمشاركةأثناءم،2019ديسمبرفيدبي

كللمرجعًاتعتبرالتياألطفاللدىالعصبيالتصلبيخّصمافيالمشاركةإلىباإلضافة،"العصبيالتصلب
.وأباءهمالمصابين

حياةتحسين

حياةتحسينإلىيسعىالسابقة،أهدافهامعيتماشىللجمعيةمشروععنالحديثتمالمشاركةوخالل
األمرالجديد،الجيلمنعالجاتعلىالحصولومنهاالمرضىمطالبأجلمنوالمرافعةالمناصرةأوالمرضى

م،2020مارس3الثالثاءفيالجمعيةقامتفيما.الجامعييناألساتذةوبعضالمتحمسين،مناستجابةنالالذي
اتوالمستشفياإلداراتمختلفإلىاإلدارةمجلسأعضاءتنقالتفيمنهالالستفادةللجمعيةمركبةبشراء
م،2020مارس15األحديوماجتماعًاالجمعيةمكتبعقدذلك،إلى.الصحيةالمراكزإلىلنقلهمالمرضىوإلى
األحديومفياجتماعًاالجمعيةمكتبعقدفيما.عليهوالمصادقةم2020لعاموالمالياألدبيالتقريرلعرض
.عليهوالمصادقة2020لسنةوالمالياألدبيالتقريرلعرضم،2020مارس15



نشاطات
د خالل جمعية األصدقاء اللبنانيين لمرضى التصلب المتعد

. م2020أشهر األولى من عام 6
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وانعنتحتعملورشةفيالمتعددالتصلبلمرضىاللبنانييناألصدقاءجمعيةشاركت
آذار،شهرمنمتتاليةأيام3مدىعلى"لبنانفيالصحيةالرعايةإلىوالوصولالتغطية"

فيالورشةوتناولت.المتعددالتصلبلمرضاألدويةشركاتإحدىمندعوتهابعد
ومتطلباتصوتوإيصالالعملتسهيالت"أهمهاومنالمحاور،منالعديدالثالثةأيامها
والصندوقالعامة،الصحةوزارة"منالدولةلمؤسساتلتصل"الجمعياتفيالمرضى
الجيش)العسكريةوالطبابةالموظفين،وتعاونيةاالجتماعي،للضمانالوطنيالدولي
.(العامواألمناللبناني

ورش 
عمل 

،"االجتماعيللضمانالوطنيالصندوقعبرالتغطية"أهمهاومنالمحاور،منللعديدالورشةوتطرقت
ورد"و"لبنانفيالصحيالنظام"و"بالمرضتعنىالتيالجمعياتدور"و"المريضرحلة"إلىباإلضافة
ةلمناقشموعدتحديدوتم."السياساتوضعكيفية"و."والشراكاتبالمرضىتعنىالتيالجمعيات
لعالجاناحيتيمنللمريضتسهياًلالمعنّيةللجهاتستقدمالتيالمستقبليةوالخطواتالتوصيات
معبالتعاوننيسان،14في"فيسبوك"صفحةعلىمباشربّثبعملالجمعيةقامتفيما.واألدوية

فيالعصبيوالجهازالدماغاختصاصيفيهشاركالمتعدد،التصلبلمرضاألدويةشركاتإحدى
والعالجاتالمتعددالتصلبمريضعنتحدثالذيعبود،حليمالبروفيسورديوأوتيلمستشفى
.الفايروسلهذاعرضةاألكثرالمرضىعلى"كورونا"وتأثيرالجديدة

محاور 
عديدة

صفحةعبرأدويةشركةمعبالتعاوننيسان،22فيالجمعيةواستضافت
يثحشبيب،إليزالنفسيةوالمعالجةالنفسعلمفياالختصاصية"فيسبوك"

التصلبعوارضعنالناتجةواالضطراباتالقلبعلىالتغلبلكيفيةتطّرقت
.كوروناجائحةأثناءخاصةالمتعدد

استضافة 

وتعاون

معلومات
ومساعدة

الجمعيةبهاتقومالتيالتوعويةالحملةإطارفينيسان،26فيالنهار،صحيفةونشرت
،"حمايتهميمكنكيف..والكوروناالمتعددالتصلبمرض"عنمقااًلكورونا،فايروسحول
ورالبروفيسديوأوتيلومستشفىيوسفالقديسجامعةفياألعصابقسمرئيسقدمه
الطبيةبالمعلوماتالمرضىلمّد،"فيسبوك"عبرالجمعيةصفحةوذلكعبود،حليم

مواصلةأهميةعنفيهتطرقالراهن،الصحيالوضعمعللتكّيفومساعدتهموالوقائّية
يالتالتوصياتأنإلىمشيرًاالعالج،خياراتلبحثالمعاليالطبيبمعواالنتظامالعالج

.دالمتعدالتصلبمرضىفيهمبماالجميععلىتنطبقالعالميةالصحةمنظمةوضعتها
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ك وذلـ" نتواصـل لنواصـل"وفي اليوم العالمي للتصـلب المتعـدد، احتفلـت الجمعيـة تحـت عنـوان 
" تغرامانسـ"و" فيسبوك"بالتواصل مع عدد كبير من المرضى عبر البث المباشر بسبب كورونا، عبر 

عيـة وتخلل االحتفال كلمـة لرئيسـة الجمعيـة واحتفـال الجم. الجمعية، حيث استمر لمدة ساعتين
منذ نشأتها، وتلى ذلك مداخلة ألمينة سر الجمعية تهنئ فيها المرضـى، منوهـًة 25بعيدها الـ 

بأهمية هذه الحملة، فيمـا جـاء بعـد ذلـك إطـالالت لمرضـى عبـر مكالمـات الفيـديو مسـتذكرين 
وعمـاًل بمبـدأ وأخيـرًا . رحلتهم مع هذا لمـرض الـذي تخللهـا العديـد مـن تحـدي الخـوف والعزلـة

الخدمة العامة والخدمة فوق الـذات، قـّدم نـادي روتـاري زحلـة والبقـاع أجهـزة ومعـدات طبيـة 
.حزيران6للجمعية، وذلك في 

ونشاطلياقة

ىمستشففيمكاري،شربلالدكتورالفيزيائيةالمعالجةفياالختصاصينيسان،30فيالجمعيةاستضافت
يالتالتمارينأنواععنوتحدث.المتعددالتصلبإدارةفيالتمارينأهميةناقشحيثاألمريكية،الجامعة
يسيدتمجلةنشرتفيما.المنزلفيتواجدهمخاللمنوالنشاطاللياقةعلىللحفاظالمرضى،بهاينصح
والصحةالمتعددالتصلبومرضكوروناعنفيهتناولوالذيعبود،حليمللبروفيسورالمباشرللبثمقااًلنت

مرضىعلىالماأمرًاكورونافايروسمنالوقائيةباإلرشاداتالتقيدأنالبروفيسورأكدحيث.والرشاقة
أطلقتذاته،السياقوفي.المناعةجهازعلىمختلفةتأثيراتيتعاطونهاالتيللعالجاتلماالمتعدد،التصلب

الحجرفترةفيوقتهماستغاللحولفيديوهاتإرسالتتضمنمسابقةآيارشهرمطلعفيالجمعية
آيار14فيالجمعيةواستقبلت.المتعددالتصلبلمرضالعالمياليومفيالنتائيإعالنيتمأنعلىالصحي،

ىعلبالحفاظتساعدهموسهلةصحّيةوصفاتعلىالمرضىلتعليممفطومنيكولالتغذيةاختصاصّية
مصممةمنزلهاومن"فيسبوك"صفحةعلىالمباشرالبثفينيكولشاركتمتصل،سياقوفي.صحتهم
وحياةأملالمرضىإعطاءأجلمنالمتعدد،التصلبمرضمنتعانيالتيخضراشريناللبنانيةاألزياء

.واستمرارية

رياضيةتمارين

عالمييوم

بشرحمنزلهامنفدعوساندرياشاركتهفيمارياضيات،تمارينللمرضىعسافجورجاالختصاصيوقّدم
النطقتقويمفياالختصاصيةآيار27خاللالجمعيةاستقبلتفيما.المرضىلمساعدةالتمارينعنمباشر
آيار30فيأما.المتعددالتصلبعنالناتجةالنطقوصعوباتالذاكرةتحسينكيفيةلمناقشةكرم،أبوألين

ؤالتالتساكافةعنل جابةعواضةعدنانالبرفسورالعصبيوالجهازالدماغاختصاصيالجمعيةاستقبلت
.المتعددوالتصلبكوروناحول

mailto:mahamaaloufkassouf@gmail.com
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حداد ياسمين ، النائب الثاني لرئيس اإلتحاد .د

Mobile :00213770654307
ms.algerianunion@gmail.com

األخبار
" تعـددروابـط التصـلب الم"احتفل االتحاد الجزائري باليوم العالمي لمرضى التصلب اللويحي المتعدد عن طريق حملـة 

شـر ، لبناء التواصـل مـع المجتمـع والتواصـل الـذاتي وخـدمات الرعايـة النوعيـة، وذلـك بن"نتواصل لنواصل"تحت شعار 
.  االتحاد الجزائري" فيسبوك"أدوات االتحاد العالمي للتصلب عبر صفحة 

تنظيم 
مقابلة 

عنوالحديثالعالميباليومواالحتفالبالمرضللتعريف2020مايو30يومتلفزيونيةمقابلةتنظيمتمذلك،إلى
.األطباءبينتنسيقخليةإنشاءوطلبالصحة،وزارةمنالجديدةاألدويةجلبالمتضمنةالمرضىمشاكل

كورونا 
والتصلب

لمناقشةبوهران،اللويحيالتصلبلمرضىأملجمعيةمعبالتنسيقاالنترنتعلىمحاضرةتنظيمتمذاته،السياقوفي
رضعتمحيثالمحور،ذاتفياالستفساراتمنالعديدعلىاإلجابةإلىباإلضافةكورونا،معوالتعاملالمرضحولالمستجدات
.معهتعايشهموقصصالمرضمعالمرضىتجاربترويفيديوهات

دعــم 
مبادرة

علىالمتعددالتصلبومرض(19كوفيد)كورونافايروستخصالتيالمعلوماتمشاركةمبادرةالجزائرياالتحادودعم
."فيسبوك"صفحةطريقعنالمرضىمعاالستبيانمشاركةخاللمنالعالم،بلدانمستوى

تأسيس 
ادــــاتح

ذاتوطنيةجمعيةوهوم،2020فيفري16فيتأسسالمتعدداللويحيالتصلبلمرضىالجزائرياالتحادأنذكره،الجدير
ماأعمارهمتتراوحالمرضى،وغيرالمرضىمنالشبابمنمجموعةاالتحادويضمّ .وعلميإنسانياجتماعي،خيري،طابع
تطوعواوالذينوغيرهمنفسانيينأخصائيينفيزيائيين،مهندسين،أطباء،:المجاالتمختلفومنسنة40إلى20بين

حياللويبالتصلبالمتعلقةوالمعلوماتالتوعيةنشر"االتحادأهدافومن.مربحغيرلغرضووسائلهممعارفهموسخروا
اتوالعالجالموجودةالعالجاتيخصفيماالصحيةالتربيةكذلك،(األطباءالقرار،صناعالعام،الجمهورأقاربهم،للمرضى،)

لفائدةترفيهيةطبيةفعالياتوابتكاروالنفسياالجتماعيالدعموأخيرًا،(تغذيةفيزيائي،تأهيلأدوية،)فيهابماالجديدة
.("اليوميةللمشاكلحلولالدعم،مجموعات)المرضى
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األخبـــــــار

التوعويةأنشطتهاالمتعددالعصبيالتصلبلمرضىالهناءجمعيةواصلت
وقامت.2020لعامالمرضىلفائدةأهدافهاتحقيقأجلمنوالتحسيسية،

فيالتنظيميةالقدراتلبناءاألموالجمعفيالدعمحولبالعملالجمعية
التصلبلمرضىالنفسيةالمواكبة"مشروعوالدةعنهنتيما،2020فبراير

العملالجمعيةاستمرارإلىباإلضافة،"مكناسفاسبجهةالمتعددالعصبي
بيالعصالتصلبمرضىولوجتسهيلأجلمنالمرافعة"المشتركالمشروععلى

يفالجمعيةعملتهالذيالوطنيالمستوىعلىالصحيةالخدماتإلى"المتعدد
.وتطوانالرباطجمعيتيمعبالتنسيق2019

فيزيائيعالج

بالتعاقدالجمعيةقامتالعالم،يعيشهاالتيالراهنةالظروفوجودظّلوفي
فيبالمشاركةالمرضى،علىالفيزيائيالعالجلتسهيلللترويضمركزمع

منالعديدعنفيهاإلجابةتموكورونا،اللويحيالتصلبمريضحولفيديو
المستشفىبينالتنسيقفيمهمادورًاالجمعيةلعبتفيماالتساؤالت،
.الحرجةالفترةبهذهالخاصةواإلجراءاتالتدابيرفيالمرضىوكافةالجامعي

افتراضيةندوة

ندوةأبريل30فيالجمعيةنظمتاللويحي،للتصلبالعالمياليوموحول
واالختصاياألعصابطبفيواألطباءاألساتذةمنعددفيهاشاركافتراضية
ةاليوميالحياةمعالتعايشوكيفيةوكورونا،للتصلبتطرقتحيثالنفسي،
فحةصعبرالفيديونشرتمحيثالنفسية،المشاكلمنالتخفيفكذلكللمرضى،

HANASEPمنهااالستفادةللجميعليتسنى.

فيديوهات5

منبدعمتحسيسيةفيديوهات5إنجازفيالجمعيةشاركتالسياق،ذاتوفي
يومفاألولإطالقتماللويحي،للتصلبالعالمياليومبمناسبةاألدوية،مختبر
األغنيةفيالجمعيةشاركتكما."اللويحيوالتصلبأنا"عنوانتحتمايو30
❤)القلبشعارتحملالتيالصورنشرفيكذلكالدولي،االتحادأنجزهاالتي

معوالتضامنلدعممعًاكلمةيمثلاإلشارةلغةمنمستوحىرمزوهو،(
.العالميالمستوىعلىالمتعددالعصبيالتصلبمرضى

Tél:202 06 30 78 78 84                                                                                                
hanasep.ass@gmail.com
Facebook@HANA SEP                                    
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أشـهر 6خـالل 
. م2020األولى من عام 

نفسيدعم

جمعيةقامتكورونا،لفايروسالراهنةالظروفظلّ في
فييناير1خاللمؤتمربعملالمتعددللتصلبرعاية

دالمتعدالتصلبوحدةمعبالتعاونسويفبنيمحافظة
معبالتعاونمؤتمرعملإلىباإلضافةالعيني،بالقصر
.فبرايربشهرالفيومفيالعينيالقصر

إلـى 1وعملت الجمعية جلسات للدعم النفسي في الفترة ما بـين 
ة . م، بالتعـــاون مـــع د2020مـــارس 20 شـــيرين دحـــروج المختصـــّ

30إلـى 20بالدعم النفسي في الجمعية، أما في الفتـرة مـا بـين 
دة مارس تم عمل عدة فيديوهات للتوعية بالمرض بالتعاون مع ع

شــركات لودويــة بمســاعدة األطبــاء االستشــاريين المتخصصــين
النفســية والعــالج "بــالمرض وآخــرين مــن جميــع التخصصــات مثــل 

.ادات، وذلك باستخدام البث المباشر من العي"الطبيعي والتأهيلية

مباشربث

بتأجاحيثالمباشر،البثندواتمنالعديدبعملالجمعيةوقامت
زمزمديناالدكتورةمعمباشربّثفيالمرضىأسئلةعلى

بّثإلىباإلضافةأبريل،8فينبيلبيترالجمعيةفيوالمتطوع
إزاي"حولأبريل15فيأدويةشركةبرعايةللجمعيةمنشور
وردكتأستاذالدينمحينيفينللدكتورة"الصحيةحالتنانتابع

مباشربّثعملكذلك.القاهرةبجامعةواألعصابالمخأمراض
تاحتفاالعدةتقديمكذلكالجمعية،معنبيلبيترالمحاورمع

قدمهمافقرتينمنمباشربث  عبرمايو8فيالعالميباليوم
.زمزمديناواألستاذةرعايةجمعيةمتطوع
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MS.Care.Egypt@gmail.com

أشـهر 6خـالل 
. م2020األولى من عام 

بالتأمينالعدوىمكافحةمديرمعمباشربّثفيالجمعيةوشاركت
ىإلباإلضافةكورونا،عنمعلوماتوطرحالعالميباليومللتهنئةالصحي
مايو،15فياألدويةشركاتإحدىمعزكريافؤادمجدالدكتوراحتفال

ةنخبفيهشاركأدويةشركةمعالرابعاليومفيالمشاركةإلىباإلضافة
اتفيديوهونشرالجمعية"يوتيوب"علىمباشربثّ فياالعصابأطباءمن
باليومالجمعيةاحتفالوأخيرًامايو،22فيالمحافظاتمسؤوليمن

.مايو30فيمتعددةبفقراتالعالمي

واحتفالتهنئة
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ب الفيدراليـة المغربيــة التحـاد جمعيــات مرضـى التصــل

.م2020أشهر األولى من عام 6خالل اللوائحي
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عملزيارات

(أكاديرAHSEPAGجمعية الحياة )

(الدار البيضاءACSEPالجمعية البيضاوية)

(بني ماللAASEPجمعية أمل (

(إقليم بركان ARSEPPBجمعية رحمة)

(الناظور ASEPPNجمعية التصلب(

📧 FMUASEP2021@GMAIL.COM

☎️ 00212 637 621 535

☎️ 00212 662 444 291

الجهويةالمندوبيةإلىعملزيارةالفيدراليةرئيسوأجرى
لقاءالتمحيثالكبرى،البيضاءالدارلجهةوالتخطيطل حصاء
طلبالمتضمنالفيدراليةلطلباستمعالذيالمندوبيةبمدير

تمحيثبالجهة،اللويحيالتصلبمرضىإحصاءفيمساعدة
مّدبموجبهايتممشتركةعملطريقةعلىاالتفاق

.العملهذاإلنجازمساعدةمنيلزمبماالفيديرالية

تحثّ التيالجمعياترؤساءمعالفيدراليةنظمتذلك،إلى
ايةالدعوسائلالستخداماالنت،عبرتكوينيًااجتماعًالوائها

منوتتضالدولي،االتحادمنالمقترحةالعالمياليومومعدات
يةوجمعالبيضاوية،والجمعيةالحياة،جمعية"الجمعياتهذه
."التصلبوجمعيةرحمة،وجمعيةأمل،

تكوينياجتماع

ي كما قبلت الفيدرالية دعوة من شركة األدوية، للمشاركة فـ
ب توقيع عقـد شـراكة فـي إنتـاج فيـديو قصـير يتعلـق بالتصـل
ئـة المتعدد باستخدام شهادات مرضـّية، وتضـمن الفيـديو تهن

ة لكــل مرضــى التصــلب، باإلضــافة إلــى رســائل للــدعم  خاصــّ
ــات التصــلب المتعــدد، ووضــع  النفســي، وشــهادات مــن جمعي
ــر  ــة عب ــة واالنجليزي ــاللغتين العربي ــق ب ــة الطري ــروع خارط مش

فيمــا عملــت الفيدراليــة". يوتيــوب، وفــيس بــوك، وانســتغرام"
ل أيضًا على مجموعة من األنشطة المتفق عليهـا مسـبقًا خـال

.م2020فترة جائحة كورونا إلحياء ذكرى اليوم العالمي 

دعوة مشاركة

طريقخارطة
استبيانوضعتمحيثاالحصائّيات،علىالتركيزفيالطريقخارطةوتمثلت
مكوناتهترجمةتمتإيرلندا،جمعيةيخّصالذيالدولياالتحادمنمقترح

ةالمغربيالفيدراليةقدمتفيما.ل حصاءبالتسجيلالخاصةالمعلوماتية
ّصية،النالرسائلعبراللويحيالتصلبمرضىجمعياتالتحادباالحتفالتهنئتها

.تعددالمللتصلبالكويتيةالجمعيةمنالكندرييوسفاألستاذمنمقترحبعد

جمعيات االتحاد

ى قام رئيس الفيدراليـة المغربيـة التحـاد جمعيـات مرضـ
ي التصلب اللويحي بزيارة عمل لوزارة الصـحة بالربـاط، فـ

م، لطلــب مســاعدة فــي إحصــاء مرضــى 2020مــارس 5
زيـر التصلب المتعدد بالمملكـة المغربيـة، حيـث التقـى و

ــًا بالزيــارة، الــذي أبــدى اســتعداده بتقــديم الصــحة مرحب
. التسهيالت والمساعدة في هذا الشأن
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نشــــــرة تواصــــل اإلخباريــــة اإللكترونيـــة 11
27العدد -لجمعيـات التصلب المتعـدد بالمنطقة العربية 

أكمــل فريــق دراجــّي عامــه األول فــي رؤيتــه التــي تتمثــل فــي تحقيــق نقلــة نوعيــة 
للمصابين بـالتصلب المتعدد في مجال الرياضة 

ومن جهة أخرى أكد الحربي نائب الفريق بإيقاف جميـع البـرامي الميدانيـة خـالل أزمـة 
لسـالمة الجميـع واسـتبدالها بتمـارين منزليـة حيـث بـادر ( 19-كوفيد)فايروس كورونا 

ـــامي للممارســـين الرياضـــة  ـــق بعمـــل برن ـــامي ( عـــن ب عـــد)الفري ـــق عليهـــا برن وأطل
ث أفضـل تزامنـًا مـع اليـوم العـالمي للتصـلب العصـبي المتعـدد حيـ_لصحه_دقيقة#30

.مصاب ومصابة خالل شهر رمضان المبارك24شارك 
البـث وتزامنًا مع اليوم العالمي للتصلب العصبي المتعدد لهذا العام تم استضافة فـي

.  المباشر الدكتور هتان نقيطي بعنوان تجربتي مع الرياضة
ة عضو مجلس إدارة لنادي ذوي اإلعاقة بعنوان الرياض"خالد بو سحة . كذلك استضافة أ

.واألشخاي ذوي اإلعاقة

وأكد المانع قائد فريق دراجّي في ظل هذه الظروف الصـعبة إال إننـا اسـتطعنا توحيـد
الجهــود عبــر البــرامي التقنيــة والتــي حققــت رســالتها وأهــدافها فــي تحســين حيــاة 

.المصابين وبإذن اهلل سنعود بحذر

ksa.ms.biking@gmail.com

mailto:ksa.ms.biking@gmail.com
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فريق معين التطـوعي الصـحي التـابع لجمعيـة عنايـة
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م، جاء من ضمنها عمـل حملـة تعريفيـة 2020عددًا من البرامي التوعوية حول التصلب العصبي خالل عام نفذ فريق معين التطوعي الصحي 

كـادر تعليمـي وطالبـات، شـارك 150فبراير، استهدفت منسوبي وطالبات الجامعـة، باإلضـافة إلـى 5بالمرض في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في 

كـذلك . مصـاب28يناير، حضرها 24بمدينة جدة في jeddahms_orgباإلضافة إلى عمل جلسة دعم للمصابين بالشراكة مع مجموعة .  متطوعين7فيها 

. مصابا24فبراير حضرها 29بمدينة جدة في jeddahms_orgعمل جلسة دعم للمصابين بالشراكة مع مجموعة 

معينبرنامي
رامانستغ"حسابعلىالعصبيالتصلببمرضللتوعيةالرمضانيمعينبرناميالفريقوأطلق

المجموعةرئيسالبنيانريمالدكتورة"وهممتحدثاً 12فيهشاركرمضانشهرخالل"اليف

األستاذوللبالغين،النفسيالطباستشاريالماضيسعدوالدكتورالعصبي،للتصلبالسعودية

اذأستيعقوبنسرينوالدكتورةالتصلب،لمرضىالبحرينيةالجمعيةرئيسالبلوشيمحمد

ورةالدكتالعبدالرحمنمشاعلوالدكتورةعبدالعزيز،الملكبجامعةالنفسعلمبقسممشارك

يةاستشارالرميحشهدواألستاذةأعصاب،استشاريةاليافعيروميزاوالدكتورةالصيدلة،في

احثةالبالعجالنشذاوالدكتورةأول،إكلينيكينفسيأخصائيالنفيعيفيصلواألستاذأعصاب،

انيالقحطيوسفواألستاذاجتماعية،أخصائيةالذرويأملواألستاذةالنفس،علمدكتوراةفي

افوأض."ومصابة–تشكيليةفنانةالعلبيفاتناألستاذةوأخيراً مصاب،–ومدربكوتشاليف

علىالعصبيالتصلببمرضللتوعيةالرمضانيjeddahms_orgبرناميعملتمأنهالفريق،

اليومتفعيلكذلكمتحدثين،8فيهشاركالمباركرمضانشهرخالل"اليفانستغرام"حساب

.م2020للتصلبالعالمي
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عبدالرحمن علي المساعد 

مؤسس وقائد فريق معين التطوعي الصحي

mo3einsa@gmail.com

مشاركات مجتمعية 
وحول المشاركات المجتمعية، شـارك فريـق معـين بدراسـة بحثيـة أجرتهـا إدارة التثقيـف

الصــحي فــي مدينــة الملــك ســعود الطبيــة، بهــدف تقيــيم المعرفــة والســلوكيات تجــاه 

متطوع تـم جمـع 87مشاركة الزوج لزوجته في الرعاية قبل الوالدة وبعدها شارك فيها 

باإلضــافة إلــى المشــاركة فــي الحملــة . ينــاير5عينــه بحثيــه خــالل شــهر بــدءًا مــن 1320

20مـن (  الخـرج-حائـل-القصـيم-الريـاض)التوعوية بمرض السـرطان شـملت عـدة منـاطق 

متطــوع، كــذلك تنفيــذ مبــادر مجتمعيــة لــدار الرعايــة االجتماعيــة 23فبرايــر شــارك فيهــا 

.متطوع13نزيلة، وشارك فيها عدد 50فبراير، استهدفت 27للمسنات في 

وقـام فريـق معـين بتفعيـل يـوم الطفـل الخليجـي بالشـراكة مـع إدارة العالقـات العامــة 

متطوع، باإلضـافة 110زائر، وشارك فيها 400فبراير، حضرها 17بالمدينة الجامعية، في 

متطــوعين 10إلــى تقــديم دورة فــي اإلبــداع فــي التطــوع بخمــيس مشــيط، شــارك فيهــا 

باإلضــافة إلــى المشــاركة بتنفيــذ حملــة مجتمــع واعــي للتوعيــة . زائــرًا30وحضــرها عــدد 

بجائحة كورونا بالشراكة مع جمعيـة عنايـة الصـحية وجمعيـة التطـوع الصـحي اثـر لمـدة 

.فبراير12شهرين من 

تنفيذ حمالت
ة بالشـراكة مـع جمعيـة عنايـ" حينـا صـحي"وفي السياق ذاته، قام الفريق بتنفيـذ حملـة 

. متطـوع25أبريل، شارك فيهـا 28الصحية للتوعية بجائحة كورونا باألحياء السكنية، في 

اض، لتوعيـة المصـلين بجوامـع أحيـاء مدينـة الريـ" مساجد آمنة"باإلضافة إلى تنفيذ حملة 

كـذلك تنفيـذ . متطـوع، وال زالـت قائمـة حتـى االن60يونيو، وشارك فيهـا 5انطلقت في 

جهة حتـى االن وال زالـت 15حملة لتعقيم الدوائر الحكومية والجهات الغير ربحية شملت 

متطوع، وأخيرًا تنفيذ حملة إيصال األدوية بالشراكة مع جمعيـة45قائمة، ويشارك فيها 

7إليصـال األدويـة للمسـتفيدين مـن خـدمات الرعايـة المنزليـة، فـي " أثـر"التطوع الصـحي 

.يونيو، وال زالت قائمة حتى االن

شراكات ولقاءات
ي عمل فريق معين شراكة مـع مركـز توافـق الـنفس لالستشـارات النفسـية لتقـديم بـرام

نـاة ق)توعوية للمصابين وأسرهم، باإلضافة إلى عمل عدد من اللقاءات التلفزيونيـة علـى 

عبـداهلل بـن مقبـل مشـرف . يونيو، قدمـه د1السعودية ببرنامي المجلس الصحي، في 24

(.اللجنة الطبية بالفريق

: فريق معين
برامي وشركات وحمالت مجتمعية لخدمة مصابي التصلب



نشاطات
ياللـويحالفيدرالية الجزائريـة لمرضـى التصـلب 

.م2020أشهر األولى من عام 6خالل 
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ولقاءاتمشاورات
الهيئاتمستوىعلىسواءمتكررةولقاءاتمشاوراتبعدأنهالفيديرالية،وأضافت
ادةإعتمالعمل،ووزارةالمستشفياتوإصالحوالسكانالصحةبوزارةاإلداريةأوالعلمية
الوطنيةالطبيةالمدونةفياألدويةبعضوإدراجالطبية،اللجنةتركيبةفيالنظر

الفمطريقعنيؤخذالذيالجديدالدواءالخصويعلىمنهابالمستشفياتلتوفيرها
أنانتظارفياألدويةسوقفيليتداولالصحةوزارةموافقةعلىمؤخرًاحصلوالذي
.الحكوميةالمستشفياتعلىوتوزعهللمستشفياتالمركزيةالصيدليةتوفره

تنفيذيمكتب
الدكتوريرأسهعضوًا13يضمالتيالتنفيذيمكتبهابتجديدالفدراليةقامتذلك،إلى

أشرفتكماسالمي،يونساألستاذالعامةاألمانةعلىويشرفكنزوةإسماعيل
بواليةالغربوفيخنشلةبواليةالشرقفيجديدةجمعياتإنشاءعلىالفدرالية
رصدت(19كوفيد)كوروناجائحةحدوثوبعد.البيضبواليةالغربيوبالجنوبسعيدة

توفيربالجائحةهذهمنلحمايتهماللويحيالتصلبلمرضىبسيطةمساعداتالفيدرالية
دفالهولنفسالفدراليةطرفمنالحقاتعويضهاليتميقتنونهاالصيدالنيةالمعدات

.المعتمدةالوالئيةللجمعياتماليامبلغاعينت

ــة ــة الجزائري ــام: الفيدرالي ــذ البرن ي تنفي
الوطني للتكوين المتواصل

األخبار
طنيالوالبرناميتنفيذالمتعدداللويحيالتصلبلمرضىالجزائريةالفيدراليةبدأت

طباءاألوتدريباللويحي،التصلبلمرضالمبكراالستكشافحولالمتواصل،للتكوين
استشارةبعدالفيديراليةاقترحتإنبعدالعاجلة،بالحاالتالتكفلعلىالعامون
ةالجامعياالستشفائيةالمراكزمناألعصابطبفيالمختصيناألطباءمنمجموعة

الصحيةالهياكلعبربتنفيذهوتكّفلتالصحةوزارةوتبّنتهالوطنأنحاءكلمن
وطنيةطبيةلجنةتنصيبتمأنبعدقربعناشرافهاتحتبالوالياتالمتواجدة
محاضراتتنظيم.الميدانفيوالمتابعةواإلشرافللتنسيق

فيالمتعدداللويحيالتصلبلمرضالعالمياليوموحول
التواصل،إلىالداعيالعامهذابشعاروالتزامًاكورنا،ظروف
نشطهامتتاليةبعدعنمحاضرات3الجزائريةالفيدراليةنظمت
مصالحورؤساءاألعصاب،طبفيمختصونجامعيونأساتذة
ةسميـــرالبروفيسورمنهمالجامعيةاالستشفائيةبالمراكز
ةوجراحطبفيالمتخصصةاالستشفائيةالمؤسسةمنماكري
منطوبالناديةالبروفيسوروبالجزائر،إيديرأيتاألعصاب
ليعالميةالبروفيسوروبعنابة،الجامعياالستشفائيالمركز
أكركتشنورةوالبروفيسوراألعصابطبمصلحةرئيسةباشا

ىالمستشفمنالتربيةوإعادةالفيزيائيالطبمصلحةرئيسة
المركزمناودرارناديةالبروفيسوروباشامصطفىالجامعي

.بوهرانالجامعياالستشفائي

ونقاشاتمحاور
توصيات":حولالمداخالتتمحورت"حول،المداخالتوتمحورت
والتأثيرات،19الكوفيدجائحةأمامالمتعددالتصلبلمريض
المتعدد،اللويحيالتصلبمريضعلى19لكوفيدالنفسية
"المتعددالتصلبمريضرعايةفياألعصابطبيبدوركذلك
.مبسطةطبيةبلغةبعدعنالمحاضراتهذهتميزتحيث

كنزوة اسماعيل.د
kenzouasmail@gmail.com 

famasepalgerie2019@gmail.com

mailto:famasepalgerie2019@gmail.com
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نشاطات
الل جمعية التصلب العصبي الكويتية خـ

. م2020أشهر األولى من عام 6

دوفاتمعرضفيتشارك"الكويتيةالتصلبجمعية"

ووعضـالكويتيةالعصبيالتصلبجمعيةرئيسشارك
بمؤتمـــــــــــــرالكندرييوسف.أاإلعاقةذويهيئة

ـــــــــــــــــــيومعـــــــــــــــــــرض ـــــــــــــــــــدولي دب ال
ـــةرعايــــتحتوذلك،”دوفات“والتكنولوجياللصيدلة
حاكــــمنائبمكتومآلراشدبنحمدانالشيخسمو

ورئــــــــــــيس الماليــــــــــــة،وزيــــــــــــردبــــــــــــي،
26إلىفبراير25منالفترةخاللبدبي،الصحةهيئة

"رئيس الجمعية"يوسف الكندري . أ

info@mskw.org
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الجمعّيـــة التونســـّية لمرضـــى التصـــلب العصـــبي

.م2020أشهر األولى من عام 6المتعدد خالل 
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، بمدينـة صـفاقس، لفائـدة 2020جـانفي 11نظمت الجمعية يومًا تحسيسيًا في 
المرضى وذويهم، قّدم خالله رئيس قسـم األعصـاب بمستشـفى الهـادي شـاكر 

آخـر التصلب العصبي المتعـدد و"بصفاقس األستاذ شكري المهيري م حاضرة حول 
ــة ــب الّطبيعــي "المســتجدات الطبي ، تلتهــا محاضــرة قــدمتها أخصــائية فــي الّط

ة سـماح وتقويم األعضاء بمستشفى الحبيب بورقيبة بصـفاقس األسـتاذة المبـّرز
صـبي االضطرابات البولية والجنسية لدى مرضـى التصـلب الع"الغروبي تحت عنوان 

".المتعدد

أنشطة ومشاركات

ة إذاعيـة عبـر إذاعـة شـمس أف أم فـي  12إلى ذلك، شارك رئيس الجمعية بحصـّ
م، عــّرض خاللهــا بالجمعيــة وأهــدافها واألنشــطة التــي توّفرهــا 2020جــانفي 

الجمعيـة فـي تواججهـاللمرضى وذويهم، ولمحة عن الصعوبات المادّيـة التـي 
يل الوقت الراهن، كما تمت استضافة الطبيب المختّص في األعصاب الدكتور سـه

لك كـذ. المّراق، في نفس البرنامي للحديث عن مرض التصلب المتعـدد وتداعياتـه
م، 2020جـانفي 25نظمت الجمعية يوما إعالميا بتونس تخللته محاضرتين، فـي 

أللم ا"كانت المحاضرة األولى ألخصائّية عالج اآلالم الدكتورة رجاء فريعة بعنوان 
ــف والحنجــرة "والتصــلب العصــبي المتعــدد ، واألخــرى للمخــتّص فــي أمــراض األن
عصبي مشاكل االبتالع والتنفس لدى مرضى التصلب ال"الدكتور حاتم ياسين، حول 

".المتعدد

حملة إعالنية

بزيــارة المصــّور الفوتــوغرافي المبعــوث مــن Alfredo D’AMATOوقــام الســيد 
م، فــي مكتــب الجمعيــة 2020فيفــري 11، فــي MSIFطــرف الفدراليــة الدوليــة 

ور كما أتّم مهّمته المتمثلة فـي التقـاط صـ. والقى ترحيب جميع أعضاء المكتب
لآلنســة ناديــة حابوريــة الكاتبــة العامــة للجمعيــة، والســيدة رانيــة كــّواش عضــو
مكلفة باإلعالم، والسيد فوزي برذاق عضو مكلـف بجمـع التبّرعـات، فـي أحسـن
الظروف، فـي إطـار الحملـة اإلعالنيـة لليـوم العـالمي للتصـلب العصـبي المتعـدد

2020  .

يوم عالمي

ي وفي نفس الصدد، شاركت اآلنسة نادية حابوريـة الكاتبـة العامـة للجمعيـة فـ
2020اجتماع مجموعة العمل للتخطيط لحملة اليوم العـالمي للتصـلب المتعـدد 

، كذلك شاركت الجمعيـة فـي 2020فيفري 28إلى 25بمدينة بيلباو بإسبانيا من 
الذي وقع تنظيمه بقصر المعارض بالكرم، Tunisia Health Expoمعرض الصحة 

أيضًا نظـم مكتـب الجمعيـة بـدعم مـن أحـد المخبـر حصـة تـدريب وتكـوين علـى 
التواصل قّدمها األستاذ محمد التركي، الهدف منها تمّكن أعضـاء المكتـب مـن
القدرة على إقناع العموم بتقـديم الـدعم المعنـوي والمـادي للجمعيـة، كـذلك 

.عند المشاركة في برامي تلفزيونية أو إذاعية للتعريف بالجمعية
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نشاطات
ــة التونســية لمرضــى التصــلب المتعــدد الجمعي

. م2020أشهر األولى من عام 6خالل 

atsep@topnet.tn

دورة تكوينية

كذلك نظم أحـد المخـابر دورة تكوينيـة فـي التواصـل لفائـدة أعضـاء مكتـب 
نظـرا للوضـع( األنترنـاتعلـى شـبكة )وكانت هاته الدورة افتراضية . الجمعية

ل الوبائي في بلدان العالم، ّما اضطر الجمعيـة لمواصـلة أنشـطتها عبـر وسـائ
لـى أيضًا أقامـت الجمعيـة محاضـرة مباشـرة ع. التواصل االجتماعي االفتراضية

قـدمتها الـدكتورة سـناء بـن عمـر رئيسـة " فيسـبوك"على ATSEPصفحتها 
ي التصـلب العصـب"قسم األعصاب بمستشفى سهلول بسوسـة حـول موضـوع 

حضـيتفـي نطـاق نشـاط الجمعيـة، حيـث " المتعدد وقواعد الصـحة السـليمة
فيمـا شـارك عـدد مـن أعضـاء الجمعيـة بـدورة . مشـاهدة1400المحاضرة بــ 

ة كيفيـة تعزيـز المرونـ" تكوينية افتراضية نظمها أحد المخابر حول موضوع 
.(Comment booster notre Résilience émotionnelle" )العاطفية

قاعدة افتراضية 

د، كـذلك نظمــت الجمعيــة بمناســبة اليــوم العــالمي للتصــلب العصــبي المتعــد
لت اشـتم( وقع بثهـا علـى صـفحة الفايسـبوك)قاعدة افتراضية على المباشر 

التصـلب "على كلمة رئـيس الجمعيـة ووزيـر الصـحة ومحاضـرة حـول موضـوع 
التصـلب"كـذلك محاضـرة عـن ". العصبي المتعدد وآخـر المسـتجدات العالجيـة

تكفــل الصــندوق "، أيضــًا مداخلــة حــول "العصــبي المتعــدد وفيــروس كورونــا
.مشاهدة2700، حيث القت استحسان "بمرضى التصلب العصبي المتعدد

مسابقات واستضافات

ي وحول اليوم العالمي، نظمت الجمعية م سابقة تمحورت حول إنتاج عمل فن
و وهـ" نتواصل لنواصل"، حول موضوع (لوحة، منحوتة، قصيدة شعرية، أغنية)

 نشر كما تّم. شعار اليوم العالمي الذي وضعته الفدرالية الدولية لهذه السنة
عبـر عـّدة صـور وإعالنـات لـدعم مـريض " فيسـبوك"هذا الشـعار علـى صـفحة 
رنـامي فيما تمت استضـافة األسـتاذ ريـاض قويـدر بب. التصلب العصبي المتعدد

ــاة  ــى قن ــة عل ــادة التلفزيوني تحــّدث عــن مــرض التصــلب العصــبي حنبعــلالعي
المتعدد في تونس مقارنة ببقيـة الـدول، وعالقتـه بفيـروس كورونـا، كـذلك
شـــاركت الســـيدة رانيـــة كـــوّاش المكّلفـــة بـــاإلعالم بعـــّدة بـــرامي إذاعّيـــة 
ا وتلفزيونيــة للحــديث عــن االحتفــال بــاليوم العــالمي لهــذه الســنة، مــن بينهــ

ــامي  ــة وبرن ــاة الوطني ــى القن ــة الصــحية عل ــامي المجل ــة L’matinalبرن بإذاع
أما طيلـة فتـرة الحجـر الصـحي العـام، تواصـلت اجتماعـات . أم. أوكسيجين أف

علـق مكتب الجمعية عبر الشبكة االفتراضية للتشـاور وأخـذ القـرارات فيمـا يت
ــام  ــة، وإلتم ــل ونقــص األدوي ــة التنق ــدم إمكاني بوضــعية المرضــى، نظــرا لع

.االستعدادات لالحتفال باليوم العالمي

mailto:atsep@topnet.tn


لقاء نورنا جمعية أرفى تقيم.. بمشاركة نخبة من أصحاب الرؤى والقادة 
الـذي شـارك فيـه ن خبـة مـن أصـحاب الـرؤى” نورنـا ” ملتقـى نظمت جمعية أرفى لمرضى التصلب المتعدد

وقــادة الفكــر واالكــاديميين والمختصــين فــي مقــر الجمعيــة ، حيــث ناقشــوا مــن خــالل جلســات العصــف 
الذهني العديد من اآلراء واألفكار مؤداها رؤية واضحة حول وسائل وآليات النهوض بالوعي المجتمعي 
والمؤسســي و الممارســين الصــحيين بمــا يتوافــق مــع تطلعــات الجمعيــة والمصــابين وذويهــم ضــمنهم 

. الممارسين الصحيين
ت وقد بدء الملتقى بكلمة رئيس مجلس إدارة الجمعية األستاذة فاطمة سيحان الزهرانـي والتـي أوضـح

أن الجمعية تم انشـاءها مـن قبـل مجموعـة مـن المصـابين والمهتمـين بعـد ان لمسـوا الحاجـة الفعليـة 
لـذين لوجود منظومة متخصصة تواجه كافة االحتياجات العالجية واالجتماعية وجودة الحيـاة للمصـابين ا

يعيشون بين المجتمع في حين ال يعلم بخطــورة معاناتهــم وأبعـاد مرضـهم وقـد أدار الجلسـات عضـو 
ومستشار الجمعية الدكتور خالد عبدالرزاق الغامـدي الـذي أوضـح أهميـة انشـاء هيئـة استشـارية تعمـل

خـص وفق أسس علمية ومنهجية تحقق افضل النتائي لرفع مستوى الوعي للمصابين والمجتمـع ، وقـد ل
مشـارك مـن األطبـاء واألكـاديميين والمهتمـين بمـرض 15محور طرحها أكثـر مـن 40االجتماع أكثر من 
.  التصلب المتعدد

ام، والذي استمر لمدة أربعة أي” جرب احساسي“نظمت جمعية أرفى للتصلب المتعدد برنامي 
د مـن وبدأت أولى فعاليات المبادرة بندوه نقاشـية للتعريـف بمـرض التصـلب العصـبي المتعـد
عالميـين خالل مشاركة تفاعلية نقاشية يتبادل فيها المصـابين والمختصـين والمسـؤولين واإل
.والمهتمين باآلراء النقاش مع استعراض تجارب المصابين في التعايش مع مرضهم

وقد حرصت الجمعية أن تكون الدعوة عامة لتمكن المجتمـع مـن المشـاركة والتعـرف علـى 
مرض التصلب المتعدد وأعراضـه باإلضـافة إلـى آخـر مـا توصـل إليـه الطـب فـي هـذا المجـال، 
وقــدمت الحلقــة النقاشــية مــع األطبــاء المختصــين معلومــات قيمــة عكســت للحضــور األثــار

لمتضـمن المترتبة على المرض، وتبع اللقاء برنامي لمدة ثالثة أيام بمجمع الراشـد بـالخ بر، وا
لمحاكـاة مـا يشـعر بـه المصـاب، والتعريـف” بيـت التصـلب المتعـدد ”عدة فعاليات وأركان كــ

.باألعراض التي يشعر بها المصاب، إضافًة إلى ركن األطفال ووثيقة اإلحساس
مع، مشارك مسيرة تعريفية تضامنيه مع التصلب المتعدد حول المج1000كما قام أكثر من 

.شتله زراعية1200واختتمت الفعالية برسم شعار التصلب المتعدد بأكثر من 

شخص وظهور أسم الفعالية 1211الجدير بالذكر أن الفعالية أسفرت عن حضور 
احساسي_جرب#ضمن التغريدات األكثر تداوال ليومين ضمن الوسم الخيري 

ناصية شفاء
عـدد للتصلب المتعدد مبادرة ناصية شفاء والتي تقدمأطلقت جمعية أرفى 
العمــل والمحاضــرات عــن بعــد بالتعــاون مــع عــدد مــن مــن الــدورات وورش 
.صائيين بمختلف المجاالت الخالمدربين واألطباء وا
ة جلســتين فــي األســبوع بمواضــيع مختلفــة عبــر منصــء وتقــدم ناصــية شــفا

.التطبيق زووم
مشـترك، وتقـدم جمعيـة 500الحد األقصى فـي الجلسـة ويسمح بمشاركة 

.للمشتركينور أرفى شهادات الحض

نشاطات
ودية جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمملكة العربية السع

.  م2020أشهر من عام 6خالل 

18 نشــــــرة تواصــــل اإلخباريــــة اإللكترونيـــــة 
27العدد -لجمعيـات التصلب المتعـدد بالمنطقة العربية 



#

مـع بدايـة شـهر مـايو والتـي "كلنـا برتقـالي"أطلقت جمعية أرفى للتصلب المتعدد بحملـة إلكترونيـة تحـت عنـوان 
.مايو، والتي تتزامن مع اليوم العالمي للتصلب المتعدد في الثالثين من نفس الشهر31استمرت حتى 

وقــد اختــارت أرفــى اللــون البرتقــالي كونــه اللــون المخصــص لمــرض التصــلب المتعــدد عالمي ــا، فيرمــز لمــرض التصــلب
لتصـلب المتعدد دائم ا بشريطة برتقالية اللون، ومن خالل المسمى تسعى أرفى إلى جعل المجتمع أكثر وعيًا بمرض ا

.المتعدد وتأثيره على المصابين في حياتهم اليومية
وهي تعمل على مسـاعدة المصـابين وذويهـم علـى التعـايش اإليجـابي مـع 2016ومنذ انطالق جمعية أرفى عام 

.المرض من خالل تقديم العديد من البرامي التوعوية والخدمات المساندة والجلسات العالجية للمصابين
بر وفي كل عام تشارك أرفى بفعاليات تستمر طوال شهر مايو في عدة أماكن بالمنطقة الشرقية بهدف توعية أك

تلفـة قدر من المجتمع بمرض التصلب المتعدد لمساعدة المصابين وتسهيل حياتهم، وبسبب ظروف هذا العـام المخ
ريفية أطلقت أرفى حملتها إلكترونيًا والذي تتطلع من خاللها إلى نشر عدد من الرسائل التوعوية والفيديوهات التع

1برتقـالي والـذي سـيطلقه مجموعـة مـن المصـابين يـوم _كلنـا#بالمرض إضافة إلى المشاركة في الوسم الخيري 
.مايو من العام الجاري وسيتحدثون فيه عن مرضهم وما يعانون فيه من أعراض

ى أرفـى يذكر بان المصابين بالتصلب المتعدد المسجلين في جمعية أرفى يتجاوز عددهم الثالثة آالف مصـاب، وتسـع
.إلى خدمة كافة المستفيدين ماديًا ومعنويًا

عبتوقيالعالمييومهمالمتعددالتصلبمرضىتشارك"أرفى"
افتراضيملتقىوإقامةشراكة

بالمنطقةاألولالصحيالتجمعمعشراكةبتوقيعالمتعددللتصلبالعالمياليومأرفى،جمعيةشاركت
أبرزلوضعجهات،8تحوفيهشارك"وأملألم"عنوانتحتافتراضيملتقىأولإقامةإلىباإلضافةالشرقية،
اةلحيالتسهيليةاألمورمنالعديداالتفاقيةوتضمنت.النقاشطاولةعلىومطالبهمالمرضأصحابتحديات

ونشرمرضبالالتعريفإلىباإلضافةالمصابين،متطلباتفيللتباحثثالثيةلجنةتشكيلضمنهاومنالمصابين،
بعضتطبيقعنوالتساؤالتالمداخالتمنالعديدالملتقىتخللفيما.المرضهذاعنالمجتمعبينالوعي

للحمايةمركباتهمبتضليلللمصابينالسماحأواألجورتخفيضأومواقفبطاقةتوفيرمثلللمرضىالتسهيالت
.الشأنهذافيمتخصصةعالجيةمراكزوتوفيراألدويةأسعارغالءفيالنظرإلىباإلضافةالشمس،حرارةمن

روناكوبفايروسللتوعية"صفرنبيهاشرقيتنا"تطلق"أرفى"
التي،"صفرنبيهاشرقيتنا"عنوانتحتم،2020يونيو10فيالتوعوية،مبادرتهاالمتعدد،للتصلبأرفىجمعيةأطلقت

"حذربالعودةفترةفيااللتزامعبرأنفسهمحمايةأجلمنالشرقية،المنطقةفيالمجتمعوفئاتالشرائحكافةتستهدف
توالوفياالحرجةوالحاالتاإلصاباتأعدادفيالملحوظاالرتفاعالصحةوزارةقياسبعدالمعنية،الجهاتبهاسمحتالتي
100نحوفيهنشرتم"تويتر"موقععبرهاشتاقعملفيالمبادرةفكرةوتمحورت.(19كوفيد)كورونافايروسبسبب
على"ترند"الهاشتاقتصّدرحيثالمتعدد،التصلببمرضمصاب3000نحومشاركةإلىباإلضافةوتثقيفي،توعويبوست
.تغريدة4000فيهالتغريداتعددوتجاوزتساعتين،خاللالمملكةمستوى

اإلعالمعبرالتصلبمصابيصوتتوصل"أرفى"
والمسموعالمرئي

-األخبار

منعددفيفيهاالعامليناللجانومسؤوليومنسوبيهاالمتعدد،للتصلبأرفىجمعيةشاركت
يصالإإلىباإلضافةالمرضى،مساعدةفيالجمعيةدورعنللحديثواإلذاعية،التلفزيونيةاللقاءات
عبرخليجيةروتاناقناةاستضافتحيثلهم،تسهيالتتقديمسبللبحثالجهات،لكافةأصواتهم
وعضوالزهراني،فاطمة.أالجمعيةإدارةمجلسرئيسم،2020يونيو6في"هاليا"برنامي

فهدالملكبمستشفىالعضالتوأمراضالطرفيةواألعصاباألعصابطباستشاريالجمعية
ظلّ فيالجمعيةتقدمهاالتقيالجهودمناقشةتمتحيثالعبدلي،ماجد.دبالخبرالجامعي

وىمستعلىبهالمصابينأعدادازديادمنالرغمعلىالمتعدد،التصلبمرضىتواجهتحدياتوجود
.المملكةومنهاالعالم

رئيسيونيو11فيالرياض،مدينةإذاعةعبريبثّ الذي"المساءإيقاع"برنامياستضافذلك،إلى
إليصالجهودمنالجمعيةبهقامتماأبرزلمناقشةالزهراني،فاطمة.أالجمعيةإدارةمجلس
باليوميعنىالذي"وأملألم"ملتقىإلقامةاالستعداداتوأبرزالمتعدد،التصلبمرضىصوت

الشرقية،المنطقةمستوىعلىرسميةجهات8لـاستضافاتمنسيتخللهوماللمرض،العالمي
.المملكةشرق

هاتفّيةمداخلةفيالزهراني،فاطمة.أالجمعيةإدارةمجلسرئيسشاركتالسياق،نفسوفي
عنللحديثم،2020يونيو20فيالرياض،إذاعةعبريبّثالذي"الصباحهذاالوطن"برناميفي

إطالقاستعداداتمستجداتآخرإلىباإلضافةالمتعدد،التصلبمصابييحتاجهاالتيالمطالب
ينبماشراكةبتوقيعسيبدأالذيالعالمي،المتعددالتصلبيوميصادفالذي"وأملألم"ملتقى
.للمصابينحياتيةتسهيالتلتقديمالشرقية،بالمنطقةاألولالصحيوالتجمعأرفىجمعية

المتعددوالتصلباألعصابطّباستشاريةأرفىبجمعيةالطبّيةاللجنةرئيسشاركتذلك،إلى
عبريونيو20فيهاتفيةمداخلةفيالشمراني،فوزية.دبالخبرالجامعيفهدالملكبمستشفى

يةالجمعبينماالشراكةتوقيععنللحديثخليجية،روتاناقناةعبريعرضالذي"سيدتي"برنامي
ىمرضواحتياجاتمعاناةعلىالضوءتسليطإلىباإلضافةبالشرقية،األولالصحيالتجمعوبين

.المتعددالتصلب

الزهراني،فاطمة.أأرفىجمعيةإدارةمجلسرئيسالشرقيةبالمنطقةENTقناةاستضافتفيما
فهدلكالمبمستشفىالمتعددوالتصلباألعصابطبّ استشاريةبالجمعيةالطبيةاللجنةورئيسة
أرفىجمعيةبينماالشراكةتوقيعتفاصيلعنللحديثالشمراني،فوزية.دبالخبرالجامعي
.ددالمتعالتصلبلمرضىستقدمالتيالخدماتوأبرزالشرقية،بالمنطقةاألولالصحيوالتجمع

ومستفيديالمتعددالتصلبمصابيمن3يونيو20فيموّسعتقريرعبراإلخباريةقناةواستضافت
الطبيةاللجنةرئيسةمشاركةإلىباإلضافةمطالبهم،وأبرزمعاناتهمعنللحديثأرفىجمعية

فوزية.دبالخبرالجامعيفهدالملكبمستشفىالمتعددوالتصلباألعصابطّباستشاريةبالجمعية
ثللحديالزهراني،فاطمة.أالمتعددللتصلبأرفىجمعيةإدارةمجلسلرئيسومداخلةالشمراني،

األهدافإلى"وأملألم"ملتقىووصولالصحي،التجمعمعالمجتمعيةالشراكةتوقيعنجاحعن
.المتعددللتصلبالعالمياليوممعبالتزامنالمنشودة،

فيجدةإذاعةعبرهاتفيةمداخلةفيالزهرانيفاطمة.أ"أرفى"إدارةمجلسرئيسوشاركت
اتالتوصيوأبرز"وأملألم"ملتقىومجرياتالشراكةتوقيعتفاصيلعنللحديث"عزكدام"برنامي
.قريبًاالنورلترىالنقاشطاولةعلىقدمتالتيالمطالباتوأبرزفيه،ظهرتالتي

نشاطات
ة جمعيــة أرفــى للتصــلب المتعــدد بالمملكــة العربيــ

.  م2020أشهر من عام 6السعودية خالل 
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نشاطات
جمعيـــة أرفـــى للتصـــلب المتعـــدد 
ل بالمملكة العربية السعودية خـال

.  م2020أشهر من عام 6

همس الصديق
هذا العـام " همس الصديق"أطلقت أرفى برنامي العالج الجمعي 

بالتعـــاون مـــع عـــدد مـــن االستشـــاريين النفســـيين واألخصـــائيين 
ن االجتمــاعيين، ويقــدم البرنــامي جلســة أســبوعية لعشــرة مصــابي

.بهدف الدعم النفسي ألشخاي يعيشون نفس التجربة

..يةالعالمالجائحةمنالمتعددبالتصلبالمصابينحمايةفيللمساهمةوقايه_الوعي#تطلقأرفى
ماتوكلإيجابيبأسلوبوالمعنوياتالتوعيةرفعإلىتهدفونصفشهرلمدةإلكترونيةحملة

.بعنايةمختارة

اجتماعات وتوقيع شراكات لخدمة مرضى التصلب المتعدد 

فكبعدم،2020يونيوشهرمناألخيرة،اآلونةفيجهودها،،المتعددللتصلبأرفىجمعيةكّثفت
الشأن،وأصحابالجهاتمنالعديدمعاالجتماععلىالعملفيوذلكالمملكة،فيوالجزئيالكليالحظر
.للمصابينتسهيالتتقديمسبلوبحثعليهم،المطالباتلعرض

الشراكةتطبيقفيللتباحثالشرقيةبالمنطقةاألولالصحيالتجمعمعأرفىجمعيةإدارةواجتمعت
لحينمستمرةاالجتماعاتتزالوال.وجهأكملعلىبأهدافهاوالخروجإنجاحها،فيوالسعيالمجتمعية،

.أهدافهاوتحقيقالطرفين،بينالمجتمعيةالشراكةبنودتطبيق

ذاألستاالشورىمجلسفيوالشبابواألسرةاالجتماعيةالشؤونلجنةعضوبقبول"أرفى"سعدتذلك،إلى
لمناقشته،الشورى،مجلسطاولةعلىتقديمهيمكنماوبحثلزيارتها،الجمعية،دعوةالخالدي،عبداهلل

ماقديملتوسعيهسعادتهالخالديعبداهللاألستاذأبدىحيثالمتعدد،التصلبلمرضىتسهيالتإلىوالوصول
.بأكملهالمجتمععلىالغاليةالفئةهذهلخدمةتقديمهيمكن

ه،بمرحبةالجمعية،مقّرفيالقحطاني،وليداألستاذالمحاميالمتعددللتصلبأرفىجمعيةواستقبلت
اراتاالستشوتقديمقضاياهاعنالترافعخاللمنللجمعيةالعونيدتقديمفيمبادرتهعلىشكرهاومبدية

ترافعالخاللمنللمصابينخدماتلتقديمالطرفينبينماشراكةعملسبلبحثإلىباإلضافةلها،القانونية
.قضاياهمعن

دعوةليع،الصونايفالقحطانيمسفرباألستاذينممثلةالشرقية،بالمنطقةالمروريةالسالمةلجنةقبلتفيما،
تواجهالتيالتحدياتوأبرزالجمعية،جهودوعرضالجمعية،مقّرلزيارةالمتعدد،للتصلبأرفىجمعية

ضافةباإلللمصابين،خدماتلتقديماللجنة،فيالمشتركةالجهاتبينمامشتركعملسبلوبحثالمصابين،
.الجهاتلمختلفالمرضعنوتثقيفيةتوعويةدوراتعملإلى

مـن ومـا سـببته–كورونا –مع بداية انتشار الجائحة العالمية 
ات توتر لـدى المصـابين بالتصـلب المتعـدد، وبنـاء علـى توجيهـ
اممجلس إدارة جمعية أرفى للتصلـــــب المتعـــدد حول االلتـز

بالتباعـــد االجتمـــاعي وفقـــا لتوجيهـــات حكومتنـــا الرشـــيدة، 
الوعي وقاية اإللكترونيـة والهادفـة إلـى أطلقت أرفى حملة 

ـــا  ـــة المصـــابين بالتصـــلب المتعـــدد مـــن عـــدوى كورون حماي
بتوعــويتهم ورفــع معنويــاتهم وتقــديم الــدعم النفســي 

.والمعنوي
عيـة ويأتي المشروع تبعا ألحد أبرز األهداف االسـتراتيجية لجم
امن أرفى للتصلب المتعدد وهي نشر الوعي والتثقيـف، وبـالتز

' 'مع الجائحة العالميـة تتضـامن أرفـى مـع الحملـة االعالميـة 
المصــابين لاللتــزام"  كلنــا وقايــة"حيــث تــدعو '' كلنــا مســؤول

تها بالمسؤولية الوطنية، وتقدم من خاللها واجبها ومسؤولي
.الوطنية تجاه منع انتشار الجائحة لحماية الوطن وأبناءه
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الجزائر 
المتعدداإلتحاد الجزائري لمرضى التصلب بواسطة 

سميرة حمزاوي
نجاحقصص
بعد ربع قرن تحلم بعالج للتصلب المتعدد .. سميرة حمزاوي

---
، بعد اكتشاف إصابتها بمـرض (عامًا54)م، عامًا مختلفًا في حياة السيدة سميرة حمزاوي 2000كان عام 

ا أدى التصلب اللوحي، حيث بدأت بالشعور باختالل التوازن، والرؤية المزدوجة، وسلس البول، واالكتئـاب، مـ
".األمر الصعب"إلى إحساسها بالتعب الشديد والدوار في بعض األحيان، األمر الذي وصفته بـ 

تشخيص المرض
ل وذكرت سميرة، أن تشخيص المرض لم يكن سهاًل حينها، لعدم المعرفة بتفاصيل المرض، مؤكدًة أن ك

عـدد، طبيب يقّدم لها تشخيصًا مختلفًا، وانتهى األمر بحديث إحدى الطبيبـات لهـا عـن مـرض التصـلب المت
يـد مشيرًة إلى عدم فهمها للمرض في بادئ األمر، حيث خضعت للتصوير بـالرنين المغناطيسـي، وتـم تأك

.إصابتها بالمرض ذاته

تعايش وعالج
وأوضحت أن التعايش مع المرض كان صعبًا في البدايـة، لعـدم معرفـة أي معلومـات عنـه، باإلضـافة إلـى 

مع كّل هجمة كان ال بّد: "وقالت. عدم شعور من حولها بها، لكن استطاعت التأقلم معه مع مر السنين
أيـام للعـالج بمضـادات االلتهـاب، وبعـض جلسـات التأهيـل الفيزيـائي 5من المكـوث فـي المستشـفى لــ 

".للمشي بشكل طبيعي حتى حصلت على البيتا انترفيرون بالحقن حتى أصبح عالجي الحالي

حياة بصعوبة
زلية وأكدت أنها تعيش يومياتها بصفة جّيدة، مع عدم االستطاعة بالخروج، إال أنها تقوم باألعمال المن

والطبخ بصـعوبة نوعـًا مـا، مشـيرًة إلـى أن أكبـر مخاوفهـا فـي المسـتقبل هـو وصـولها إلـى الكرسـي 
ر عبـ-وأفادت أن مرضى التصلب اللـويحي ليسـوا وحيـدين، بـل أنهـم جميعـًا متحـدون، مطالبـًة . المتحّرك

افي الباحثين واألطباء القائمين على متابعة حالتهم الصحّية، السعي الكتشاف عـالج شـ-رسالة وجهتها
.للتصلب المتعدد

بالدكتوراه" التصلب"شذا الجحالن تهزم .. عاما15بعد 
كانتحيثالجامعية،المرحلةفيبدأتالمرضإصابتهاأنالجحالن،عبدالعزيزشذاالدكتورةأكدت
.(أحياءتخصص)طموحهالتحقيقكبيرًاشوطًاقطعتحيثللمستقبل،تخطط

غياب تشخيص
الرابعاليوموبعدالنظر،تلفتالبسيطةبأعراضذلكبدأحيثم،2005عامفيكانبالمرضإصابتهاتشخيصتمأنهوأوضحت
ثقلوجودإلىباإلضافةالوجه،جانبيأحدتحّركعدمهيبهامّرتالتياألعراضمنأنإلىوأشارت.مشكلةبوجودشعرت
.المستشفىإلىبالتوّجهاألمروانتهىالرؤية،فياالزدواجيةوأيضًاالكالم،في

رفض وإنكار
التصلبفحوصاتعملفيالبدءتمحيثالسبب،معرفةدونأيام،10لـالفحوصاتوإجراءالتنويمبمرحلةمّرتأنهاوذكرت
فياألولىالمرحلةهيتلكوكانتوالسمع،للعينينالكهربائيالجهدوحسابظهروخزعةمغناطيسيرنينوأشعةالعصبي،
لومرماستسالذلكتلىألسبوعين،تنالهوعدمالدواءصرفبعدحتىورفضباإلنكارذلكاستقبلتأنهاوأفادت.المرضتشخيص
.المستقبلضياعمنوالخوفواالكتئابالحزنفيالدخولمنالعالجمراحلبدأتثمالواقع،

مساندة ودعم
أقربمنعبارةجاءتهاحتىتعيشها،كانتالتيالعزلةفترةمنإلخراجهاودعمهامساندتهاحاولتعائلتهاأنإلىولفتت

دبعأنوأكدت.بهالعيشفيحياتهامنتبّقىماتستغلأنقررتحتىالواقع،أرضإلىوأعادتهاالطريق،لهاأنارتصديقاتها
أنهاوأوضحت.محارباستراحةوتعتبرهابابتسامةالهجماتتواجهحيثطموحاتها،لتحقيقبجّدللعملالعودةقررتذلك

فيهيوها،(النفسعلمفيماجستير)العليادراستهابإكمالقامتحيثسريعة،بخطىالطموحاتسّلمتسّلقاستطاعت
.الدكتوراهمرحلةنهاية

إنجاز وطموح
فيمقاالتوكتبتعمومًا،النفسعلممجالوحولالتصلبحولدوراتوقدمتجامعات،3فيمحاضرعملتأنهاإلىوأشارت
قمةفيالمريضومساندةاالجتماعيالدعمأهميةفيهاذكرت"السكرقطعة"روايةأحدهماكتب3بتأليفوقامتالصحف،
يحتوضخاللهمنهدفناالجامعةفيعملزميلةمعمشترككتابوهو"العصبيالتصلبمتحديسيكولوجية"والثانيضعفه،

.لمعايشتهاألساليبوبعضمعهالتعايشوكيفيةالتصلبهوما

شذا العجالن . د
السعودية 

بواسطة فريق معين التطوعي الصحي
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كيفيــة تعامــل الكــادر الطبــي مــع مرضــى التصــلب 
.المتعدد في العيادات الخارجية واقسام الطوارئ

المتعددللتصلبأرفىجمعية–السعودية–العبدليماجدالدكتور:مقال

المركزيالعصبيالجهازيصيبمناعيًامرضاً المتعددالتصلبمرضيعتبر

تالزياراأغلبوتعتبر.البصريوالعصبالشوكي،والحبلالدماغ،منالمكّون

الطوارئ،أقساملدىالتعامليخّصمافيالمتعددالتصلبمرضىقبلمن

يالمعالالطبيبعلىيجبلذابالمرض،المتعّلقةبالهجماتعالقةلهاليس

التصلبمرضىمن%30قرابةأنحيثحقيقية،هجمةوجودعدممنالتأكد

واالنتكاساتللهجماتمطابقةأعراضهمتكونالطوارئأقساميزورونالذين

يفالمتعددالتصلبمريضبهايأتيالتياألعراضأغلبحينفيالحقيقية

القدرةعدمأووالعتمة،والدوران،التوازنعدم"هيلديههجمةحدوثحال

ن،القدميأواليدينفيبضعفالشعورأوالعينين،كلتاأوأحدفيالنظرعلى

الحالةهذهفيي نصححيث،"البولفيالتحكموعدمالشديد،التنميلأو

المضاعفاتومن.المناسببالعالجالبدءأجلمناألعصابطبيباستدعاء

ألعصاب،بامتعلقة-أعراضبدون–المتعددبالتصلبوالمتعلقةشيوعًااألكثير

والسقوطالبولية،المسالكالتهابات"هيالحقيقيةالهجماتتشبهوقد

عنالناتيالتنفسيالجهازوالتهاباتالعظام،فيكسوروحدوثالمتكرر،

عددالمتالتصلبمرضىمعالتعاملطرقنجاحأهمأحدويعتبر."البلعصعوبة

يومفيالتخصصاتمتعددةالعياداتتطبيقهوالخارجية،العياداتفي

تالوقوإتاحةسريع،بشكلالكاملالتقييمإجراءالمريضعلىليسهلواحد،

ّيةالمعنالعياداتأنحيثمريض،لكلالخاصةاالحتياجاتعلىللتعرفالكافي

وعيادةالمتعدد،التصلبأواألعصابعيادة"هي،المتعددالتصلببمرضى

ادةوعيوالتأهيلي،الطبيعيالعالجوعيادةالنطق،وعيادةالبولية،المسالك

النفسي،الطبوعيادةاالجتماعية،الخدمةوعيادةالتغذية،وعيادةاأللم،

احتياجولكنالعيادات،هذهلكلالمريضاحتياجالضرورةمنليسأنهعلما

.المختّصاألعصابطبيبيقررهومااألعراضعلىبناًءيكونحسبحالةكل

ماجد بن محمد العبدلـــي. د
ة استشاري طب األعصاب واألمراض العصبي

الطرفية وأمراض العضالت 
مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر 

جامعه االمام عبدالرحمن بن فيصل



االتحاد الدولي للتصلب العصبي المتعدد

حيدة االتحاد الدولي للتصلب العصبي المتعدد هو الشبكة العالمية الو

اص ا التي تضم منظمات عاملة في مجال التصلب العصبي المتعدد وأشخ

ن أ مصابين بداء التصلب العصبي المتعدد ومتطوعين وطواقم عمل مـ

.نحاء العالم كافة

:رؤيتنا
.عالم خاٍل من مرض التصلب العصبي المتعدد

:رسالتنا
نحث جميع منظمات العالم وحشـدها و جمعهـا جنب ـا إلـى جنـب لتحسـين نوعيـة حيـاة جميـع األشـخاي المصـابين بـداء 

.التصلب العصبي المتعدد والقضاء عليه بال رجعة

:قيمنا
..هم في قلب كل ما نقوم بهاألشخاي المصابون بمرض التصلب العصبي المتعدد. 1
..يغير حياة الناسالتعاون الدولينحن نعلم أن. 2
..نحن نجرب ونتعلم بشكل مستمر حتي نحسن مدي تأثيرنا. 3

:غاياتنا
.تحصيل فهم علمي أكبر وإيجاد المزيد من العالجات❖
.تحسين سبل الحصول علي العالج والرعاية الصحية❖
.اتخاذ القرارات عن ثقة ووعي❖
.إحداث تغييرات إيجابية في المواقف والسياسات والممارسات❖
.تحقيق تحرك أقوي وأوسع انتشارا لالتحاد الدولي للتصلب العصبي المتعدد❖

جمعية أرفى نشكر

لكة للتصلب المتعدد بالمم
العربيــة الســعودية علــى 
ــــــة  مبادرتهــــــا التطوعي

" تواصــل"لمراجعــة نشــرة 
تــــم تعــــديل تصــــاميم .وإخراجها27عدد 

الغــالف األمــامي لنشــرة 
م تواصل بناء علي تصمي

حملــة اليــوم العــالمي 
لمــرض التصــلب العصــبي

2022-2020المتعدد 

: إخالء مسـئولية
المادة المعلوماتية المسـتخدمة فـي هـذه 

(  األفـراد-الجمعيـات) النشرة تم جمعها من 
المشــــاركين فــــي النشــــرة، وال يوجــــد أي 
مســئولية قانونيــة اتجــاه االتحــاد الــدولي 
ة للتصلب العصبي المتعـدد، كـذلك المشـارك

ــرار  ــد أو إق ــي تأيي فــي نشــرة تواصــل ال يعن
ي االتحاد الدولي للتصلب العصبي المتعـدد أل

مــن الخــدمات او المنتجــات المــذكورة فــي 
...اعداد نشرة تواصل


