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 نشاطات
 جمعیة الحیاة

  فبرایر/شباط 2021
 تم تنظیم حملة توعویة بعنوان ( رسالة من 

مریض التصلب املتعدد إلی املجتمع ) بمشارکة 
عدد من متطوعي الجمعیة للتعریف باملرض 
واألعراض التي یعاني منها املریض وأهمیة 

التشخیص املبکر وتمت الحملة في إحدى 
املتنزهات العامة التي یرتادها عدد کبیر ومختلف 

من الفئات املجتمعیة

یونیو/ حزیران 2021
 تنظیم ورشة عمل بالتعاون مع وزارة العمل 

والشؤون االجتماعیة للتعریف بقانون ذوي اإلعاقة 
واإلحتیاجات الخاصة ومایتم توفیره من إمتیازات 
لذوي اإلعاقة حیث یستفاد من إمتیازات القانون 
مرضی التصلب املتعدد ممن وصلوا  إلی مرحلة 

اإلعاقة ، تمت الورشة عبر اإلنترنت وعلی الصفحة 
الرسمیة للجمعیة علی الفیسبوك

مایو/أیار 2021
  تنظیم محاضرة طبیة علی الصفحة الرسمیة للجمعیة 
علی الفیسبوك للدکتور أنمار عدي عضو جمعیة الحیاة 

حول موضوع:
 (آلیة اختالف عالجات التصلب املتعدد من مریض آلخر )

تنظیم احتفالیة الیوم العاملي للتصلب لعام  2021 تحت 
شعار نتواصل لنواصل عبر اإلنترنت وعلی الصفحة 

الرسمیة للجمعیة لألیام  30/5 و 3/6 برعایة عدد من 
شرکات األدویة وتضمنت اإلحتفالیة عدد من املحاضرات 

الطبیة والنفسیة وفقرات متنوعة 

شهر 1 الی شهر 6 /2021 
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قصة نجاح
  مصابة بالتصلب املتعدد 

 أشواق علي

 النجاح في الحیاة هو مواکبة التطور الذي یحدث في املجتمع ألن کل شخص یحتاج إلی املثابرة
 لتحقیق أهدافه ویکون لدیه القدرة علی تنظیم أموره وأنا أصبت بمرض التصلب املتعدد وخفت أن

 یجعلني محبطة وأن أفشل باإلستمرار بالحیاة وتقدیم العطاء لعائلتي وللمجتمع حیث أني زوجة
 وأم ، وشعرت بعد مدة أن هذا التفکیر خاطئ وقررت أنني لن أتوقف ولن أجعل مرضي حاجز بیني

 وبین اإلستمرار وکانت إرادتي قویة في قیامي بأعمالي املنزلیة وتربیة األوالد إضافة إلی ممارسة
 عملي وهوایتي املفضلة وهي األعمال الیدویة الفنیة وبدأت املشارکة في املعارض الفنیة

 وحصلت علی شهادات تقدیریة عدیدة، أصبحت أنظر بمنظور مختلف ولن أجعل مرضي عقبة في
حیاتي وعلی العکس أصبحت محبة لکل شيء وختاما "إن اهللا الیضیع اجر من أحسن عمال

 أشواق علي
 مصابة بالتصلب املتعدد / متطوعة في جمعیة الحیاة

 9647835718024                               
 9647705833424

جمعیة الحیاة لتصلب األعصاب املتعدد 

جمعیة الحیاة لتصلب األعصاب املتعدد 

iraqms64@yahoo.com
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 تم إعداد هذه
 النشرة برعایة
 االتحاد الدولي

 للتصلب العصبي
 املتعدد

فریق دراجي
 التصلب املتعدد 

 تمرکز أهمیة فریق دراجّي األول علی مستوى اململکة العربیة السعودیة ودول
 الخلیج العربي والدول العربیة لدعم مصابي التصلب املتعدد وذلك في نشر ثقافة

 الریاضة والعمل علی تحسین حیاة املصاب العملیة والتغلب علی الصعوبات
.ومواجهة التحدیات التي یواجهونها في حیاتهم الیومیة

 لذلك اتخذ الفریق شعارًا
(انطالقة لحیاة أفضل بإذن اهللا)
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فریق دراجي
 التصلب املتعدد 

 نشاطات

 مشارکة أعضاء الفریق مع هیئة رعایة األشخاص ذوي اإلعاقة بفلیم قصیرعن التصلب املتعدد تحت 
شعار لن تتوقف حیاتي ، 

- شارك نائب الفریق في لقاء خاص علی القناة اإلخباریة ملطالبة املراکز الریاضیة باإلهتمام وتوفیر 
األجهزة الالزمة لألشخاص ذوي اإلعاقة داخل النوادي الریاضیة

- کما شارك فیصل املانع (صاحب مبادرة دراجي) بلقاءات عدیدة في تطبیق
 Clubhouse وإیصال من خالله رسالة الفریق عن أهمیة ممارسة الریاضة ورفع الوعي عن التصلب 

املتعدد بالتعاون مع عدد من النشطاء في هذا املجال.
ومن املسؤولیة اإلجتماعیة تم اإلتفاق مع مرکز الدکتورة شهیرة بخیت لطب األسنان في مدینة 
الریاض بإستقبال املصابین بالتصلب املتعدد مجانًا للحاالت الخاصة بالتنسیق مع أ.یوسف الحربي.

وأکد فیصل املانع قائد الفریق في ظل هذه املبادرات واملجهودات التي ستتحقق رسالتها وتعود 
الفائدة لهم إال إننا نعمل من أجل ترسیخ ثقافة جدیدة ونقلة نوعیه وهادفه في تحسین حیاة 

املصابین .

 استأنف الفریق برنامجه اإلسبوعي لتحقیق عدد من األهداف
ملمارسي الدراجة الهوائیة علی تجاوز 20 کیلو في املرحلة القادمة

ومن جهة أخرى، تم توقیع شراکة مجتمعیة لکال من
متجر دکان عود 
عجالت منطلقة 
مجموعة مسار 

 لدعم برنامجنا السنوي بنسختها الثانیة تحت عنوان
 (الریاضة أسلوب حیاة)

 تزامنًا مع الیوم العاملي للتصلب املتعدد خالل شهر أیار / مایو 2021
 حیث شارك املصابون ریاضة املشي لتحقیق 60 ألف خطوة خالل فترة
زمنیة تعادل 20 یوم ، فیما کرم الداعمین األکثر مشارکة في هاشتاغ

( یومیات_متصلب_ریاضي# ) 

أیار / مایو 2021 

MS_Biking

+966568997130

ksa.ms.biking@gmail.com
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 تم لقاء في إطار التکتل املحلي للجمعیات مع مدیر الشؤون الدینیة و األوقاف ،
 لوالیة سطیف وخالل هذا اللقاء تناولنا النقاط التالیة  :التعریف بالتکتل وأهدافه ،

 الدعوة للمشارکة في اللجنة التشاوریة املحلیة املزمع اإلعالن عنها ، الدعوة
 للمشارکة في مختلف النشاطات التوعویة و التحسیسیة حول مختلف العراقیل

واملخاطر التي تواجه شریحة ذوي اإلعاقة

 تم عقد اجتماع ألعضاء
 املکتب املسیر للجمعیة

 لعرض التقریر األدبي واملالي
لسنة 2020 واملصادقة علیه

 وشارکت الجمعّیة في 
 ورشة عمل من تنظیم

 الوکالة الوطنّیة للقرض
 ANGEM-SETIF املصغر

 نشاطات
جمعیة نوران ملرضی التصلب

 اللویحي املتعدد لوالیة سطیف 

 شارکت جمعیتنا برئاسة السید قنفود ابراهیم ومن تنظیم الوکالة الوطنّیة
 للقرض املصغر                 لوالیة سطیف وتحت إشراف مدیرالوکالة تم لقاء

 تحسیسي وتشاوري مع تکتل الجمعّیات املحلّیة إلدماج املعاق، حیث تم تقدیم
 عرض مفصل لجهاز القرض املصغر وکذلك أهداف ومهام الوکالة املسیرة له. وکان

 النقاش حول فئة ذوي اإلحتیاجات الخاّصة ومختلف العراقیل التي تواجههم لتجسید
مشاریعهم علی أرض الواقع

angem

 شباط / فبرایر 2021

 آذار  /مارس 2021 
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 شارکت جمعیتنا في إحیاء الیوم 2021
 العاملي ملرض التصلب العصبي املتعدد

M.S الذي نظمته الفدرالیة الجزائریة ملرضی 
 التصلب العصبي  بساحة املرکز التجاري

 بالجزائر العاصمة

 بحضور رئیس الجمعیة قنفود ابراهیم و مجموعة من املرضی املصابین
 بالتصلب العصبي وتلقینا شروحا حول کیفیة إنشاء مؤسسات ناشئة

وکیف یمکن لوکالة أن ترافق و تدعم أصحاب املشاریع

 نشاطات
جمعیة نوران ملرضی التصلب

 اللویحي املتعدد لوالیة سطیف 

 نیسان  /أبریل 2021

 عقد لقاء مع رئیس مصلحة طب األعصاب واألمین العام إلدارة 2021
 املستشفی الجامعي سطیف تمحور هذا اللقاء حول إنجاز مصلحة لطب

 األعصاب وتم إرسال ملف اإلنجاز إلی وزارة الصحة عن طریق الفدرالیة الجزائریة
ملرضی التصلب العصبي

  أّیار / مایو 2021 

  أّیار / مایو 2021

famasep

 إبراهیم  قنفود – رئیس الجمعیة 
setif.sep@gmail.com 6



 نشاطات
 جمعیة الهناء ملرضی التصلب

          العصبي املتعدد بفاس
کانون الثاني /ینایر 2021 و حزیران /یونیو 2021

شباط  /فبرایر 2021 

نیسان  /أبریل 2021  

 شاركت جمعية الهناء بمقال في مجلة علمية 
 للتعريف والتوعية بالمرض وكذلك التعريف

بأهداف الجمعية وجهودها

شباط /فبرایر 2021 
شاركت الجمعية في اجتماع مع مختبر لألدوية بحضور جمعيات مغربّية أخرى

و أطباء ، تم خالل اإلجتماع مناقشة سبل العالج واألدوية وكذلك مشاكل 
و تجارب المرضى و عالقة ذلك بموضوع كورونا 

 حضرت الجمعية لورشة عمل إقليمية مع جمعيات عربية من تنظيم االتحاد الدولي 
 لمرض التصلب العصبي المتعدد و ذلك لمناقشة خطة عمل برنامج بناء القدرات من أجل

تحسين الحصول على العالج

انضمت الجمعية لندوة إطالق الجزء الثاني من أطلس التصلب العصبي المتعدد
 كما شاركت جمعية الهناء في ندوة منظمة من طرف اإلتحاد الدولي بسرد تجربتها

 مع أنشطة اليوم العالمي للمرض لسنة 2020 من خالل مقاطع فيديو تحسيسية
سبق إطالقها السنة الفائتة

7



 أّیار / مایو 2021 
 تم عقد جمع عام لجمعية الهناء لتجديد مكتب 
 الجمعية و قد تم من خالله إعادة الثقة ألعضاء

المكتب المسير السابق
 احتفلت الجمعية كعادتها باليوم العالمي لمرض 

 التصلب العصبي المتعدد تحت شعار "نتواصل
 لنواصل"، و ذلك من خالل ندوة افتراضية حضرها

 أساتذة في طب األعصاب والطب النفسي و
 ممثل لمركز الترويض و ممثل عن الصندوق

للضمان االجتماعي

حزیران / یونیو 2021 
 تم إبرام شراكة جديدة مع مختبر للتحاليل بتخفيضات مهمة وشراء أدوية 

وأدوات طبية من أجل مساعدة المرضى وتسهيل الوصول إلى العالج

 نشاطات
 جمعیة الهناء ملرضی التصلب

          العصبي املتعدد بفاس
کانون الثاني /ینایر 2021 و حزیران /یونیو 2021

hanasep.ass@gmail.com

@Hana_sep9 @Hanasep1 

Facebook@HANA SEP
 06 30 78 78 84

 +(212) 0630787884

hanasep.ass@gmail.com                      
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رؤیتنا
حياة أفضل لمصابين التصلب العصبي المتعدد 

رسالتنا 
 دعم مصابين التصلب العصبي المتعدد عن طريق تمكينهم و إمدادهم بكل األدوات

التي يحتاجونها في حياتهم اليومية باإلضافة لنشر الوعي في مجتمعاتهم

العالج النفسي الجماعي
 جلسات الدعم 

عالج طبيعي وإعادة التأهيل
 فعاليات ترفيهية 

 برامج توعوية 

لقاءات و فعالیات
 خالل األشهر الماضية ، حرصت مجموعة جدة ام اس على نشر الوعي وتحقيق أعلى

معايير الفائدة بالشراكة مع فريق معين وإعانة

 بدأنا بنشر المنشورات عبر اإلنستغرام عن خواطر متصلب إلعطاء فرصة للمصابين للتعبير عما 
 بداخلهم ولتصحيح بعض المعلومات الخاطئة لدى المجتمع ، كما تم عرض رحلة اثنين من أبطال

التصّلب العصبي المتعدد عن طريق مقطع فيديو مصور بختام شهر أيار / مايو

 املجتمع املصابین
 حمالت توعية على مواقع

 التواصل االجتماعي
سفراء

فعاليات
زيارات للمدارس و الجامعات

 مجموعة
 جده ام اس

Jeddah MS

 أّیار / مایو 2021 
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 قمنا برسم جدارية تشرح واقع عالم التصّلب بمشاركة المصابين 

 في رسم وتلوين الجدارية بحديقة اإلرادة بمدينة جده

 قمنا بتوعية المصابين بأهمية الرياضة ودورها في صحتهم عن

 طريق تفعيل اليوم العالمي للدراجات بالشراكة مع فريق دّراج

 جدة والذي ُأقيم في كورنيش الواجهة البحرية  بالتعاون مع أمانة

جدة ليضم عدًدا من المصابين وأعضاء الفريق

 إكماًال إلهتمام الفريق بالصحة النفسية للمصابين بشكل جوهري ،
 تم إطالق سلسلة "حنوصل رسالتك"  والتي ساهمت في إيصال
 المشاعر والرسائل بين المصابين وعائالتهم وأصدقائهم ، كما أننا
 مستمرون بالبث المباشر على اإلنستغرام، وتم استئناف اللقاءات

الحضورية لألهالي والمصابين بحضور األطباء والمختصين

 مجموعة
 جده ام اس

 خالل األشهر الماضية ، حرصت مجموعة جدة ام اس على نشر الوعي وتحقيق أعلى
معايير الفائدة بالشراكة مع فريق معين وإعانة

أّیار / مایو 2021

أّیار / مایو 2021

حزیران / یونیو 2021

www.jeddahms.org@jeddahms-orgjeddahms

@jeddahms-org

@jeddahms-org

jeddahmsorg@gmail.com 

+96650078802910



 نشاطات
 الفيدرالية المغربية إلتحاد

جمعيات مرضى التصلب اللوائحي

 تتقدم الفيدرالية المغربية إلتحاد جمعيات مرضى التصلب اللوائحي الفيدرالية المغربية إلتحاد
            جمعيات مرضى التصلب اللوائحي            بأزكى عبارات الشكر واالمتنان لإلتحاد الدولي

 على الدعم المالي لتمويل مشروع اإلحصائيات لمرضى التصلب المتعدد الذي تعمل  الفيدرالية
على إنجازه  بالمغرب

MSIF

 استأنفت الفيدرالية المغربية إلتحاد
 جمعيات مرضى التصلب اللويحي إجراءاتها القانونية بعد أن قدمتها

 يوم 5 آذار /مارس 2020 بتقديم وثيقة طلبها الثاني للترخيص
 والموافقة على إحصائيات مرضى التصلب المتعدد لوزارة الصحة

 المغربية 2021/02 بالرباط
 كما تم التواصل مع الفيدرالية بعد مرور 5 أيام بعد تقديم الطلب
لوزارة الصحة من مركز األبحاث واألوبئة الكائن في الرباط والتابع

 لوزارة الصحة لتبليغنا أن ملف طلب اإلحصائيات أحيل إليهم لدراسته 
 ومشاركتنا في إنجاح هذه العملية ومن جهة

خصصت بوابة إلكترونية في الموقع الخاص بها
 لتسجيل بيانات كل مريض داخل التراب الوطني وإنشاء كتيب طبي خاص يتتبع حالة المريض

 ومراحل عالجه مع بطاقة المريض التي نطمح مستقبال إدراجها في وزارة الصحة وإلكترونية ودفتر
 صحي مرفوقا بدفتر الدليل سيتم إصدارهم حين االنتهاء من عملية اإلحصائيات لكل منطقة

 وبإشراف الجمعية المتواجدة بها

WWW.FMUASEP.ORG   

آذار / مارس2020     

 عقدت الفيدرالية المغربية إلتحادجمعيات مرضى التصلب
اللوائحي إجتماعا مع العمالء

 (أخصائي اإلحصائيات و أخصائي التوعية والتحسيس ):
 لدراسة أهم الطرق التي يجب اتباعها لتعزيز عملية اإلحصائيات

 والتركيز عليها
 تواصل الفيدرالية نشاطها اإلعالمي مع مبرمج الموقع

 اإللكتروني الخاص بالفيدرالية وإصداره ألرض الواقع مع الشكر
   الجزيل لإلتحاد الدولي على الدعم المادي في إنشائه

 في إطار التوعية والتحسيس نظمت لقاءات عن بعد على
  موقع                        و صفحتها الخاصة بالفيسبوك

 تتضمن عدة مواضيع للتحسيس والتوعية عن مرضى التصلب
المتعدد وتوجيهم

meet.google
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 نشاطات

آذار/ مارس 2021
حصة أخصائي نفسي

 أیار/ مایو 2021
حصة أخصائي نفسي نیسان/ أبریل 2021

اخصائي السکري والتغذیة

أیار/ مایو 2021
اخصائي نفسي اکلنیکي "الصمود

آذار/ مارس 2021
حصة علم النفس اإلکلنیکي

نیسان/ أبریل 2021
 حصة علم النفس اإلکلنیکي/

أخصائي نفسي

أیار/ مایو 2021
 اخصائي العالج الطبیعي والترویض

الطبي واخصائي العالج الحرکي

 كعادتنا نحتفل باليوم العالمي للتصلب المتعدد كل سنة في 30 أيار / مايو باإلحتفال الجماعي
 مع كافة األصدقاء وبما أن العالم بأسره يخضع لإلحترازات الوقائية جراء                  نحتفل هذه
 السنة عن بعد بإستخدام وسائل اإلعالم والتواصالت االجتماعية واستخدامنا أدوات خاصة من

 إنجازات اإلتحاد الدولي           له الشكر الجزيل على مبادراته القيمة واهتمامه ببناء القدرات سواء
  على الفرض او على الجمعيات

COVD-19

MSIF   

 تتقدم الفيدرالية المغربية إلتحاد جمعيات مرضى التصلب اللوائحي بالشكر الجزيل لإلتحاد الدولي
على مجهوداته الجبارة في إنتاج هذه المجلة الرقمية لعرض أعمال الجمعيات العالمي

WWW.FMUASEP.ORG 

@fediretion_marocaine_sep 

@fmuasep2021 

FMUASEP FMUASEP 2021

FMUASEP2021@GMAIL.COM  

jeddahmsorg@gmail.com 12

 الفيدرالية المغربية إلتحاد
جمعيات مرضى التصلب اللوائحي



الجمعیة الیمنیة لرعایة
 مرضی التصلب اللویحي املتعدد 

 في البداية يتقدم أعضاء الهيئة اإلدارية وأعضاء الجمعية العمومية بخالص الشكر والتقدير الى أعضاء
 االتحاد الدولي للتصلب العصبي المتعدد على اهتمامهم بمرض التصلب العصبي المتعدد في جميع

 أنحاء العالم ، كما تشكر إدارة وأعضاء الجمعية اليمنية لرعاية مرضى التصلب اللويحي المتعدد
 الدكتور/ ناجي الضبياني رئيس الجمعية وبقية أعضاء مجلس اإلدارة لما قدموه من جهود جبارة قاموا
 بها خالل الفترة السابقة وتحقيق عدة نشاطات كانت من الصعب إنجازها بل من المستحيل التواصل
 في تنفيذ أنشطة الجمعية في الظروف التي تمر بها اليمن بشكل عام والتي تمر بها الجمعية بشكل

 خاص ، فهناك عائق كبيرة أمام الجمعية بسبب األوضاع المأساوية التي تمر بها اليمن من الحصار
 والحروب والفقر وكثرة األمراض األخرى المصاحبة للتصلب العصبي المتعدد وعدم توفر مقومات
 الحياة األساسية التي يستطيع أن يعيش بها الفرد ، وفي عدم توفر الحقوق اإلنسانية لكل فرد

 وخاصًة مرضى التصلب العصبي المتعدد الذين هم بحاجة ماسة إلى دعم نفسي ومادي ومعنوي من
أجل محاربة المرض ورفع مستواهم ودعمهم ماديًا و معنويًا وتقديم المعونات والمساعدات األخرى

 نحن في الجمعية نمر بصعوبات وعوائق مادية غير طبيعية ولكن بجهود األعضاء والمتطوعين في
 الجمعية قبلوا هذا التحدي واستمروا بالمحاولة لتوفير احتياجات المرضى ، ولكون معظم أعضاء

 الهيئة االدارية من مرضى التصلب العصبي المتعدد ، جعلهم أكثر اصرارًا وقوة لتخطي كل المعوقات
 والصعوبات في ظل الحصار والحرب التي تواجهها اليمن منذ ست سنوات ،  مما أثر على المجتمع

   نفسيًا واقتصاديًا
 وبفضل من الله تعالى تم عقد شراكة مع جمعية العون المباشر مكتب -  اليمن  وبنك الدواء

 اليمني. حيث تم تنفيذ أول مشروع للجمعية عبر الشراكة والتعاون مع جمعية العون المباشر وتقديم
 المعونات عبر توزيع سالل غذائية للمرضى من أجل تخفيف معاناة غالء المعيشة والضغط النفسي

  التي يواجها مرضى التصلب المتعدد في اليمن
  فكانت نتائج هذا المشروع مؤثرة للغاية على المرضي وإعطائهم األمل وزراعة االبتسامة من جديد

على الرغم من بساطة محتوى السلة الغذائية
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 كل ما نواجهه من صعوبات هي
 توفير األدوية للمرضى 

 فهناك مرضى يحتاجون إلى توفير أدوية االنتكاسة                                                     وعدم قدرتهم 
 على توفير مثل هذه األدوية ، باإلضافة إلى األدوية االساسية التي يستخدمها مريض التصلب العصبي

المتعدد بصورة مستمرة وأيضا الفيتامينات وأدوية اخرى مثل أدوية الضغط والسكر والغدة الدرقية
 عدم قدرة المريض على حصول على األدوية في بعض محافظات الجمهورية 
 عدم قدرة الجمعية على تنفيذ مشروع التدريب والتأهيل لمرضى التصلب العصبي المتعدد 
 عدم قدرة الجمعية على تنفيذ الحملة الوطنية لإلكتشاف المبكر لمرض التصلب وجمع إحصائية 

مسجلة لدى الجهات المعنية
 

 وغيرها من الصعوبات والعوائق التي تواجهها الجمعية من أجل اإلستمرار في تنفيذ األنشطة 
 الهامة للمرضى وتنفيذ الخطة االستراتيجية وإستدامة أعمال الجمعية

 كما أكد الضبياني بأهمية اإلهتمام بمرض التصلب العصبي المتعدد بصورة خاصة وعاجلة لعدم فقدان
 شريحة كبيرة من الشباب المصابين  بهذا المرض وإعطائهم األمل لممارسة حياتهم بصورة سوية مع
 المجتمع ورفع معنوياتهم ودعمهم ماديا ومعنويا وعلميا وثقافيا واإلقتراب منهم واإلستماع لهم

 وإلى مشاكلهم وإحتياجاتهم وإشراكهم مع شريحة المجتمع

الجمعیة الیمنیة لرعایة
 مرضی التصلب اللویحي املتعدد 

(methylprednisolone 1,000 m)
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الجمعیة الیمنیة لرعایة
 مرضی التصلب اللویحي املتعدد 

 نشاطات

 متابعة وزارة الصحة العامة والسكان على آلية صرف أدوية المرضى وتقديم اقتراحات سلسة حول
 آلية صرف األدوية بحيث يحصل المريض على األدوية بسهولة وسالسة وخاصة األشخاص الذين

 يعيشون في محافظات ومدن بعيدة ، خارج العاصمة صنعاء في تاريخ 2/1/2021

 رفع النشاطات والفعاليات والندوات وورش العمل التي قامت بها الجمعية خالل العام الماضي
 2020 إلى وزارة الشوؤن اإلجتماعية والعمل للحصول على تجديد ترخيص مزاولة العمل للعام

2021 
 

 عقد اجتماعات مع الهيئة اإلدارية لدراسة ومناقشة إعداد مشروع الحفل السنوي األول 
 من تأسيس الجمعّية والذي سيقام في تاريخ 20/2/2021

 إعداد ورشة عمل من قبل مسؤول القطاع النسائي أ/ أمة الرحمن الكامل حول رعاية 
 النساء الحوامل مع مرض التصّلب العصبي المتعدد وكيفّية التعامل مع الحمل وما بعد الحمل

 عقد اجتماعات متفرقة لمجلس اإلدارة حول تعيينات جديدة من المتطوعين للعمل لدى 
-: الجمعّية لرفع المستوى العملي والمساعدة في تنفيذ مشاريع الجمعية وهم كالتالي

 أ . د / مجاهد معصار – رئيس المجلس الطبي األعلى – الرئيس الفخري للجمعية 
 أ / توفيق محمد الضلعي – نائب ثاني لشؤون المرضى 
 أ / محمد احمد العنسي – المدير التنفيذي للجمعية 
 أ / حمدي المطري – مدير البرامج والمشاريع للجمعية 

 تسجيل حاالت جديدة من المرضى وأضافت بياناتهم في قاعدة البيانات للجمعية  

 متابعة وزارة الصحة العامة بخصوص تنفيذ مشروع الحملة الوطنية لإلكتشاف المبكر 
 لمرض التصلب العصبي المتعدد

 مقابلة تلفزيونية استدعي فيها رئيس الجمعية الدكتور/ ناجي الضبياني لقناة اليمن 
 الفضائية في برنامج صحتي لتقديم نبذة تعريفية عن مرض التصلب اللويحي  كما أشار الضبياني
 بدعوة عامة للمجمع لحضور الحفل السنوي األول والذي سيقام في تاريخ 20/2/2021 برعاية
 كريمة من وزير الصحة العامة والسكان أ.د / طه المتوكل ووزير الشؤون اإلجتماعية والعمل أ/

 عبيد سالم بن ضبيع والرئيس الفخري للجمعية أ.د/ مجاهد معصار  كما حدد فيها الزمان والمكان
 وتحت شعار كشف القناع الخفي لمرض المتصلب العصبي في اليمن

 قام أعضاء اللجنة التحضيرية بإعداد مجلة ورقية تتلخص فيها المشاريع واألنشطة المنفذة خالل
العام السابق تحت شعار كشف القناع الخفي لمرض التصلب العصبي المتعدد في اليمن

 نزول فريق من قناة الفضائية اليمنية لتصوير مقر الجمعية واستهداف بعض المرضى 
 المتواجدين وتوثيق معلومات عن كيفية اصابتهم بهذا المرضى . كما أعد المسوؤل المالي

 ريبورتاج مدمج مع فلم وثائقي ويتم عرضة في الحفل السنوي األول من تأسيس الجمعية والذي
 سيقام في تاريخ 20/02/2021

 إقامة الحفل السنوي األول من تأسيس الجمعية اليمنية لرعاية مرضى التصلب اللويحي 
 المتعدد تحت شعار ( كشف القناع الخفي لمرض التصلب العصبي المتعدد في اليمن ) وحضر

 الحفل وكيل وزارة الصحة العامة والسكان للطب العالجي أ.د / محمد المنصور كما حضر الرئيس
 الفخري للجمعية أ.د / مجاهد معصار وعدد من الوجهاء والمسؤولين ومن المرضى واهاليهم حيث
 أقيم الحفل في قاعة جامعة صنعاء وتم تكريم ضيوف الحفل الكرام والداعمين والمتطوعين وتم

 تقديم النشاطات والفعاليات والدورات وغيرها خالل الحفل

15



 عقد اجتماع مع الجمعية العمومية لإلطالع على نتائج ومخرجات الحفل ووضع خطة لحلول المشاكل
 التي واجهتنا وعدم تكرار الغلط واألخذ بالجدية واإلهتمام في كل ما يتعلق من الرعاية الصحّية

 وتوفير األدوية وتدريب الكادر الوظيفي وتأهيلهم

 تسجيل الجمعية لدى بنك الدواء اليمني الخيري لمساعدة المرضى في توفير بقية األدوية المتاحة
 لدى بنك الدواء اليمني

 إعداد استبيان إلكتروني يهدف الى جمع المعلومات حول استخدامات واحتياجات المرضى من األدوية
  التي يستخدمها و يحتاجها والتي تعتبر غير متوفرة لوضع خطة لمعالجة العصوبات والتحديات

 تقديم توعية اجتماعية عبر التواصل اإلجتماعي حول كوفيد19- للمرضى وأهاليهم والمجتمع 
وكيفية التعامل والحرص وتقديم المشورات والتعليمات الالزمة

 اعداد استبيان الكتروني يهدف الى جمع المعلومات عن المريض وأسرته من أجل رصد احتياجاتهم
وتقديم المعونات اإلنسانية والعينية اضغط هنا

 نقل موقع المقر القديم الذي كان في شارع شميلة إلى مقر واسع وسهل الوصول للمرضى في
 شارع عمان – الحي السياسي – جوار فالفل المعلم ومدارس األمجاد األهلية

 إعداد مشاريع خيرّية متنوعة ومنها ( مشروع السلة الغذائية الرمضانية – مشروع المساعدات النقدية
 للمعسرين – مشروع كسوة العيد- مالبس العيد

 قامت إدارات الجمعية بإعداد دليل وأساسيات ( الدليل المالي – دليل الموارد البشرية – مدونة
 السلوك – التقييم والمتابعة

 إعداد وتشكيل  فريق من المتطوعين للنزول الميداني لتقديم المشاريع الى الجهات الداعمة
 والمنظمات والتجار وغيرهم

 تنفيذ مشروع السلة الغذائية لجميع مرضى التصّلب اللويحي المتعدد في أمانة العاصمة صنعاء
 بالتعاون والشراكة مع جمعية العون المباشر والتي استهدفت عدد (184) اسرة من مرضى التصلب

العصبي المتعدد في الفترة  29 نيسان / أبريل  وحتى 29 أيار / مايو 2021
 

 إعداد خطة وتجهيز فريق لإلستعداد لفعاليات اليوم العالمي للتصلب العصبي المتعدد تحت شعار
 نتواصل _ لنواصل والتي تهدف إلى رفع المستوى التوعوي للمجتمع وتعريف المجتمع بمرض

 التصلب العصبي المتعدد

 إعداد فريق خاص بالتواصل اإلجتماعي ونشر ومشاركة جميع المنشورات والصور حول اليوم العالمي
للتصلب العصبي المتعدد

إنشاء قناة على اليوتيوب لنشر مشاريع وفعاليات وأنشطة الجمعية عبرها

 عمل اتفاق مع مركز راحة للتدريب والتأهل والعالج الطبيعي إلستقبال مرضى التصلب العصبي
المتعدد وتقديم الرعاية والتأهيل لهم

الجمعیة الیمنیة لرعایة
 مرضی التصلب اللویحي املتعدد 

 نشاطات

(

(
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 مشاركة الجمعية وأعضاءها والمرضى في فعالية اليوم العالمي للتصلب المتعدد عبر البث المباشر
من اإلتحاد الدولي للتصلب المتعدد في يوم 30 أيار / مايو 2021

 نفذ فريق العمل تركيب اللوحات القماشية وتوزيع الملصقات والبروشورات التعريفية باليوم العالمي
للتصلب العصبي المتعدد تجهيزًا لفعالية اليوم العالمي للتصلب العصبي المتعدد

 إعداد ريبورتاج عدد 2 حول التعريف بالمرض باللهجة العامية لتسهيل الفهم ووصول المعلومات
ألفراد المجتمع وعرضهم أثناء فعالية اليوم العالمي للتصلب المتعدد

 أقامت الجمعية فعالية اليوم العالمي للتصلب المتعدد يوم 3 حزيران / يونيو 2021 في قاعة
 المركز الثقافي بصنعاء بحضور عدد من المسؤولين وشخصيات اجتماعية بارزة في المجتمع وعدد من

المرضى وأعضاء الجمعية

 إقامة عدد من الندوات وورش العمل مع اإلتحاد الدولي للتصلب العصبي المتعدد ( لندن ) عبر
االنترنت

 استقبال الحاالت المرضية الجديدة والتي تم التعرف عليها من خالل المنشورات التي تم توزيعها في
 شوارع مدينة صنعاء تمثلت في ( بروشورات – ملصقات – لوحات قماشية ) وكذلك عبر وسائل

التواصل اإلجتماعي للتعريف بالمرض

الجمعیة الیمنیة لرعایة
 مرضی التصلب اللویحي املتعدد 

 نشاطات

www.yamspc.org

Facebook@YAMSPC.YE00967775962963
0096771446633

info@yamspc.org
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قصة نجاح
  مصاب بالتصلب املتعدد 
 مـحـمـد عــراف

اسمي محمد عراف من محافظة حجة – اليمن عمري 49 عام
 بدأت أعراض المرض عام 2012 علي شكل تنميل في األقدام ثم

 تطورت إلى تشوش في الرؤية وإزدواجية  في الرؤية وعدم توازن ،
 زرت معظم أشهر دكاترة المخ واألعصاب في بالدي اليمن ولكن لم

يتم تشخيص المرض إال في عام 2018
 تم تشخيصي باإلصابة بمرض التصلب العصبي المتعدد  بعد معاناة

 شديدة شملت توقفي عن العمل وصعوبة الحصول على الخدمة
 الطبية المتخصصة وعد توفر األدوية الالزمة والغالية الثمن ، إلى

 أن تم إنشاء الجمعية اليمنية لرعاية مرضى التصلب العصبي
 المتعدد والتي سعت مشكورة بتقديم طلباتنا وإحتياجاتنا إلى
 الجهات الرسمية والمنظمات اإلنسانية المحلية والدولية كما

 قامت بتوفير بعض األدوية األساسية لمرضى التصلب العصبي
 المتعدد الذين يعانون معاناة بالغة في حياتهم بكل جوانبها المالية

 واألسرية والعملية والمجتمعية ، ففي الجانب المالي ال يستطيع
 تحمل تكاليف األدوية والفحوصات واإلشعاعات المطلوبة بشكل

 دوري وفي جانب العمل يواجه صعوبة حتى في الذهاب إلى العمل
 أما إذا كان العمل يتطلب جهد بدني كبير فمن المستحيل أن يستمر

 في عمله وفي الجانب اُألسري يجد صعوبة في تفهم حالته المرضية وطبيعة مرضه وما يعانيه حتى من
 أقرب الناس إليه ، فمزاجه متغير وحالة اإلكتئاب الذي ترافقه لذلك يجد صعوبة حتى في أن يظل

 مبتسما كما أن حالة الخوف يظل مالزما له في معظم أوقاته متى تأتيه هجمه المرض التالية وكيف
وأين ستكون ومن أين سوف أحصل على الدواء وكيف سأتمكن من توفير قيمته المالية

 مريض التصلب العصبي المتعدد يجد صعوبة حتى في شرح حالته للطبيب ففي كل ساعة يالحظ
 التغيرات تحدث له في جميع أعضاء جسده وأخيرًا أجدني عاجز عن وصف معاناة مريض التصلب اللويحي

  المتعدد ال يمكن التعبير عنها إال بكتاب كامل

تحياتي محمد عراف - اليمن
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جمعیة أرفی
 للتصلب املتعدد

 نشاطات

 انطالق فعاليات ملتقى تباين الذي نظمته جمعية أرفى
 للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية تحت رعاية التجمع

 الصحي األول بالمنطقة ، وذلك في غرفة الشرقية
 بحضور نائب مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية

 اإلجتماعية ابتسام الجميزي

 تواصل  ناصية شفاء برامجها : 12 مسارًا تخصصّيًا لتأهيل
 مصابي التصّلب المتعدد افتراضيًا

 حيث حققت 1171 مستفيد الى االن بمعدل 5 لقاءات

 وقعت جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة
 الشرقية اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية

 سواعد لإلعاقة الحركية بالمنطقة ، تهدف الى
 التعاون في إقامة البرامج والفعاليات واألنشطة

 التوعوية واإلجتماعية التي تخدم مستفيدي
 الجمعيتين

 وقعت جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة 
 الشرقية إتفاقية شراكة مجتمعية مع مركز تعافي

 للتأهيل بالمنطقة ، لدعم وتوفير10 جلسات
 للعالج الطبيعي والوظيفي لمصابي التصلب

 المتعدد، ومنح المستفيدين من الجمعية
 خصومات على خدمات المركز
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 أطلقت جمعية أرفى للتصلب المتعدد في المنطقة
 الشرقية مبادرة كفالة مريض لخدمة مصابي مرض

 التصلب ، حيث تشمل التبرعات توفير األجهزة الطبية
 والجلسات العالجية والمستلزمات الشهرية واألدوية

 العالجية ، وتنوعت أسهم التبرعات حيث بلغت خمسة
 أسهم ، يبدأ السهم األول ب 300 ريال والسهم الثاني
 200 ريال والسهم الثالث 100 ريال والسهم الرابع 50

 ريال والسهم الخامس 10 ريال ، إضافة إلى طلب بطاقة
اإلهداء عبر قناة التواصل مع الجمعية

 بادرت 8 مصابات بالتصلب المتعدد في الدمام
 بتنسيق وتصميم عدد من باقات الورود بمناسبة اليوم
 العالمي لألم احتفاء بهذه المناسبة ، بعد اتمام الدورة
 التدريبية والتأهيلية التي نفذتها جمعية أرفى للتصلب

 المتعدد عبر برنامج ”ِمراس ”للتأهيل والتدريب في مقر
 الجمعية

 عقد برنامج ”همس الصديق“ الذي تنظمه جمعية
 أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية ، لقاءه

 األسبوعي بعدد 32 مستفيد في مقر جمعية أرفى
  بالدمام و جامعة الملك فيصل بمحافظة األحساء

جمعیة أرفی
 للتصلب املتعدد

 نشاطات
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جمعیة أرفی
 للتصلب املتعدد

 نشاطات

 نظمت جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة
 الشرقية ، حملة كن قويًا ألجلك ، بمناسبة اليوم

 العالمي للتصلب المتعدد طيلة شهر أيار / مايو من
 العام الحالي 2021 ، بمشاركة عدد من المطاعم

 والمقاهي واألسواق التجارية التي سوف تقدم ريع
 يوم التصلب العالمي كمساهمة منها لدعم

المستفيدين في الجمعية

 تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو
 الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، أقامت
 جمعية أرفى للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية ،

 األحد 30 أيار / مايو  2021
 بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد في غرفة

”الشرقية برنامج “ كن قويًا ألجلك

www.arfams.org.sa

Arfa_MS

ArfaMS
+966138189534
+966539009582

info@arfams.org.sa
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اإلتحاد الجزائري ملرضی
 التصلب املتعدد 

 نشاطات

تخلل الیوم جلسات عمل مع األخصائیین النفسانیین حیث تم تنظیم مجموعات من المرضى
وأشرف على كل مجموعة أخصائي نفساني ناقش فیھا اإلنشغاالت المطروحة من المرضى

تعاون اإلتحاد الجزائري مع جمعیة محلیة لطالب كلیة الطب الذین قاموا بتقدیم شروحات حول
المرض للجمھور العام الوافد للحدیقة حیث قام أعضاء اإلتحاد بتوجیھ الزوار عند البوابتین
الرئیسیتین إلى المكان الذي تتواجد بھ منصة اإلتحاد والتي احتوت أیضا على جھاز محاكاة

ّكن الشخص غیر المصاب بإختبار األعراض التي یحسھا یسمى' بیت التصلب المتعدد الذي یَمُ
مریض التصلب اللویحي كفقدان التوازن وصعوبة الحركة

َتعاون اإلتحاد مع الجمعیة المحلیة لطالب الطب ، جسد روح التعاون فیما بین الجمعیات كما
حصل اإلتحاد على دعم جمعیة إطارات الدولة بحضور رئیسھا واألمین العام

تم تغطیة الحدث عبر وسائل التواصل االجتماعي والجرائد والقنوات المرئیة ، األمر الذي
ساعد على تحقیق أحد أھم أھداف اإلتحاد عبر توعیة الجمھور العام حول التصلّب اللویحي
یواصل اإلتحاد تنصیب مكاتبھ الوالئیة حیث تم تنصیب الفرع الوالئي للجزائر العاصمة على
غرار الفرع الوالئي لوالیة باتنة كما سیتم تنصیب فرع والیة تیزي وزوو، ووالیة قسنطینة

في األیام القادمة حیث یسعى اإلتحاد إلى تنصیب المكاتب الموجودة في أكبر الوالیات على
 المدى القصیر وإلى إنشاء جمیع المكاتب عبر كل الوالیات على المدى الطویلمن أھم مشاریع اإلتحاد السلسلة

التعلیمیة على قناة الیوتیوب التي تعالج مختلف المجاالت التي
تھم مریض التصلب والتي من شأنھا مساعدتھ في حیاته الیومیة عن طریق تقدیم مقاطع فیدیو

قصیرة ، أول سلسلة كانت نفسانیة في انتظار تحضیر سلسلة حول التغذیة والعالج الفزیائي

https://web.facebook.com/MS.Algerian.Union

+(213) 770 654 307ms.algerianunion@gmail.com

 احتفاال بالیوم العالمي للتصلّب المتعدد، نّظم اإلتحاد الجزائري یوما تحسیسیا في 29 أیار 
مایو 2021 بالحدیقة المفتوحة ، حدیقة التجارب -الحامة- بالجزائر العاصمة وقد تم اختیار

 الحدیقة لتناسب جوھا مع وضع المرضى الذي یتطلب وجود أماكن الظل ودرجة حرارة معتدلة
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 عقدت الهيئة اإلدارية للجمعية اجتماعها الدوري لشهر كانون الثاني  /يناير – شباط  /فبراير – آذار / مارس
 2021 , حيث ناقشت نشاط وقيام األعمال على مستوى الداخل والخارج وتقييم نسبة األعمال التي تقدم

لصالح المرضى من العون والمساعدة وتعزيز العالقات ذات الصلة على المستوى المحلي والخارجي

 نشاطات
 جمعیة مرضی التصلب

 العصبي املتعدد الیمن/عدن

قصة نجاح
  مصابة بالتصلب املتعدد 

 نادیة علي اسماعیل

 العمر:60 عامًا أنا معلمة في التربیة والتعلیم متزوجة وعندي
 أوالد وبنات کانت حیاتي کلها حیویة ونشاط وکانت لي بصمة

 في مجتمعي بحکم عملي کمدرسة وفجأة وبدون مقدمات في
 حزیران  /یونیو لعام /  2000 أصابني دوخة وعدم توازن وقلة

 بالحرکة وصعوبة بالکالم ، وعام کامل من أشعة مقطعیة
 وفحوصات وأدویة ولکن دون جدوى لم یتوصل األطباء ملا هو هذا

 املرض املجهول کل طبیب یشخص حسب معرفته ولکن شاء
 اهللا بمساعدة أهل الخیر أن اسافر الی مصر وبعد عرضي لطبیب

  مخ وأعصاب وعمل الفحوصات الطبیة والرنین املغناطیسي

 اکتشفوا هذا املرض وهو التصلب املتعدد وبالطبع عدت الی بلدي ومعي سلة من األدویة والحقن 
 ملدة ستة اشهر والعودة مرتین ملصر ملتابعة حالتي ومستمرة بالعالج إلی یومنا هذا ولکن صعب
 العودة سنویًا للخارج وقال الطبیب لي الحالة النفسیة نصف العالج لکني أصبت بإحباط شدید من

 نظرة األهل واألصدقاء واملجتمع ولکوني ال استطیع القیام بواجبي کمعلمة نشیطة کما في السابق
 وکنت في أرق وإرهاق وبدأت العالج في عدن مع الطبیب رحمه اهللا وأحسن إلیه ، الطبیب یونس

 أنیس وهو الذي عرفني بأن هناك جمعیة مرضی التصلب العصبي املتعدد / الیمن / عدن تساعد
 املرضی رئیسها  األستاذ / جیاب الغالبي حفظه اهللا ورعاه وهنا بدأت أشعر بالراحة والطمأنینة بأن

 هناك من یفهم حالتي ویساعدني وهذا ما أعطاني األمل وإستعادة نشاط حیاتي ولو بالشيء
 البسیط حسب قدراتي کوني مازلت أمشي علی قدمي واستطعت التعایش مع املرض ومن حولي

 بقدر اإلمکان والحمد هللا صحیح هناك أمراض جدیدة نتیجة التصلب مثل ضعف النظر والتشویش
 بالسمع واأللم والعظام لکن نقول الحمدهللا وبدأت أحضر الندوات واإلحتفال بالیوم العاملي ملرض

 التصلب العصبي للجمعیة وما تقدمه من دعم وفي النهایة أتمنی الشفاء لکل مرضی التصلب
 املتعدد وخاصة مدیر الجمعیة األستاذ / جیاب الغالبي ولکم جزیل الشکر
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قصة نجاح
  مصاب بالتصلب املتعدد 

 محمد صائب سالم
 املصاب محمد صائب سالم العمر :27 عامًا شاب طموح جدًا یحلم بالکثیر
 من النجاحات في حیاته ویحلم أن یضع بصمة في حیاته وال یکون شخص

 عابر ، کنت في رحلة عالجّیة مع أحد أفراد اسرتي بدایة 2014 کنت في
 نفس العام موعود بعقد إحترافي مع نادي مرموق في املنطقة بعد

 عودتي بعد رحلة دامت 3 أشهر قررت ابدأ باإلعداد البدني قبل املتابعة
 علی فرصة العقد الجدید بدأت أالحظ عدم التوازن الذي کان بشکل خفیف

 ولکن مع الوقت أصبح اإلتزان واضح بشکل کبیر کنت أتحجج بیني وبین
 نفسي بأن هذا بسبب التوقف الطویل بدأت تظهر أعراض التنمل بأطرافي
 وهنا رحلت الفکرة من دماغي بدأت أبحث عن عالج وأخذت رحلة طویلة مع

  العالج کل دکتور یبدأ بطرح اإلحتماالت تارة عند دکتور العیون وتارة أخرى
 عند األذن ، والعمود الفقري ، ومخ وأعصاب ولم یتم التعرف علی املرض

 وخسرت مبالغ کبیرة بدون فائدة ، وکان لي مشارکة مع جمعیة مرضی
 التصلب العصبي املتعدد / الیمن / عدن ضمن زمالئي کمقدم إعالمي في

 إحتفالیة الیوم العاملي ملرض التصلب العصبي في شهر أیار  /مایو 2017

 وبعد توزیع منشورات تعریف عن املرض واملرضی والشرح عن املرض تملکني االهتمام وشعرت اني قریب
 منه وکان لي حدیث مع رئیس الجمعیة االخ / جیاب الغالبي للتوضیح عن املرض وشکیت له عن صحتي وأني
 رنین مغناطیسي وفعًال ظهرت هناك بعض البقع البیضاء (MRI) أعاني من هذه األعراض ونصحني بعمل جهاز

 في الدماغ وسلمته نسخة بعد الفحص لتسجیلي عضو في الجمعیة ، أتذکر إلی اآلن عتاب أبي في أول
 اللحظات یعاتبنا بقوله انت ال ترحم نفسك تجهد جسدك وعقلك أکثر من الالزم وأتذکر کیف کان وجهه حزین رغم

 عدم استیعابنا للمرض انتقلت ملحافظة ثانیة اتأکد من الفحوصات وفعال تطابقت نفس النتائج الحمدهللا
 قابلت دکتور یعرف املرض وقد أعطانا عالجات استفدت منها کثیرًا بدل أدویة الصرع التي کنت استخدمها وقد
 کتبها لي أحد الدکاترة في منطقتنا , إحباط کبیر في أسرتي والدي ووالدتي دموعهم ال تتوقف بدأت معاملة

 العاجز تظهر في معامالتهم معي ، کل من یعرف عن مرضي ینظر لي نظرة الشفقة وأُعامل نظرة العاجز ُقیدت
 کثیرا بهذه التصرفات وفي 2018 استطعت السفر إلی مصر وفي مرکز أبحاث وحدة التصلب اللویحي في کل
 من مستشفی القصر العیني والدمرداش وبعد فحوصات مطولة تم التوصل لکل شي ، وکنت علی تواصل

 مع رئیس الجمعیة کسرت کل القیود بعد أن استوعبت عناء املرض وعرفت بأنه شریك حیاة أعیش وأتعایش
 معه قبلت وضعي وآمنت بأن عالج املرض هو اإلرادة والقوة الذهنیة والطعام السلیم واإللتزامات الصحیة

 خاصة وأننا في مکان ال نستطیع توفیر العالجات لکننا توفقنا مثل غیرنا بوجود جمعیة مرضی التصلب العصبي
 املتعدد / عدن في تقدیم الدعم املعنوي واملادي والدوائي قدر املستطاع ووفق اإلمکانیات البسیطة

 املتاحة وهذا بصیص ونور أمل ملساعدتنا والتعریف بنا ضمن الجمعیات االخرى ،اسأل اهللا الثبات لکل املرضی
والشفاء وان یقر عین کل أسرة بمن ُأصیب بهذا املرض .. وأصبح ُمصاَب به
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 نشاطات

 آذار / مارس 2021  
 شاركت جمعية "األصدقاء اللبنانيين لمرضى التصلب المتعدد" ممثلة بالسيد جورج عبدو وبدعوة من 

 إحدى شركات األدوية في 23-22 آذار / مارس في الدورة السنوّية الثالثة عشر لتبادل الخبرات الدولية
 مع منظمات المرضى ، هذا الحدث السنوي يجمع منظمات المرضى من جميع أنحاء العالم وهو حدث

 يقوده المريض حقا والهدف من هذا الحدث هو الخروج بأفكارعملّية وذات مغزى وقابلة للتنفيذ
 لتحسين حياة المرضى وعائالتهم والعمل على مواجهة التحديات والفرص المشتركة وتحديد مستقبل

الرعاية الصحّية بشكل ملموس
 تناول هذا الحدث أربعة مجاالت رئيسية: فّكر، تعّلم ، تغير، وصنع وكانت فرصة للتفاعل مع كبار الخبراء

ولقاء متبادل مع المرضى لمناقشة والتفكير في القضايا التي تؤثر عليهم في البيئة الحالية

نیسان / أبریل 2021

 اجتمعت الهيئة اإلدارية لجمعية "األصدقاء اللبنانيين لمرضى التصلب المتعدد" في 6
 نيسان / أبريل على تطبيق زوم ، وكان على جدول األعمال المشروع المشترك مع نادي
 روتاري زحلة البقاع لتوزيع أدوية على 500 مريض تصلب متعدد ، اليوم العالمي لمرضى

 التصلب اللويحي ، مشاركة الجمعّية مع الفيديرالية الدولّية للتصلب المتعدد، الوضع
 المالي ، توزيع حصص غذائية على المرضى وغيرها من المواضيع في ظل الظروف

الصعبة التي يمر بها لبنان

 جمعیة األصدقاء اللبنانیین
          ملرضی التصلب املتعدد

25



 نشاطات
 جمعیة األصدقاء اللبنانیین

          ملرضی التصلب املتعدد
 جمعیة األصدقاء اللبنانیین

          ملرضی التصلب املتعدد

  أیار / مایو 2021     

 شاركت أمينة السر في جمعية "األصدقاء اللبنانيين لمرضى التصلب المتعدد" 
 اآلنسة وسام الحاج في لقاء عبر اإلنترنت مع عّدة جمعيات للتصّلب المتعدد
 و بحضور ممثلين عن وزارة الصحة العامة والضمان اإلجتماعي وبرعاية إحدى
 شركات األدوية في برنامج الوصول والتغطية في الرعاية الصحية في 10 أيار
 / مايو للتشاور حول كيفّية متابعة البرنامج خاّصة موضوع تغطية األدوية في

 ظل الظروف الراهنة تحت عنوان : استدامة تأمين أدوية التصلب اللويحي
 المتعدد في ظل األزمة اإلقتصادية الراهنة في لبنان ، تم عرض المرحلة

 األولى من هذا المشروع و التي تتناول األدوية: أهمية بحث ، جمع ، تدقيق
 تحليل المعلومات ، وعرض اإلستطالع : خطة دعم األدوية في لبنان من

 وجهة نظر المريضالنتائج المالية لرفع الدعم الجزئي أو الكلي على الجهات
 الضامنة والمريض ، واقتراحات خطط مالّية عاجلة ثم طويلة األمد إلستدامة

تأمين أدوية األمراض المستعصية في لبنان
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آذار / مارس 

 نظرا لما يمر به لبنان من أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة ، كان ال بد من 
 مقاربة مختلفة لفاعليات اليوم العالمي لمرض التصلب المتعدد ، فبادرت

 جمعية " األصدقاء اللبنانيين لمرضى التصلب المتعدد" إلى المساعدة ضمن
 حمالت تهدف الى تخطي هذه الظروف الخانقة بدال من إقامة حفل رمزي

 لمشاركة الفرح مع مرضى التصلب اللويحي وعائالتهم رغم أهمية بث أجواء
 التفاؤل والدعم النفسي لهم ، فكانت المساعدات والتي أتت بجهود متبادلة
 قد شملت عّدة مجاالت أبرزها تأمين الدواء لحوالي 500 مريض في مختلف
 المناطق اللبنانية ، نخص بالشكر األندية الداعمة لهذه الحملة: نادي روتاري

زحلة البقاع ، نادي روتاري مونتريال كندا، نادي روتاري بلجيكا

 نظرا ملا یمر به لبنان من أوضاع اجتماعیة واقتصادیة صعبة ، کان ال بد من مقاربة مختلفة لفاعلیات 
 الیوم العاملي ملرض التصلب املتعدد ، فبادرت جمعیة " األصدقاء اللبنانیین ملرضی التصلب

 املتعدد" إلی املساعدة ضمن حمالت تهدف الی تخطي هذه الظروف الخانقة بدال من إقامة حفل
 رمزي ملشارکة الفرح مع مرضی التصلب اللویحي وعائالتهم رغم أهمیة بث أجواء التفاؤل والدعم
 النفسي لهم ، فکانت املساعدات والتي أتت بجهود متبادلة قد شملت عّدة مجاالت أبرزها تأمین

 الدواء لحوالي 500 مریض في مختلف املناطق اللبنانیة ، نخص بالشکر األندیة الداعمة لهذه
الحملة: نادي روتاري زحلة البقاع ، نادي روتاري مونتریال کندا، نادي روتاري بلجیکا

 باإلضافة إلى تصوير فيديو توعوي كشهادة حياة للشاب ابراهيم القاضي ورحلته مع مرض التصلب المتعدد منذ 
 البداية حتى اآلن وكيفية مواجهته للصعوبات التي رافقته وكيف استطاع التغلب عليها والمضي قدما بإيجابّية

 وتقبل للواقع رغم صغر سنه ، إضافة الى الدعم المعنوي واالنساني الذي قدمته له الجمعية ليتابع نشاطاته
.وهوايته المفضلة-التصوير ويعيش بإستقرار وإيجابية في حياته اليومية

 كذلك تم إطالق فيديو لسيدة أعمال رائجة ، مصففة الشعر السيدة فاديا المندلق التي شاركت تجربتها مع
 مرض التصلب المتعدد وكيف استطاعت التغلب عليه من خالل العيش بسالم واإليمان الذي كان قوتها لتخطي

 :كل شىء ووّجهت السيدة فاديا رسالة للمرضى
ما تخلي ظروف عابرة او مرض يسرق منك االمل، الحياة هي انت والناس اللي حدك خليك متفائل

 كما أرسل رسالة مصورة كمفاجئة كل من عائلتي جورج الحكيم ورامي عياش لدعمهم والحديث عن أهمية
 التواصل فيما بينهم كعائلة وقدرة التقارب والتواصل العائلي على مساعدة مريض التصّلب المتعدد للتغّلب

 على الصعوبات النفسية والجسدية التي ترافق المريض منذ بداية المرض ، تميزت هذه الرسائل بااليجابية ، الحب
الدعم ، والقوة المتبادلة التي تنعكس من خالل التواصل بين المريض وعائلته

 في 1حزيران / يونيو ، تم بث حلقة مباشرة على صفحة الفيسبوك للجمعية مع البروفيسور حليم عبود الذي
 تناول مواضيع مختلفة عن مرض التصلب المتعدد ومن أبرزها أهمية وتوقيت أخذ مرضى التصلب المتعدد

لطعم الكوفيد كل حسب الدواء الذي يتناوله ، تناولت الحلقة أيضا فقرة لإلجابة عن العديد من أسئلة المرضى

 نشاطات
 جمعیة األصدقاء اللبنانیین

          ملرضی التصلب املتعدد
 جمعیة األصدقاء اللبنانیین

          ملرضی التصلب املتعدد

27



 تّمت تسویة وضعیة مکتب صفاقس نظرا لنقص املوارد خاصة خالل جائحة الکورونا
 التي عّمقت املشاکل اإلقتصادیة واإلجتماعیة والصحّیة بالبالد ، وأیضا لتعّذر تنظیم

 األنشطة بمدینة صفاقس حیث امتنع أغلب املرضی عن املشارکة والحضور خوفا من
 انتشار الفیروس ، ویقع اآلن التخطیط لفتح مکتب جدید للجمعیة بمدینة سوسة وهي

 من أکبر املدن التونسیة ولها نصیب في عدد کبیر من املصابین بالتصلب العصبي
املتعدد

 نشاطات
الجمعیة التونسیة

 للتصلب املتعدد 

کانون الثاني  / ینایر

                                     أصبحت الجمعیة عضوا مالحظا في "الرابطة العاملیة للمرضی

 إثر دعوة وردت من هذه املنظمة ، وتتلخص أهدافها في دعم مطالب
 املرضی في العالم للحصول علی العالج اآلمن ، جّید النوعیة وبأقّل

 تکلفة ، أیضا اإلسهام في تخطیط السیاسات الصحیة وتقییمها ، وهذا
ما سیدعم صوت الجمعیة وأهدافها في اُملستقبل

 شارکت السیدة رانیة کواش في اإلجتماعات اإلفتراضیة

 التي نظمتها الفدرالیة الدولیة من 17 إلی 26 آذار / مارس  شارك عدد  
 من أعضاء مکتب الجمعیة بدورة تکوین إفتراضیة نظمتها إحدى شرکات

 األدویة یومي 22 و23 آذار / مارس 2021 تحت عنوان "تبادل الخبرات
 الدولیة مع منظمات املرضی"                           والهدف منها إعداد

منهج استشرافي وتعاوني لتصّور ُمستقبل الرعایة الصحیة
 شارکت السیدة رانیة کواش یوم 31 آذار / مارس 2021 في ندوة

 افتراضیة نظمتها الرابطة العاملیة للمرضی حول موضوع "التثقیف
 بشأن لقاح کورونا السالمة والتوزیع العادل

آذار / مارس 

 في خضم تواصل أزمة كورونا ، اضطرت الجمعية إلى مواصلة أنشطتها بصفة افتراضية حيث
 كانت الفترة بين كانون الثاني / يناير 2021 حزيران / يونيو 2021 دسمة بالندوات والدورات

اإلفتراضية كاآلتي

World Patients "Alliance

 (IEEPO 2021) 

Virtual Global Networking Meetings
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 نشاطات
الجمعیة التونسیة

 للتصلب املتعدد 

 نظمت الجمعیة محاضرة افتراضیة وقع بثها یوم 03 نیسان / أبریل 2021
 مباشرة علی صفحتها علی الفیسبوك ، قدمتها األستاذة کاترین الدزیري

 رئیسة قسم الطب الفیزیائي والعالج الوظیفي بمستشفی القصاب ، تحت
 عنوان "اُملستجدات حول إعادة التأهیل ملرض التصلب املتعدد"شارك السید

 فوزي البرذاق في دورة تکوینیة نظمها مرکز إفادة یوم 08 نیسان / أبریل
"2021 حول "اإلطار القانوني والتصرف اإلداري للجمعیات

 شارکت السیدة رانیة کواش یوم 08 نیسان /  أبریل 2021 في ورشة عمل
 إقلیمیة نظمتها الفیدرالیة الدولیة عبر الویب من أجل مناقشة سبل التعاون

اإلقلیمي املشترك وبرنامج بناء القدرات اإلقلیمي الجدید
 شارك عضوان من الجمعیة یوم 14 نیسان / أبریل 2021 في ندوة عبر اإلنترنت

 نظمتها الفیدرالیة الدولیة لإلطالع والنقاش حول مجموعة أدوات حملة
الیوم العاملي للتصلب العصبي تحت شعار "نتواصل لنواصل

نیسان /  أبریل 
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 نشاطات
الجمعیة التونسیة

 للتصلب املتعدد 

 في إطار اإلحتفال بالیوم العاملي للتصلب العصبي املتعدد لهذه السنة نظمت الجمعیة
 تحت سامي إشراف السید وزیر الشؤون االجتماعیة ، مجموعة من املحاضرات االفتراضیة

 وقع بثها کاآلتي
کلمة اإلفتتاح لرئیس الجمعّیة التونسّیة ملرضی التصلب العصبي املتعدد

 محاضرة لألستاذ ریاض قویدر، رئیس قسم األعصاب بمستشفی الرازي ورئیس املجلس
 الطبي والعلمي للجمعیة ، حول موضوع "اُملستجدات في مرض التصلب العصبي املتعدد

 "في فترة الکوفید
 محاضرة لألستاذة املبرزة سماح الغروبي ، أخصائیة في الطب الطبیعي وتقویم األعضاء

 بمستشفی الحبیب بورقیبة بصفاقس ، حول موضوع "ثقافة العالج وإعادة التأهیل الذاتي
"لدى مریض التصلب العصبي املتعدد من منظور الطب الفیزیائي

 مداخلة للدکتورة ریم بسّیس طبیبة مستشارة بالصندوق الوطني للتأمین علی املرض ،
 حول موضوع "التکفل بالتصلب العصبي املتعدد من طرف الصندوق الوطني للتأمین علی

 املرض" وتّم خالل هذا البث اإلجابة علی تساؤالت املرضی ، أیضا کانت هناك العدید من
 املفاجآت في انتظارهم: أّولها مشارکة الدکتور ریاض دغفوس املدیر العام للمرکز الوطني

 للیقظة الدوائیة وعضو باللجنة العلمیة ملجابهة فیروس کورونا الذي تحدث عن السعي
 الجهید إلعطاء األولویة ملرضی التصلب العصبي في تناول التلقیح ضد الکورونا. املفاجأة

 الثانیة کانت دخول دواء لتونس                                               واملفاجأة الثالثة هي
 الفعالیات التي نظمتها الفدرالیة الدولیة واملنظمة الفرنسیة                                     ضد
 التصلب العصبي املتعدد  بمناسبة الیوم العاملي حیث وضعنا الرابط علی ذمة املرضی

 لاللتحاق بها واالستفادة منها ومفاجأة أخیرة تضعها الجمعیة لفائدة مرضاها حیث تّم تحیین
 موقع الواب الخاص بالجمعیة                               ونشر سلسلة من مقاطع الفیدیو اإلعالمیة

 حول "التعایش مع مرض التصلب العصبي املتعدد"، التي أعدها املجلس العلمي والطبي
 للجمعیة بالتعاون مع الجمعیة التونسیة لطب األعصاب وبعض األطباء املتخصصین قامت

 الجمعیة أیًضا بجدولة تسجیالت للتمارین التي یمکن للمرضی القیام بها في البیت خالل
 فترة کوفید وقد تم تسجیل هذه التمارین في قسم الطب الطبیعي لألستاذة کاترین

 الدزیري في معهد القصاب وبهذه املناسبة شارك رئیس الجمعیة والسیدة رانیة کواش
 املکلفة باإلعالم بعدة حصص إذاعیة وتلفزیة للحدیث عن املرض وتداعیاته واملشاکل التي

 تواجهها الجمعیة في ظل جائحة الکورونا. وال ننسی مشارکة األستاذ ریاض قویدر
 واألستاذة سلوى مرابط أخصائیي األعصاب في مستشفی الرازي، في هذه البرامج للتعریف

بالجانب الطبي للمرض

شهر أیار / مایو

ocrelizumab (Ocrevus) 
(Ligue Française)

 www.atsep.tn 
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 باإلضافة إلى تصوير فيديو توعوي كشهادة حياة للشاب ابراهيم القاضي ورحلته مع مرض التصلب المتعدد منذ 
 البداية حتى اآلن وكيفية مواجهته للصعوبات التي رافقته وكيف استطاع التغلب عليها والمضي قدما بإيجابّية

 وتقبل للواقع رغم صغر سنه ، إضافة الى الدعم المعنوي واالنساني الذي قدمته له الجمعية ليتابع نشاطاته
.وهوايته المفضلة-التصوير ويعيش بإستقرار وإيجابية في حياته اليومية

 كذلك تم إطالق فيديو لسيدة أعمال رائجة ، مصففة الشعر السيدة فاديا المندلق التي شاركت تجربتها مع
 مرض التصلب المتعدد وكيف استطاعت التغلب عليه من خالل العيش بسالم واإليمان الذي كان قوتها لتخطي

 :كل شىء ووّجهت السيدة فاديا رسالة للمرضى
ما تخلي ظروف عابرة او مرض يسرق منك االمل، الحياة هي انت والناس اللي حدك خليك متفائل

 كما أرسل رسالة مصورة كمفاجئة كل من عائلتي جورج الحكيم ورامي عياش لدعمهم والحديث عن أهمية
 التواصل فيما بينهم كعائلة وقدرة التقارب والتواصل العائلي على مساعدة مريض التصّلب المتعدد للتغّلب

 على الصعوبات النفسية والجسدية التي ترافق المريض منذ بداية المرض ، تميزت هذه الرسائل بااليجابية ، الحب
الدعم ، والقوة المتبادلة التي تنعكس من خالل التواصل بين المريض وعائلته

 في 1حزيران / يونيو ، تم بث حلقة مباشرة على صفحة الفيسبوك للجمعية مع البروفيسور حليم عبود الذي
 تناول مواضيع مختلفة عن مرض التصلب المتعدد ومن أبرزها أهمية وتوقيت أخذ مرضى التصلب المتعدد

لطعم الكوفيد كل حسب الدواء الذي يتناوله ، تناولت الحلقة أيضا فقرة لإلجابة عن العديد من أسئلة المرضى

 نشاطات
 الجمعیة اللبنانیة ملرضی

التصلب اللویحي

 نظمت الجمعية لقاًء مباشرًا                           على صفحتها على فيسبوك ، تحدث فيه البروفيسور سالم
 كوسى ، أخصائي أمراض الدماغ والجهاز العصبي في المستشفى اللبناني الجعيتاوي تناول فيه موضوع :

 " جائحة كورونا واللقاح لدى مرضى التصلب اللويحي." وقد رعت شركتا األدوية هذا اللقاء الذي أفسح
 المجال امام المشاركين بطرح االسئلة مباشرة وتلقي األجوبة الكافية والشافية من الطبيب المحاضر

الذي شّدد على أخذ اللقاح تحت إشراف الطبيب المعالج ، حضره نحو 2.8  مشاهد

شباط / فبرایر  

 بدعوة من إحدى شركات الدواء ، شاركت أمينة السر السيدة وديعة رمضان بـ                  عبر تطبيق
 زوم  تناول كيفية تعاون الجمعيات في ما بينها في سبيل تحسين الرعاية الصحية لدعم المرضى

وتبادل الخبرات

 بدعوة من اإلتحاد الدولي للتصلب المتعدد شاركت أمينة سر الجمعية السيدة وديعة رمضان بورشة
عمل إقليمية لمناقشة سبل التعاون اإلقليمي المشترك وبرنامج بناء القدرات اإلقليمي الجديد

آذار / مارس 
Webinar 

 نظمت الجمعية اللبنانية لمرضى التصلب اللويحي لقاًء مباشرًا عبر صفحتها على فيسبوك برعاية
 إحدى شركات الدواء ، حضره نحو .1.2 مشاهد استضافت خالله البروفيسور ميشال صوفيا

 أخصائي في األمراض النفسية ، الذي تناول موضوع التعايش مع التصلب اللويحي خصوصًا في
 ظل الظروف الصحية واإلقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان أما القسم الثاني من اللقاء تحدثت

 الدكتورة منال نابلسي ، مدبرة حياة وعالقات لتطوير الذات ومهارات الحياة ومؤسسة صالة
 التدريب في بيروت                                        تحدثت عن الظروف الصحية للتغلب على التوتر
 والقلق وجرى تفاعل مباشر مع الدكتورة حيث قام المشاركون بممارسة بعض التمارين التي

تساعد على التخلص من التوتر

                 خالل شهر رمضان المبارك، قامت جمعية  الجمعية اللبنانية لمرضى التصلب اللويحي
 بتوزيع مئة حصة غذائية على منتسبين إلى الجمعية ويعانون من الوضع اإلقتصادي المتأزم وهذه

 المبادرة تقوم بها الجمعية للسنة الثانية على التوالي في ظّل الظروف اإلقتصادية الصعبة التي
تمر بها البالد

The Coaching lounge

Live stream 

نیسان / أبریل 
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 وفي إطار حملتها ايضا ، عرضت  الجمعية اللبنانية لمرضى التصلب اللويحي ثالثة أفالم قصيرة عبر
 صفحتها على                  خالل شهر أيار / مايو تناولت نشاطاتها التي قامت بها منذ تأسيسها منذ

 العام 2012 وعن المساعدات المادية والمعنوية التي تقدمها الجمعية للمسجلين لديها والبلغ
عددهم نحو 1400 مريض

 في 15 أيار / مايو عرض الفيلم االول الذي تناول باألرقام المساعدات التي قدمتها الجمعية على
مدى 9 سنوات، لكل شخص محتاج لجأ إليها

 في 22 أيار / مايو عرض الفيلم الثاني وتناول النشاطات التي قامت بها الجمعية  لجمع التبرعات
 والمحاضرات التي استضافت فيها اشهر األطباء والمتخصصين في معالجة هذا المرض الذين تحدثوا

عن أحدث الطرق والعالجات لمواجهته

 برعاية  الجمعية اللبنانية لمرضى التصلب اللويحي وإحدى شركات الدواء ، جرى لقاء مباشر عبر صفحة
 وصحتك مع جاكلين على الفيسبوك ، استضاف البروفيسور سالم كوسى األخصائي في أمراض

 الدماغ والجهاز العصبي ، وتناول الحوار الذي أجرته معه اإلعالمية جاكلين شهوان موضوع : التمنيع
والتصلب اللويحي." وقد حصل هذا اللقاء على   31 مشاهدة

 في شهر أيار / مايو شهر التصلب اللويحي ، أطلقت جمعية حملتها التوعوية التي حملت عنوان
  "بكرا أحلى "

وكان اإلعالمي طوني خليفة ، مشكورًا الوجه اإلعالمي لهذه الحملة لعام 2021

أیار / مایو

LBC

 نشاطات

K

Tomorrow begins today

 استضاف اإلعالمي طوني خليفة في برنامجه الذي يبث عبر
  صفحة صوت " بيروت إنترناشيونال" مباشرة وعلى شاشة

 السيدة جنان خيرالله كوسا التي تحدثت عن حملة التوعية التي
 تقوم بها   الجمعية اللبنانية لمرضى التصلب اللويحي   وعن

 نشاطات الجمعية ، كما استضاف البرنامج السيدة تاتيانا شيبان
 التي تحدثت عن معاناتها مع مرض التصلب اللويحي وكيف

 تغلبت عليه بالصبر والتفاؤل ، أيضا تحدث السيد عماد اللقيس
 عن تجربته مع هذا المرض وعن دعم  الجمعية اللبنانية لمرضى

 التصلب اللويحي  له ولكل مصاب بالتصلب اللويحي في
 الجمعية ، فكان كالمه مصدر قوة لكل شخص يعاني بصمت
 وال يجرؤ على مواجهة واقعه األليم وقد حصلت هذه الحلقة

على    20 مشاهدة

Facebook 

K
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أیار / مایو

 نشاطات

 أيار / مايو عرض الفيلم الثالث الذي فتضمن لفتًة لطيفة من اإلعالمي طوني خليفة عّبر فيها عن
 دعمه لجمعية  الجمعية اللبنانية لمرضى التصلب اللويحي ولكل إنسان يواجه هذا المرض كما تحدثت

 رئيسة الجمعية السيدة جنان خيرالله كوسا عن إستمرار الجمعية في دعم كل شخص محتاج داعية
 أصحاب األيادي الخيرية إلى مساندة الجمعية لتستمر بعطائها الذي بدأ منذ 9 سنوات. وقد تشاركت
 الجمعية مع إحدى شركات االدوية لعرض فيديو صغير عن معانات أحد المرضى من منتسبيها السيد

كريستيان فرح وقد عرض هذا الفيلم على صفحة الفايسبوك في 29 أيار / مايو 2021

 بدعوة من مستشفى الجامعة األميركية في بيروت وإحدى شركات الدواء، جرى لقاء عبر تطبيق زوم
 مع مسؤولين من الضمان اإلجتماعي ووزارة الصحة وتعاونية الموظفين والجيش تناول وضع داتا

 شاملة عن المستفيدين من العالجات واالدوية وكيفية المساعدة. وتم البحث في وضع بروتوكول
عمل مع األطباء واللجان العلمية إضافة الى العمل على إيجاد طرق مبتركة لجمع التبرعات

 بإستطاعة كل من يرغب في مشاهدة نشاطات جمعية  الجمعية اللبنانية لمرضى
 التصلب اللويحي الدخول إلى صفحتها على الفيسبوك واإلطالع على كل ما تم

نشره من مقابالت ومحاضرات
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 تواصل
لنخاطب عالم التصلب املتعدد

َُ َ
 تم تصميم هذا العدد بواسطة مجموعة

 جده ام اس


