
2022( آذار)مارس العدد الثالثــــون 

اإللكترونيـــــــــــة نشـــرة تواصــل اإلخباريــــــــة 
لجمعيـــــات التصلــب المتعـــــدد بالمنطقـــة العربية

النشــــرةتم إعداد هذا 
متعددبرعاية االتحاد الدولي للتصلب العصبي ال

( شباط)فبراير إلى  -( تموز)الفترة من يوليو 



االتحـاد الدولي للتصلب العصبي المتعدد

ـــدولي للتصـــلب العصـــبي المتعـــدد  ـــو الشـــبكة العال ـــة االتحـــاد ال مي

ي الوحيـــدة التـــي تمـــع منةمـــات عاملـــة فـــي مجـــا  التصـــلب العصـــب

ــــــا مصــــــابين بــــــدا  التصــــــلب العصــــــبي المتعــــــد د المتعــــــدد واشماصب

.ومتطوعين وطواقع عمل مـــــن ا نحا  العالع كافة

.عالع خاٍ  من مرض التصلب العصبي المتعدد
:يتنارؤ

:التنارس

..

ـا إلـى جنـب لتحةـين نوعيـة ح يـاة نحث جميـ  منةمـات العـالع وحشـد ا و جمعنـا جنبب
.ال رجعةجمي  األشماص المصابين بدا  التصلب العصبي المتعدد والقما  عليه ب

.. ع في قلب كل ما نقوم بهاألشماص المصابون بمرض التصلب العصبي المتعدد. 1
..يغير حياة الناسالتعاون الدولينحن نعلع ان. 2
نحن نجرب ونتعلع بشكل مةتمر حتي نحةن مدي تأثيرنا. 3

:مناقي

:ياتناغا

تـع المعلوماتية المةتمدمة في  ذه النشرةالمادة 
المشـــاركين فـــي (  األفـــراد-الجمعيـــات) جمعنـــا مـــن 

تحـاد وال يوجد اي مةئولية قانونيـة اتجـاه اال. النشرة
اركة الدولي للتصـلب العصـبي المتعـددذ كـذلم المشـ

فــــي نشــــرة تواصــــل ال يعنــــي تأييــــد او إقــــرار االتحــــاد
مات الدولي للتصلب العصبي المتعدد ألي مـن المـد

.تواصلنشرة اعداد المنتجات المذكورة في او 

.تحصيل فنع علمي اكبر وإيجاد المزيد من العالجات❖
.تحةين سبل الحصو  علي العالج والرعاية الصحية❖
.اتماذ القرارات عن ثقة ووعي❖
.إحداث تغييرات إيجابية في المواقف والةياسات والممارسات❖
.عددتحقيق تحرك اقوي واوس  انتشارا لالتحاد الدولي للتصلب العصبي المت❖
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محتوى العــــدد 
جمعية مرضى التصلب العصبي المتعدد بعدن اليمن

جمعية الحياة لمرض التصلب العصبي  المتعدد العراق

(ALISEP)اللويحي الجمعية اللبنانية لمرضى التصلبلبنان

جمعية رعاية بجمنورية مصر العربيةمصر

الجمعية اليمنية لرعاية مرضى التصلب المتعدد اليمن

عددالجمعّية التونةّية لمرضى التصلب العصبي المتتونس

اســـجمعية الننا  لمرضى التصلب العصبي المتعدد بفالمغرب

جمعية ساعد لدعع مرضى التصلب المتعدد بالرياض السعودية

الفيدرالية المغربية التحاد جمعيات التصلب المتعــــــــــــدد المغرب

(ALSEP)جمعية األصدقا  اللبنانيين لمرضى التصلب المتعدد لبنان

جمعية ارفى للتصلب المتعدد بالدمام السعودية

جمعية وسع للتصلب المتعدد بجدةالسعودية

جمعية عزم لدعع مرضى التصلب المتعدد بحائل السعودية
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"عددرئيس جمعية عدن للتصلب المت"جياب الغالبي . أ
jeiab1949@hotmail.com-0967734170040

نشــــــرة تواصــــل اإلخباريــــة اإللكترونيـــــة لجمعيـات 4
30العدد -التصلب المتعـدد بالمنطــــقة العربيــة 

(آب)أغسطس 

ن يمثلنا مـن معرفة آرا  الجمعيات األخرى او مواستبيان لقياس الشيخوخة في مرض التصلب العصبي المتعدد مجلة فوكس من خال  شاركت الجمعية في 

للتصـلب أحد األعراض الخفية)كما شاركت الجمعية في مجموعة دعع عمل منةمات في اإلتحاد الدولي تحت عنوان التعب . حيث تحةين وتطوير ادا  المجلة

والـرد ان المرفـق مما نتج عن  ذا العمل الرائ  عمـل نشـرةذ  وإرسـالنا لـذوي المرضـى واألطبـا  والمنتمـين لالسـتفادة والتعليـق وقمنـا بتعبئـة االسـتبي، (المتعدد

نشـرة اـادرة عـ  كمـا تـم اسـتال على األسـئلة المتعـددة فيمـا يتعلـق بالجوانـب التحةـينية للمـورد وتـع التعقيـب وإبـدا  الـراي والـرد مـن خـال  مشـاركتنا فيـه ذ 

للجمعيــةاإلتحــاد الــدللي للتصــلب العصــبي لالتعامــخ معنــا مــ  خــالت نشــرها لــذلا المتــلثرع  بالتصــلب العصــبي المتعــدد لالموا ــ  اإلعالميــة األخــرى

لـة للمـرض خـار عدر ةـّل  المـو  علـى االسـتمدام األخالقـي للعالجـات المد تعـّدد ويد مصـص مـن اجـل ج غرضـنا الموالذي تمـمن اإلتحـاد الـدولي للتصـّلب العصـبي المد

د وتبني مقترح وض  المبادئ العامة في مةاندة المرضى لفنع المناف  والمماطر الصحية في استمدام الع تعدر .الجات التصّلب العصبي المد

(أعلوت)سبتمبر 

ان إلـى آخـر كونه توقف خال  فترة من الوقت ذ إضـافة الـى نقلـه مـن مكـأهمية التوااخ م  مكتب اندلق المعا ي  ناقشت الجمعية خال  اجتماعنا الشنري 
تعـدد للمنطقـة بيانـا  أللـس التصـلب العصـبي الم)كما شاركت الجمعية في ندلة إ ليمية بعنـوان . واحداث تغييرات في الوظيفة لبعض االشماص  ناك 

(.العربية لالحصوت على العالج 

(أعلوت)سبتمبر 

يل الجمعيـة فـي حيث تبين بعد التواصل مـ  المـدير العـام رغـع تةـجبزعارة مكتب الصحة لالسكان لمراجعة لض  الجمعية في مكتب الرعاعة،قامت الجمعية 

ر الصـحة لعمـخ المتعـدد لاتتفـاق معنـم علـى مقابلـة ل عـالمكتب سابقا إال اننع ال يمتلكون اي سجل او قاعدة بيانات فيما يمص مرضـى التصـلب العصـبي 

لائي لمـدعر توااـخ رئـيس الجمعيـة مـ  مـدعر البرنـامج الـولني للمـداد الـدذ إلى جانب ذلـم  برنامج لتثبيت هذا السجخ لالبيانا  خالت المرحلة القادمة 

ي المنطقـة لل ف أعضاء النيئة اإلدارعة حوت المسـتجدا  فـي نشـاأل األعمـات لالتعـالن اإل ليمـي فـلتوفير الدوا  لمرضى الجمعيـة ذ مكتب ل عر الصحة 

لألشـماص ( MSIF)المنتـدى العـالمي عبـر اإلنترنـت التـاب  لـــ فـي كما شـاركت الجمعيـة العربية لالعالم م  خالت اإلتحاد الدللي للتصلب العصبي المتعدد، 

دللــة حــوت تــلثير الوبــاء علــى الحيــاة مــ  مــرض التصــلب العصــبي المتعــدد، ( 29)شخًصــا مــ  ( 83)حيــت تــم تبــادت الخبــرا  مــ  المصـابين بالتصــلب المتعــددذ 

.  لالتلثير على اإلستراتيجية العالمية لحركة التصلب المتعدد

(2تشرع )نوفمبر 

االتحـاد كمـا شـاركت مـ (. الرعاعـة الصـحية ) لعمخ سـجخ ل اعـدة بيانـا  للمرضـى فـي الـو ارة لمكتـب الصـحة لالسـكان خاطبت الجمعية الجنات الرسـمية 

وين ثــالث الــدولي للتصــلب العصــبي المتعــدد وضــ  اساســيات مشــرو  بنــا  القــدرات مــن اجــل تحةــين الحصــو  علــى العــالج فــي المنطقــة العربيــة حيــث تــع تكــ

ة مجموعـــات رئيةـــة لكـــي تةـــاعد فـــي توجيـــه المشـــرو ذ  وعملنـــا علـــى الترشـــيحات فـــي الـــثالث المجموعـــات و ـــي فريـــق إدارة المشـــرو  التطـــوعي والمجموعـــ

ثرين بمرض التصلب العصبي المتعدد والمجموعة االستشارية لألخصائيين العاملين في القطـا  الصـحيذ  حيـث تـع تر عمـا  مـن قبلنـا شـي  ثالثـة ااالستشارية للمتأد

" الشمصـيةالتبرعـات ودة إلـى جمـ والعـكما كان للجمعية حضور في لرشة عمخ اإلتحاد الدللي للتصّلب العصبي الُمتعّدد لجم  التبرعا  وإرسا  البيانات ذ 

.ومعرفة ما تع القيام به من حمالت ومالع يتع القيام به وكيفية العودة للقيام بنذه الفعاليات بنجاح 

(.المناارة لالمرافعة الر مية)شاركت الجمعية م  اإلتحاد الدللي للتصلب العصبي المتعدد في لرش العمخ (1كانون)دعسمبر 

مو   الجمعية 

اجتماعاتنا الدورية الشنرية ولمصت فينا نشاط الجمعيـة واعمالنـا مـن حيـث 2021في النصف الثاني للعام المنصرم داريةاإلالنيئة عقد 

تنا للعدد الـ النشاط المحلي والنشاط اإلقليمي على مةتوى الندوات وورش العمل والمؤتمرات على مةتوى كل شنر و و المتمثل لمشاركة جمعي

: ضمن جمعيات التصلب المتعدد في المنطقة العربية(  30)

جمعية عدن:نشالا 

mailto:jeiab1949@hotmail.com


تعدد جمعية الحياة لتصلب األعصاب الم/ افحة الجمعية على فيسبوك 

iraqms64@yahoo.com-00964 7901259476

نشــــــرة تواصــــل اإلخباريــــة اإللكترونيـــــة لجمعيـات 
30العدد -التصلب المتعـدد بالمنطــــقة العربيــة 
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عيـة محاضـرة توعوعـة عبـر اإلنترنـت علـى اـفحة الجمنظمت الجمعية

(كورلنا لقاحا  فاعرلس)على فيسبوك لطبيب جملة عصبية عنواننا 

(تشرع  الثاني)نوفمبر 

جلســة توااــخ نفســية لعــدد محــدلد مــ  المرضــى  نظمــت الجمعيــة

ية لفــي مكــان مفتــوم لالســتمام إلــى المشــاكخ النفســا،شخصــ( 20)

التي ععاني مننا مرضى التصلب المتعدد لإعجاد حلوت لنا

(األلتكانون )دعسمبر 

رحلــــة ترفينيــــة للمرضــــى لعــــوائلنم فــــي حدعقــــة نظمــــت الجمعيــــة

ـــــدعم النفســـــي  ـــــة فـــــي تقـــــدعم ال ـــــامج الجمعي مفتوحـــــة ضـــــم  برن

ــةكمــا .لاتجتمــاعي للمرضــى ــواننظمــت الجمعي ــة بعن ــدلة توعوع ن

عـة بالتعـالن مـ  جام( العـالج–األعـراض -األسـباب–التصلب المتعـدد )

كليـــة لـــب األســـنان بحضـــور رئـــيس الجامعـــة لنخبـــة مـــ -الفراهيـــدا

.األساتذة لالطلبة للتعرعف بمرض التصلب المتعدد

البــــــد  بحملــــــة مطالبــــــة وزارة الصــــــحة 
حد و و المرضانا العالجاتاحدبتوفير

ف األدويــة الثانويــة المنمــة التــي توصــ
اثنـــــــا  االنتكاســـــــات وبةـــــــبب حاجـــــــة 
المرضـــى للعـــالج وارتفـــا  ثمنـــه تمـــت
المطالبـــــــــة بتـــــــــوفيره حيـــــــــث ارســـــــــلنا 

يـل الصـحة والوكمماطبات عاجلة لوزير
ة الفنــــي للــــوزارة وتحفيــــز اطبــــا  الجملــــ
العصـــــبية للمطالبـــــة بـــــ قراره وإدراجـــــه
ي ضـــمن ادويـــة التصـــلب المتعـــدد التـــ

توفر ــــا وزارة الصــــحة مجانــــا وبانتةــــار 
.المتمذةاإلجابة واإلجرا ات 

(تشرع  األلت)أكتوبر 

نشالا :جمعية الحياة

mailto:iraqms64@yahoo.com


يةالجمعية اللبنان:نشالا 
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الدكتورة لدععة رمضان

+9613636063 - Alisep2012@gmail.com
نشــــــرة تواصــــل اإلخباريــــة اإللكترونيـــــة لجمعيـات 6

30العدد -التصلب المتعـدد بالمنطــــقة العربيــة 

رئيســـة الجمعيـــة MTVاستضـــافت محطـــة ذ 2021تشـــرع  الثـــاني -نـــوفمبر 3
بيــروت الةــيدة جنــان خيراللــه كوســا والطالبــة الفرنةــية جــان التــي شــاركت فــي مــاراتون

تنا لدعع مرض التصلب العصـبي المتعـدد ذ وجـرى الحـديث عـن الجمعيـة ونشـاطا2021
.على الرغع من الةروف االقتصادية والصحية الصعبة التي يمر بنا لبنان

، عرأسـنا مـرع  SEPبالتعـالن مـ  جمعيـة ذ 2021تشـرع  الثـاني-نوفمبر 14
فــي حيــث شــاركت الجمعيــة، تصــلب عصــبي متعــدد فرنســي عــدعى جوليــان فيــداني

ل ـا  عـدد مـ  الـداعمي  للجمعيـة ذ "Run for ALiSEP"مـاراتون بيـروت تحـت عنـوان 
ضـى م  بيننم لـالب فرنسـيون بالمشـاركة فـي المـاراتون الـى جانـب عـدد مـ  المر
.ددلأاد اء الجمعية الذا ركضوا لدعم الجمعية لكخ مرع  تصلب عصبي متع

الجمعيـة مقابلـة مـ  جوليـان للتعـّر أجر ذ 2021تشرع  الثاني-نوفمبر 16
لق جبـات بـ  لبفضـخ إرادتـ  الصـلبة تّسـعلى لرعقتـ  لمواجنـة المـرض الـذا أاـيب

.كيليمنجارل

كـــانون الثـــاني-نـــوفمبر 9
تقريــرا MTVذ نشــرت محطــة 2022

عـــــــن مــــــــرض التصــــــــلب العصــــــــبي 
ـــــــــت مداخلـــــــــة المتعـــــــــدد ذ  لكان
حـد  سال  كوسـا تللبرلفيسور

فينــا عــ  تحــدعا  المــرض لعــ  
.العالجا  لمحاربت أحد 

ذ نةمـــت الجمعيـــة اللبنانيـــة لمرضـــى التصـــلب العصـــبي2021تشـــرع  األلت -أكتـــوبر 23
ية مـ  الصـحة النفسـ: " ندلة عبر اإلنترنـت بعنـوانالمتعدد بالتعاون م  إحدى شركات األدوية 

ي فـي امـراض قّدمه البروفيةـور سـالم كوسـا اخصـائ"في التصلب العصبي المتعدداألللوعا 
.الدماغ والجناز العصبيذ وقد حمره عدد كبير من المرضى واصدقا  الجمعية

  لّ عت الجمعية اتفا يـة تعـالن مـ  لـالب فرنسـييذ 2021تشرع  األلت -أكتوبر 29
ــوان  ــرل  تحــت عن ــّع جمــ  " Run for ALiSEP"تطوعــوا للمشــاركة فــي مــاراتون بي وقــد ت

متعـدد ذ التبرعات من خال  منصة عبر مواق  التواصل االجتماعي لدعع مـرض التصـلب العصـبي ال
. اوتع عرض اشرطة مصورة صغيرة تتحدث عن  ذه المبادرة والداعمين لنا والمشاركين فين

في 

في 

في 

في 

في 

في 

بالتعـــالن مـــ  أاـــد اء لنـــا فـــي أســـتراليا، ALiSEP امـــت 
فــت  وثــعبحملــة جمــ  تبرعــا  مــ  الجاليــة اللبنانيــة هنــاك، 

صـــفحة علـــى مواقـــ  التواصـــل االجتمـــاعي لنـــذا الغـــرض تحـــت 
وتجــدد الجمعيــة اللبنانيــة شــكر ا لكــل مــنalisep_auاســع 

.سا ع في تقديع الدعع لنا ولكل مريض محتاج
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"أحمد درلعش مؤسس الجمعية. أ

asd1962@hotmail.com
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ــــو  (و تمــــ)فــــى شــــنر عولي

ــــــة  ــــــة رحل نظمــــــت الجمعي

ــدق  ــيال  أللغرد ــة بفن لر  رب

.شخصا(100)شارك في  

(آب)أغســـــــطس29فـــــــي 

نظمـــــــت الجمعيـــــــة لقـــــــاء 

ة للــدعم النفســي بمحافظــ

.اإلسكندرعة

نـــــوفمبر 9فـــــي 

، (تشــرع  الثــاني)

نظمت الجمعية

لقـــــــــاء للـــــــــدعم 

النفســـــــــــــــــــــــــي 

بمحافظــــــــــــــــــــة 

،(كـــــــانون األلت(دعســـــــمبر 17فـــــــي .القاهرة

نظمــــت جمعيــــة رعاعــــة اإلســــكندرعة 

ـــــز   ـــــة للمرضـــــى للقـــــاهرة لالمنت رحل

لبورسعيد

تشـــرع )أكتـــوبر 18فـــي 

دعم شباب رعاعة( األلت

لمرضـــى لحـــدة التصـــلب

المتعــــــدد بمستشــــــفى

الزعتون العا 

تشـــرع )نـــوفمبر 7فـــي

ة نظمت الجمعي( الثاني

عــــــو  لــــــدعم المرضــــــى 

بمستشـــــــفى الســـــــال 

.ة بورسعيدظافحبم

  تشــرع)أكتــوبر 25فــي 

ــــــــم شــــــــباب ( األلت دع

ــــة لمرضــــى لحــــدة  رعاع

التصـــــــــــلب المتعـــــــــــدد 

.بمستشفى المنيرة

دعم المستشفيا  

كــانون)دعســمبر 15فــي 
ظمــت الجمعيــة ، ن(األلت

ة لقــاء للمرضــى بمحافظــ
اإلسماعيلية



ةالجمعية اليمني:نشالا 

"رئيس الجمعية" ناجي الضبياني . د

0096775962963 - info@yamspc.org
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هيكلة
قامــــت ب عــــادة النيكلــــة اإلداريــــة لــــبعض األعمــــا  

.حةب المبرة والمعرفة لكل إدارة 

2021(آب)أغسطس 8

لب اجتمـــ  رئـــيس الجمعيـــة اليمنيـــة لرعايـــة مرضـــى التصـــ
ــ. اللــويحي المتعــدد د ــاجي المــبياني مــ  رئــيس مجل س ن

يـة النواب؛ لمناقشة احتياجات المرضى من األدويـة وا م
. متعددتوفير بقية األدوية لمرضى التصلب العصبي ال

2021( كانون األول)ديسمبر  11

ذا لبنـ  ناجي الضـبياني مـ  المـدعر التنفيـ. رئيس الجمعية اليمنية داجتم  
بنــم ذ  حيــث تــع النقــاش حــو  التعــاون المشــترك بــينلليــد الشــعيبي. الــدلاء د

كمــا . ددالــدوا  اليمنــي والجمعيــة اليمنيــة لرعايــة مرضــي التصــلب اللــويحي المتعــ
تياجـات لمناقشة احلالمسئوت ل عر الصحة العامة لالسكان؛ استقبخ الرئيس

يـــر المرضــى مــن األدويــة وا ميـــة توفير ــا بصــورة مةـــتمرة وتــوفير األدويــة الغ
متوفرة لدى الوزارة  

2021( تشرين الثاني )نوفمبر 

يــة للجمع امــت الجمعيــة بتطــوعر المو ــ  اتلكترلنــي 
مـــا كاليمنيـــة لرعايـــة مرضـــى التصـــلب اللـــويحي المتعـــددذ 

شــــاركت الجمعيــــة اليمنيــــة لرعاعــــة مرضــــى التصــــلب 
ا إحدى التي اقامتناللوعحي المتعدد في الندلة الطبية 

ت تدشــي  المــؤتمر الــولني األلكــذل  األدويــةذ شــركات 
وم للعمخ التطوعي بالتزام  م  اليو  العالمي للتط

تحديات 
 ع واية ال زالت الجمعية تواجه الصعوبات والعوائق من اجل تحقيق األنشطة و األ داف التي بنيت علينا الجمع

اصـةب  ذه األ داف الحصو  على األدوية الماصة بالمرضىذ وتقديع الرعاية الالزمة من تـدريب و تأ يـل المرضـى خ
.من ذوي اإلعاقة 

انوا  العالج من تشميص سليع و طرق العالج و)وبةبب افتقار المجتم  اليمني للتوعية الصحية حو   ذا المرض 
رار ذ مما واجنت الجمعية تحديات م  اصـحاب القـرار فـي اتمـاذ القـ(و تحديد نو  المرض و نو  العالج المناسب له

. الةليعذ وخاصة في ما يتعلق بتوفير جمي  اصناف األدوية التي يحتاجنا المرضى بجمي  انواعنا
ن قبـل وال تزا  الجمعية تعاني من نقص األدويةذ حيث كان يتوفر صنف واحـد فقـ  مـن األدويـة والتـي تصـرف مـ

وزارة الصحة العامة و الةكان 

ات المرضى من تةعى إلى المناشدات  الدولية و المحلية؛ لاللتفات لتوفير احتياجلجدعر بالذكر أن الجمعية لا
جمعية  األدوية الالزمةذ وانقاذ حياة المرضى و إدراج  ذه الفئة ضمن االحتياجات الطارئة و المروريةذ كما طلبت ال

فير األدوية من اإلتحاد الدولي للتصلب المتعدد عقد شراكة و تفا ع لدى منةمة الصحة العالميةذ فيما يمص تو
بل علــى مةــتوى الــوطن العربــي والشــرق األوســ ذ والتعامــل مــن جمعيــات التصــلب المتعــدد مباشــرةب إلتاحــة ســ

تصنيف  ذا الحصو  على األدوية التي تتناسب م  جمي  الحاالت المصابة حةب اإلحصائيات التي لدى الجمعية و
المرض من األمراض المنمة و المزمنة و اخذ ا في االعتبار 

الـدعع فيمـا يمـصالجدعر باألهمية أن عكون هناك تعالن ل شراكة م  جمعيا  التصلب العصـبي المتعـدد ل
.اناب المباشر و التعاون المشترك م  المصابين المقيمين في دو  اخرى لحصولنع على األدوية و الرعاية مج
ل تفعيلنا كما نشير إلى اإلتحاد الدللي للتصلب المتعدد لض  ا ترام بإنشاء بطا ا  خااة موحدة للمرضى

.مجاناً في جمي  الدلت العربية ل األجنبية لتكون الغاعة مننا هي الحصوت على األدلعة ل الرعاعة الطبية

للـويحي شارك رئيس الجمعية اليمنية لرعاية مرضى التصـلب ا
ـــاجي المـــبياني فـــي المـــؤتمر الةـــادس للجنـــ. المتعـــدد د ة ن

تصلب الشرق األوس  وشما  إفريقيا للبحوث والعالج في ال
(.MENACTRIMS)المتعدد 

تصـلب اليمنيـة لرعايـة مرضـى التجدعـد تسـجيخ الجمعيـة تم 
ــــويحي المتعــــدد فــــي المجلــــس األعلــــى إلدارة وتنةــــيق  الل

الشؤون اإلنةانية والتعاون الدولي 
و تنـــاذلقــاء مـــ  لكيــخ  طــام التنميــةوايمــا تــع تنةــيع 

يــةتــم اجتمعــت الجمعكــذلم . مواضــي  متعلقــة بالجمعيــة
.ويةفي توفير األدللمةاعدةاندلق السرلان م  رئيس 

اب إنشاء مجموعة استشـارعة عبـر برنـامج الـواتستم كع 
وإضـــــافة جميـــــ  المرضـــــى لطـــــرح االستشـــــارات المرضـــــية و 

العالجية 

2021( كانون األول)ديسمبر 

موقع الجمعية



نشالا :الجمعية التونسية

رئيس الجمعية-محمد بن محمود. أ
atsep@topnet.tn
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2021( أيلول)سبتمبر 

ذ كمــا . نويلّبـت الجمعيـة دعـوة اإلتحـاد الــدولي للتصـلب العصـبي المتعـدد للمشــاركة فـي اجتماعـه الةـ
 European Charcotشــارك عمــو مــن الجمعيــة فــي اإلجتمــا  الةــنوي التاســ  والعشــرين للمنةمــة 

Foundation   مرض التصلب العصبي المتعدد في اقصى الحدود"وذلم حو  موضو ."

 MSIFد شــاركت الجمعيــة فــي ورشــة عمــل نةمتنــا الفدراليــة الدوليــة للتصــلب العصــبي المتعــدوايمــا 
استمــافةتّمــتوقــد ."الشمصــيةالتبرعــاتجمــ إلــىالعــودة"موضــو حــو وذلــمالتبرعــاتلجمــ 

لمتعـدداالعصـبيالتصـلبلمـرضالوطنيـةالجمعيـةمـنآدامـزوليـزجـوداردسـارةالتبرعاتجم اخصائية
 اثنـاالتبرعـاتجمـ فـيالتحـدياتمواجنـةحـو للنقـاشلورنةـونوروب (األمريكيـةالمتحدةالواليات)

.والعكساالفتراضيإلىالواقعيالعالعمنالجائحة

جنـوداتمبفمـلذللجمعّيـةلالعلميالطبيالمجلسأعدّ 
قةــعرئــيسايمــاو ــوالمجلــس ــذارئــيسذقويــدرريــاض.ا

ةتشـــــفىاألعصـــــاب الحلقـــــا مـــــ سلســـــلةذالـــــرازيبمد
تحـــتاألعصـــابلطـــبالتونســـيةالجمعيـــةمـــ بالتعـــالن
يـــث ح، "المتعـــددالعصـــبيالتصـــّلبمـــ لنتعـــاعش"عنـــوان
رضمـ)عالجنـاوكيفيـةالمـرضبعـوارضالةلةـلة ـذهتنتع

ذالحمــــلذوالرياضــــةالحركــــيالتقــــويعذواللقــــاح 19كوفيــــد
باتاضـطراذالنفةـيةاإلضـطراباتذالنمـميالجنازاضطرابات
تــع نشــر وذ( األطفــاعنــدالمتعــددالتصــّلبذالبوليــةالمةــالم

ةوصــفحبالجمعيــةالمــاصالويــبموقــ فــي ــذه الوممــات 
.ةبوكالفي
التـي للتمـارعتسـجيال بجدللـةايمـاالجمعيـةقامتكما 

ـــــا للمرضـــــىعمكـــــ  ـــــتفـــــيبنـــــاالقي ـــــرةخـــــال البي فت
الطــب ســمفــيالتمــارع هـذ تســجيخمتــلذ 19الكوفيـد
.ابالقصمعندفيالدزيريكاترع لألستاذةالطبيعي

2021( أيلول)سبتمبر  14

نـا دعـوة إثـر تلقينـدلة إ ليميـة افتراضـية شاركت الجمعيـة فـي 
ركت الجمعيـة فـي ذ كمـا شـاWPAمن المنةمة العالمية للمرضـى 

منطقة بيانا  أللس التصلب المتعدد لل"ندلة إ ليمية حوت 
.MSIFنةمتنا الفدرالية الدولية" والحصو  علي العالج، العربية

2021( تشرين الثاني)أكتوبر  13

إرشـــــادا  حـــــوت ": الجمعيـــــة حمـــــور ا فـــــي الفعالّيـــــةســـــجلت 
لينـا لجنتنـا إإثـر دعـوة ". التموعخ الدلائي-اإلشارا  اللونية 
.MSIFالفدرالية الدللية 

2021( أيلول)سبتمبر  22

المــــــــؤتمر اتفتراضــــــــّي MSIFنظمــــــــت الفدراليــــــــة الدلليــــــــة 
ECTRIMS ل د تابع  عدد م  أعضاء الجمعية.

تنــا بــدلرة تكــوع  افتراضــية نظمشــارك عــدد مــن اعمــا  مكتــب الجمعيــة 
 Think Global, Act Local’( "IEEPO"أحــد المختبــرا  تحــت عنــوان 

ةــتفي وتعــاونوالنــدف مننــا إعــداد مــننج استشــرا(2021 قبل ي لتصــّور مد
عتبـر .علينـااإلنةانيالطاب إضفا موضو مناقشةالرعاية الصحية و مثـلد يد

جميـ مـنالمرضـىالمـدافعين عـن حقـوقمـ للتواصـلفرصـةالحـدث ـذا
.العالعانحا 

2021( تشرين الثاني)نوفمبر  08

2021( تشرين الثاني)نوفمبر 

علـى :"الجائحـةاثنا المغوطإدارة"حو عملورشة WPAىاعّدت المنةمة العالمية للمرض
اعشرالثمانيةمدار ـاتعاملنـاذالتاريخ ذاسبقتالتيشنرب بةـببزايـدةمتضـغوطمـ جميعب

ر قةالحياةكانتذللكثيرينبالنةبةاّنهم كورونافيروس جائحةوجوددونةكافيبدرجةمد
ـتـرتب اليوميـةالحياةضغوطم التعاملكيفيةمعرفةاّن وبما .اصال ااارتباطب بالصـحةمباشـرب

نةماتنــامتزويــدالمنــعمــنانــهفّكــرتالمنةمــة العالميــة للمرضــى فــ ّن ذوالرفا يــةالعامــة
الورشـة ـذهضـّمت .الصـعبةاألوقـات ـذهخـال المـغوطإدارةحـو عملبورشةاألعما 
التعامــلواإلجنــادعلــىالتعــرفكيفيــةلــتعلعمتنوعــةمواضــي فــيللنقــاشخبــرا مجموعـة

.اليوميةالحياةفيمعه

09

2021( تشرين الثاني)نوفمبر 

2021( كانون األول)ديسمبر 

.وقد اتي  للجمعية المشاركة فيهذ MSIFإدارةمجلساجتما انعقد

تحديات 
جالعـالعلـىللحصـوتالمرضـىمسـاعدةفـيالصـعوبا عدعدالجمعيةتواج 
: سمي فيلذل 

طنيالــوالصــندوقوخــدماتاإلجتماعيــةباإلحاطــةعتمتعــونتالمرضــىمــ كبيــرجــزء
ةــتالعلــىحصــولنعيجعــلمــاو ــوالمــرضعلــىللتــأمين حيال عالجــات األساســية للمــرض مد

تمتيـــ  تحــت ظـــّل القــوانين الموجـــودة حالّيـــا بمــا اّن  ـــذا الصــندوق  ـــو الوحيـــد الممــّو  لـــه
.المرضى بالعالج نةرا لألثمان البا ةة له

ن ال وقد سعت الجمعية منذ وقت طويل إلـى حـّل  ـذا اإلشـكا  مـ  الةـلطات المعنيـة لكـ
.توجد نتيجة إلى  ذه الةاعة

فتقلجزء الثاني م  المرضى هم الذع  عتمتعون ا د فـي كثيـر مـن بالعالج الذي اصب  يد
وطني للتـأمين األوقات نتيجة لألوضا  المادية التي تعيشنا الصيدلية المركزية والصـندوق الـ

عــانون اليــوم مــن نقــص الكميــة المطلوبــة مــن الــدوا  او علــى المــرض حيــث صــار المرضــى يد
.ديع البديلفقدانه لفترات طويلة تجعل صحتنع في تد ور مةتمّر امام عجز األطبا  عن تق

و نـــا يـــأتي دور الجمعيـــة فـــي حـــث  ـــذه المؤسةـــات إلـــى ضـــرورة ديمومـــة توزيـــ  األدويـــة 
.المتعلقة بالمرض التي لع تتحقق إلى اآلن رغع كّل المجنودات

لتزمـة بمواصـلة نشـاطنا وتطـويره وتنويعـه فـي حـدود رغع  ذه الصعوبات ذ ف ّن الجمعية مد
ناشدة الةل  المعنية إلرسا  منةومـة جديـدة لتط بيـق الحـق اإلمكانيات المادية المتاحة ومد

.الدستوري في العالج ذ و في تكفل العالج لكّل التونةيين

mailto:atsep@topnet.tn


hanasep.ass@gmail.com-+(212) 0630787884
نشــــــرة تواصــــل اإلخباريــــة اإللكترونيـــــة لجمعيـات 

30العدد -التصلب المتعـدد بالمنطــــقة العربيــة 

جمعية النناء:نشالا 

2021( تموز)يوليو  13
خأجم المتعددالعصبيالتصلبأللساستخدا فعاليةفيالجمعيةشاركت

العصبيبالتصلّ أللسبيانا استخدا لرعقةعلىللتعر محاضرةهيلالتغيير،

.للجمعيةالخاصالعمخفيتغييرإلحدا مناارةالأجخم لأدلات الُمتعّدد

2021( آب)أغسطس 
الذا " مورد الشيخوخة م  التصلب العصبي المتعدد"أدلت الجمعية في رأعنا في 

عقو  اإلتحاد بمراجعت 

إرشـادا  مصـممة اإلشـارا  اللونيـة لل ـرار بالمسـاهما  الـواردة مـ  شـركا  األدلعـة ، ل هـي حضر  الجمعيـة لقـاء عـ  بعـد حـوت 

د الباحثة ع  مساندة مادعة عند اتخاذها القرار بكيفية اإل رار بالمس اهما  المالية الـواردة لدعم مؤسسا  التصّلب العصبي الُمتعدِّ

.م  شركا  األدلعة ل كيفية توفير المعلوما  بلسلوب مستقخ لشفا  حي  ات رار بتلّقي دعٍم مالي

المناارةلالمرافعةعلىالتدرعبحوتالمتعددالعصبيالتصلبلمرضالدلليلالتحاداإل ليميةالعمخبورشةالجمعيةحضر 

.المرافعةفياستشاراألقاهاالتيلالعالجعلىالحصوتأجخم الر مية

لألدلعةشركةنظمت الذال2021فبراعر/شباألفيالجمعيةب شاركتالذااتجتمامأثرعلى

،المرضىتجاربلمشاكخبع حوتفي النقاشتمألباء،لأخرىمغربيةجمعيا بحضور

يةالطببالمعلوما المرضىبتعزعزالجمعيةلطلبباتستجابةالمذكورةالشركةل امت

.مع التعاعشلكيفيةالمرضع الموثو ة

ا بتخفيضاختصااا عدةم جدعدةاتفا يا بإبرا الننا جمعيةقامت2022(الثانيكانون)ينايرشهرفي

م يةلبلأدلا أدلعةشراءبقامتكماذ(الترلع لبيب،أسنانلبيب،القلبلبيبالعيون،لبيب)منمة

معلوماتيوفر؛لناإلكترلنيمو  بإنشاءالجمعية امتكذلمذالعالجإلىالولوجلتسنيخالمرضىمساعدةأجخ

ذةبوكالفيعلىالننا جمعيةموق )بالجمعيةالماصةوالرواب المتعددالعصبيالتصلبمرضحو صحيحةعلمية

(الجمعيةطرفمنالمنجزةالفيديو اترواب 

فيساعدةللم-العالجعلىالحصوتلالعربيةللمنطقةالمتعددالتصلبأللسبيانا -ا ليميةندلةفيشاركت

.العربيةالمنطقةفيالعالجعلىالحصوتسبخم المزعدلمعرفةالمعلوما توفير

16
(أيلول)سبتمبر 

22
(أيلول)سبتمبر 

14-16
(1كانون)ديسمبر 

بـالمؤتمر السـادس للجنـة الشـرق األلسـا لشـمات  MSIFشاركت السيدة نجوى العبقرا رئيسة جمعية النناء في الفقرة الخااة بــــ

، حيـت عرضـت تجربـة الجمعيـة فـي مجـات المنااـرة ل MENACTRIMSافرعقيا للعالج ل البحـت فـي مـرض التصـلب العصـبي المتعـدد 

المغرب الحصوت على العالج، لجمي  المراحـخ التـي مـر  بنـا الجمعيـة فـي مرافعتنـا حـوت تـوفير العـالج لمرضـى التصـلب العصـبي بـ

.لأهم التحدعا  التي لاجنتنا

11
(1كانون)ديسمبر 

2022( شباط)فبراير 

10
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نشالا :جمعية ساعد

" المجتمــــع  ــــدي "نةمــــت الجمعيــــة حملــــة بعنــــوان 

بيــةذ التصــلب بالحديقــة الماصــة مدينــة الملــم ســعود الط

:العديد من األقةام وبمشاركة 

جمعية ساعد الميرية•

مةتشفى الملم سلمان•

التثقيف الصحي•

الصحة النفةية•

قةع المخ واألعصاب•

(فت  الملفات)إدارة شؤون المرضى •

الرعاية الصيدالنية•

إدارة التغذية•

(يوحدة الحقن الوريد-الرنين المغناطيةي)األشعة •

عيادة القلب•

مةتشفى النةا  والوالدة•

العيادة الممصصة للتصلب العصبي المتعدد•

30يناير2022

ن الفعاليةمالهدف 
بي توعيــــة المجتمــــ  وتثقــــيفنع حــــو  التصــــلب العصــــ

رضـى المتعدد والتعريف بجمعية ساعد الميريـة لـدعع م

ابين التصـــلب العصـــبي المتعـــدد كجمعيـــة تعنـــى بالمصـــ

.واستقطاب اعما  للجمعية ومتبرعين وداعمين

الحدث 

عام لمركز عبدالله الفوزان نائب الرئيس واألمين ال. حمر األفتتاح  سعادة د

رئـيس الملم عبدالعزيز للحوار الوطني ومدرا  مدينة الملم سعود الطبية و

علــى عبداللـه بــن دخيــل اللـه الحربــي ثــع عمـل جولــة. جمعيـة ســاعد الميريــة ا

لكي األقةام المشاركة وقةع جمعية ساعد الميرية  ومن ثع الةالم الم

ريعة عبداللـــه الفـــوزان كلمـــة  ورســـائل تحفيزيـــة وســـ.كـــذلم القـــى ســـعادة د

لمدمـة لتةري  وتيرة البحث العلمـي والمراكـز والمـدمات الصـحية والمميـزة

تكـريع وراحة المرضى واشاد بجنود الجمعية وتع تكريع المشاركين وكذلم

(الرعاية الصيدالنية)افمل قةع مشارك 

:التغطية األعالمية

–ألخبارية القناة ا/ صحيفة وكالة األنبا  الةعودية / صحيفة سبق 

(صباح الةعودية)القناة األولى

ات عبـر عبدالله الفوزان والجنات المشاركه والقنـو/وكذلم الدكتور

تغريدات على تويتر

ل مــزون الشــتوي علــى قنــوات التواصـــ/والتغطيــة اإلعالميــة مــن ا

.اإلجتماعي الماصة بالجمعية

موقع الجمعية 
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ةالفيدرالية المغربي:نشالا 

اإلتحـــاد الـــدولي عـــز وجـــل ثـــع بـــدعع بفمـــل مـــن اللـــه 
MSIF( ـــا ـــا-مادي ـــا وتوجيني ـــه كامـــل الشـــكر ( معنوي ل

.واإلمتنان على دعمه 

رضــى تمكنــت الفيدراليــة المغربيــة إلتحــاد جمعيــات م
ــــويحي  ــــد نشــــاطنا FMUASEPالتصــــلب الل مــــن تنفي

فــــة بتنةـــيق مــــ  الجمعيــــات المغربيـــة بمنــــاطق ممتل
ــــق  ــــي تتعل ب ببحــــت إحصــــائي  لمرضــــى التصــــلوالت

د رشـــي)د . المتعـــدد ل اســـتخالص تقرعـــر بمســـاندة أ
ألخــذ الــدكتوراه بعــد مواجنــة تحــديات إداريــة( لطفــي

ناف ووزارية عديدة من حيث طلب الموافقة على استئ
ز العمـــــل اإلحصـــــائي بـــــالمراكز اإلستشـــــفائية والمراكـــــ
ــــة العــــالمي  ــــب آخــــر الوضــــ  الوبائي الصــــحية ومــــن جان

covid19.

النتـائج وشكلت الفيدرالية فريق عمل لتتب  األحـداث و
ة مـــن منطقـــة إلـــى منطقـــة وبرمجتنـــا بنةـــب إحصـــائي

ذ MSIFدقيقة لمشاركته م  الجنة المنتمة والممولة 
ومــن جنــة اخــرى تــع عــرض التقريــر علــى  يئــة األبحــاث
العالميـــة والـــذي تـــع قبـــو  نشـــره فـــي منصـــة العـــرض

.2021بالمؤتمر العالمي الةادس لةنة 

FMUASEPمن جنة اخـرى تقـوم الفيدراليـة المغربيـة 
داف بمواكبة األعما  التأسيةية التي  ي جز  من ا ـ
مدينـة قانوننا األساسـي حيـث تـع تأسـيس جمعيتـين ب

ل سال والـدار البيمـا  النـدف مـن إنشـائنما  ـو تةـني
.عملية القرب و التواصل بين المريض والجمعية 

موقع الجمعية 

نشــــــرة تواصــــل اإلخباريــــة اإللكترونيـــــة لجمعيـات 
30العدد -التصلب المتعـدد بالمنطــــقة العربيــة 

الفيدراليةرئيس -محمد بركاوي.أ

berkaoui.mohamed3@gmail.com
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نشالا :جمعية األاد اء 

1

يـث تـع حذ ابح الحلم حقيقة لأابح لعد منتدى المقعـدع أ

يــة افتتــاح عيــادة اســنان مجنــزة بشــكل كامــل وبطريقــة عمليــة لــذوي اإلعاقــة الحرك

"مــــ  بلدعــــة  حلــــة المعلقــــة لتعناعــــخ ، جمعيــــة وفــــق اتفاقيــــة تفــــا ع وتعــــاون 

هر لجمعية م  جمعية ميشات ضا" األاد اء اللبنانيي  لمرضى التصلب اللوعحي

. شعام األمخ

2021( كانون األول)ديسمبر  11

ائالت برعاية مجموعة من العـاملين فـي مجـا  الرعايـة الصـحية والمتطـوعين الـذين يـدعمون العـ

" لب اللـويحياألصدقا  اللبنـانيين لمرضـى التصـ" ميةورة في لبنان وبالتعاون م   جمعية الغير 

ALSEP ، ــوعحي المتعــدد فــي ــة لمرضــى التصــلب الل ــة أدلع  ــدمت إحــدى شــركا  األدلع

جمـ  التبرعـا  لشـراء دف  ذه المجموعـة مـن الشـبان  ـو حيث انلرابلس شمات لبنان ،

يزعائي األدلعة الال مة لألسر المحتاجة في هذا الو ت العصيب لتلمي  جلسا  العالج الف

.لم  هم بحاجة للمساعدة في تحسي   دراتنم الجسدعة

في طرابلس حيث تـع ALSEPتع تنفيذ  ذا المشرو  ب شراف الةيد جورج عبدو ممثل جمعية 

مــ   بــخ إحــدى شــركا  األدلعــة علــىنشــر هــذا المشــرلم كمــا .توزيــ  االدويــة علــى المرضــى

منــ  موا ــ  التوااــخ اتجتمــاعي للتوعيــة بمــرض التصــلب المتعــدد ، أعراضــ  ، ل مــا ععــاني

.المرع 

2021( كانون الثاني)يناير  11

األاد اء اللبنانيي جمعية 
لمرضى التصلب المتعدد 

نشــــــرة تواصــــل اإلخباريــــة اإللكترونيـــــة لجمعيـات 
30العدد -التصلب المتعـدد بالمنطــــقة العربيــة 

رئيسة الجمعية-منا  ااو . أ

mahamaaloufkassouf@gmail.com
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نشــــــرة تواصــــل اإلخباريــــة اإللكترونيـــــة لجمعيـات 
30العدد -التصلب المتعـدد بالمنطــــقة العربيــة 

(مدعر الجمعية)العتيبيرعما. أ

info@arfams.org.sa
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نشــــــرة تواصــــل اإلخباريــــة اإللكترونيـــــة لجمعيـات 
30العدد -التصلب المتعـدد بالمنطــــقة العربيــة 

(مدعر الجمعية)رعما العتيبي . أ

info@arfams.org.sa
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جمعية لسم:نشالا 

عالجيةجلسا قدمتكذلمالمصابي ،م لعددأدلعةتوفيرشملتحيثمستفيدا،(22)لـعددالخدما م مجموعةالجمعيةقدمت
مستفيدا(20)لـعدداجتماعيةحالةدراسةوتعذمستفيدا(22)لـعددلنفسيةاجتماعية

نفسيدعمجلسا تقدعمكذل لنم،جمعيعالججلسا قدمتحيثذمستفيدا(14)لـعددالخدما م مجموعةالجمعيةقدمت
للخدما تعالفجمعيةم بالتعالنالجمعيةنظمتكذلمذمستفيدا(20)لـعدداجتماعيةحالةدراسةلتمذمستفيدا(11)لـعددفردا

للتعايشعمنعدوكيفيةبالمرضوالمةؤولينالباحةمنطقةمجتم لتوعيةاألدويةشركاتاحدوبرعاية"إدراك"مسيرةالباحةبمنطقةالصحية
نميةلالتالبشرعةالمواردل ارةفرمبرعاعةالجمعيةألباءعددبمشاركةافتراضيملتقىالجمعيةنظمتكذل المرضذم اإليجابي

األدلعةشركا أحدم لدعماتجتماعية

حالةدراسةلتمذمستفيدا(10)لـعددفردانفسيدعمجلسا شملتحيثذمستفيدا(62)لـعددالخدما م مجموعةالجمعيةقدمت
ل فم كذل لالمعارض،المؤتمرا لتنظيمالخبرا ملتقىم مجتمعيةشراكةالجمعيةل عتكماذمستفيدا(10)لـعدداجتماعية

اليو لحفخالنيلتونممشىفي91السعوداالولنيباليو تو ع بفعالية"إكرا "الجمعيةشرع شاركتكما.الجمعيةلدعم"إكرا "
.السعوداالولني

جلسةلعمخمستفيدع ،(6)لعددجماعيعالججلسةعمخشملتحيثذمستفيدا(55)لـعددالخدما م مجموعةالجمعيةقدمت
م (9)لعددلبيعيعالججلسا  دمتكماذالمرضىلذلاأسرانفسيدعمجلسا عمخكذلممستفيدا،(29)لعددنفسيدعم

جمعية)مجتمعيةشراكا عدةالجمعيةل عتكمامستفيدا،(9)لـعدداجتماعيةحالةدراسةوتعذمسارا مركزلرعقع المستفيدع 
الكلياتاحدم جدةذباأل ليةبترجيكليةبالرياضذالطبيةلألبحاثشركةالمنورةذبالمدينةالميريةحياةجمعيةبأبناذالصحيةللمدماتالكوثر

اليو بمناسبةالزل منصةعبراتفتراضي،النفسيةاحت ملتقىفيالجمعيةشاركتكذلمذ(بجدةللمحاماةز رانبيانمكتبالصحيةذ
.م المجتأفرادلكافةألالمتعددالتصلبلمرضىسواءاالنفسيةالصحةبجانبالوعي عادةبند النفسيةللصحةالعالمي

استشارا  دمتكمالنم،لمساندةبيولوجيةأدلعةتوفيرخال منذمستفيدا(26)لـعددالخدما م مجموعةالجمعيةقدمت
ل عتكمامستفيدا،(20)لـعدداجتماعيةحالةدراسةوتعذمستفيدا(9)لعددنفسيدعمجلسةعمخكذل لمستفيدع  انونية
فر بحائلذددالمتعالتصلبمرضىلدعععزمجمعيةالشرقيةذبالمنطقةالمتعددللتصلبارفىجمعية)هامةمجتمعيةشراكا عدةالجمعية

كمادة،جمحافظةأمانةم الجودةملتقىفيللجمعيةتعرعفيبرك الجمعيةشاركتكذلمذ(الوطنيةميركشركةبجدةذالصحةوزارة
القلقخف لالعالجيالنفسيالدعملتقدعمافتراضيةلقاءا عمخلرعقع المننيالتدخخبغرضدكتوراةباحثةم الجمعيةتعالنت

المستفيدع م لمجموعةالمستقبخ لقلقياسلبعدا بلياختبارع عبارةالمستفيدع ،لدى

يوليو 
( تموز)

أغسطس 
( آب)

سبتمبر
( أيلول)

أكتوبر
( 1تشرين)

نوفمبر
( 2تشرين)

2021النصف الثاني من

نشــــــرة تواصــــل اإلخباريــــة اإللكترونيـــــة لجمعيـات 
30العدد -التصلب المتعـدد بالمنطــــقة العربيــة 

(مدعر الجمعية)عبد الل  القرني . أ

info@wasmms.org.sa
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نشالا :جمعية لسم 

ديسمبر
( 1كانون)

العالجيةالجلسا  دمتكمامستفيدا،(12)لعددبيولوجيةأدلعةتوفيرخال منالمتنوعة،الخدما م مجموعةالجمعيةقدمت
.مستفيدا(64)لـعدداجتماعيةحالةدراسةوتعذمستفيدا(11)لعددنفسيدعمجلسةعمخالنفسي،لالدعم
اركةبمش ل منصةعبراأللتالمتعددالتصلباأللتالعلميالمؤتمرالجمعيةوإدارة(الثعلبي عنب.أ)اإلدارةمجلسعمونةعكذلم
يتعرعفبرك للتطومالعالمياليو فيجدةعيونجمعيةم الجمعيةلشاركتشخصا،(1500)لبحضورلالمختصي األلباءم العدعد

2021النصف الثاني من

2022بداية عام 
يناير

( 2كانون)

مستفيدع ،(4)لعددمجانيةلبيعيعالججلسا توفيرخالتم مستفيدا،(32)لعددالمتنوعةالخدما م مجموعةالجمعية دمت
لدعمن ادرل"مركزم بالتعالنالمصابي أحدبتوظيفالجمعيةساهمتكما.اتجتماعيةحالتنملدراسةمستفيدا(11)عددسجلتل

(16)عددللجمعيةانضملأعضامستفيدا،(13)لعددعمخلرشةالمركزم بالتعالنالجمعية دمتكذل "اإلعا ةذلااألشخاص
(رافدبرنامج)الداخليلالمالياإلداراالنظا علىالموظفي بتدرعبالجمعية امتكمامتطوعا،
بتنفيذمةالحوك سم يا مننااألنشطةمجموعةنفذ حيتالو ارا،للتقييماستعدادالحوكمةملفا تجنيزعلىالجمعيةلحرات
قتطبيتخصعمخلرشةموظفكخنفذكذل الجمعية،فيالعاملي لجمي "المخالرإدارةلإجراءا سياسة"بعنوانعمخلرشة
.عمل تخصالتيلالسياسا اللوائح

كذل  ،المصابيم اإلعا ةذلالتوظيفسعيمركزم مجتمعيةشراكةعقد حيتمجتمعية،شراكا عقدفيالجمعيةلاستمر 
تفيدع للمسالمنتجا علىخصملعمخللمصابي األدلعةتوايخخدمةلتقدعمالصيدليا إحدىم اتفا يا مسودا عمختم

.الجمعيةلدعمالتسوعقيةالشركا إحدىم كذل الموظفي ،رلاتبلدعمالخاصالقطامم اتجتماعياتستثمارلشركا 
. رعباتدشي لسيتملناإلكترلنيامو عاالجمعيةأنشل لأعضا

فبراير
( شبط)

م  المستفيدع  ، لعمخ دراسة حالة ( 5) دمت الجمعية مجموعة م  الخدما  للمصابي ، حيت تم عمخ جلسة عالج جماعي لعدد 
( 3)م  المستفيدع ، كما تم تقدعم األدلعة لعدد ( 8)م  المستفيدع ، كذل  تم عمخ جلسا  الدعم النفسي لعدد ( 12)اجتماعية لعدد 

.  م  المستفيدع ، لأعضا تقدعم جلسة عالج لبيعي لمستفيدع 

نشــــــرة تواصــــل اإلخباريــــة اإللكترونيـــــة لجمعيـات 
30العدد -التصلب المتعـدد بالمنطــــقة العربيــة 

(مدعر الجمعية)عبد الل  القرني . أ

info@wasmms.org.sa
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جمعية عز  :نشالا 
النصف الثاني م  عا 

2021

ومثلنـا كترونيـةذ ندف تقديع المدمات واالستشارات في مجا  الحوكمـة فـي القطـا  الغيـر ربحـي ومنصـة العمـل التطـوعي واألمـور المتعلقـة فـي المواقـ  اإللبم  احد المةتشارينذ تع عقد اتفاقية تعاون كذلم 
ة التعريـف عـن مبـادرات منت المشـاركوتمـوشاركت الجمعية بمناسبة اليوم التوعوي العالمي لدا  الةكري حيث قام مدير عام صحة حائل  بالتدشـين بحمـور عـدد مـن القيـادات بالمنطقـةذ بالتوقي  رئيس المجلسذ 

لتعـاون فيمـا يمـدم بنـدف البحـث عـن سـبل ا, (قةع المةاندة وقةـع القبـو )الجمعية وانشطتنا وبرامجناذ كذلم قامت الجمعية ممثلة بمدير ا التنفيذي وقةع المدمات المةاندة بزيارة لمركز التأ يل الشامل 
.المرضى لقيد ع كمةتفيدين لكل الطرفين واالستفادة من المدمات لمةتفيدي لدى الجمعية

2021ديةمبر /شنر كانون األو   

للوصـو  إلـى مليـون متطـو  ومتطوعـة ذ شـاركت  2030تحت رعاية امير منطقة حائل ذ وتحت شـعار التطـو  وازد ـار المجتمعـات للمةـا مة بتحقيـق رسيـة الةـعودية
نـا تدشـين اللالجمعية في منتدى التطو  الثالث المقام في النادي األدبي الثقافيذ كما تممن المنتـدى ورش عمـل ومحاضـرات علميـة ومعـارض متمصصـة تـع مـن خ

ننــائي لل افريــق عــزم التطــوعيذ الــذي شــند إقبــا  مــن المتطــوعينذ باإلضــافة إلــى إطــالق عــدة فــرص تطوعيــة بعــدة مجــاالت بمنصــة العمــل التطــوعيذ واختــتع الحفــ
ذ ت بمنطقـة حائـلسـمناإلإلحـدى شـركات التنفيـذي االجتماعيـة والـرئيس ومدير فـر  وزارة المـوارد البشـرية والتنميـة حائلذ للمنتدى بحمور سعادة وكيل إمارة منطقة 

. حيث تع تكريع جمعية عزم لمشاركتنا بمنتدى التطو 
رياضـيةذ حيـث لاشاركت الجمعية بفعالية اليوم العالمي لذوي اإلعاقة الذي اقامته جمعيـة األطفـا  المعـوقينذ وذلـم فـي مدينـة األميـر عبـد العزيـز بـن مةـاعدكذلم 

ا  ا لمدير مركز الملم سلمان للمعـاقين ذ وتمـمنت المشـألحد رجا  األعما ذ تشرفت الجمعية بتقديع در  تذكاري لةمو امير منطقة حائل ودرعب اركة عـدة جوانـب ودرعب
مطــي  وتصــميع وتاحــد المةتشــارين لبنــا  تــع عقــد اتفاقيــة تعــاون مــ  كمــا . تعريفيــة عــن الجمعيةـــ باإلضــافة إلــى تقــديع النــدايا لألطفــا  والــورود علــى زوار الفعاليــة

,المبادرات والمشاري  التنموية بمنطقة حائلذ ومثلنا بالتوقي  رئيس المجلس
كمـا حققـت بحمـور وكيـل األمـارة المةـاعد ذذ  "الجبـاتجـرب المشـي بـي  "وفي واجنة حائل الترفينية شاركت جمعية عزم في فعالية نادي  ايكنج حائل تحت شعار 

.نععاونوتعزم امنية ألحد مرضى التصلب المتعدد وفي ختام الفعالية قدمت عزم درعا تذكاريا لنادي  ايكنج حائل لجنود ع في دعع مثل  ذه المبادرات

تموز/ شنر يوليو
ع المـدمات بنـدف تقـديتع عقد اتفاقية تعاون مـا بـين جمعيـة عـزم ومةتشـفى الةـعودي األلمـاني بمنطقـة حائـل 

ملتقيات بمصع تصلب المتعدد باإلضافة إلى تقديع القاعات المجنزة لندوات او اللالطبية لمةتفيدي جمعية عزم ل
ديع المـدمات بنـدف تقـ. بمنطقة حائـلاتفاقية تعاون م  إحدى شركات المحاسبة القانونية كذلم تع توقي  %. 50

.صقرينزا  بن خلف ال. ومثلنا بالتوقي  رئيس مجلس اإلدارة ا. مننية عالية الجودة لتلبي احتياجات الجمعية

آب/ شنر اغةطس
عبـد .فيـذي ابمنطقـة حائـل ذ ومثلنـا بـالتوقي  المـدير التنم  إحدى شركات الدعايـة واإلعـالن تع عقد اتفاقية تعاون 

وتحمــل % 10بنــدف تقــديع خــدماتنا فــي خصــع لمطبوعــات الجمعيــة ومنشــوراتنا بقيمــة وذلــم ذالشــمريالــرحمن 
.قيمة المريبة الممافة لصال  الجمعية لكل فاتورة يتع رفعنا

ايلو / شنر سبتمبر
يدي الجمعيةذ تع عقد اتفاقية تعاون م  مجم  لطب األسنان بمنطقة حائلذ بندف تقديع المدمات الطبية لمةتف

قيـة تعـاون باإلضافة إلى تقديع المصـومات علـى المـدمات العالجيـة وتقـديع عـالج اآلالم مجانـاذ كمـا تـع توقيـ  اتفا
يحمــل بنــدف تقــديع المصـومات والمــدمات المقدمــة الممنوحـة للمةــتفيدين واســتقبا  كـل مــنمـ  مجمــ  طبـيذ 

اللياقــة اتإحــدى مــدربمــ  عقــد اتفاقيــة تعــاون البطاقــة الماصــة بمةــتفيدي الجمعيــة ورعــايتنع الصــحيةذ وايمــا تــع 
دد لـدى جمعيـة ندف وض  برنامج تدريبي ورسع خطـة تدريبيـة لمةـتفيدي ومصـابي التصـلب المتعـحائلذ ببمنطقة 

.عبد الرحمن الشمري. ومثل بالتوقي  جمي  االتفاقيات  المدير التنفيذي للجمعية ا. عزم
ةــعين شــاركت جمعيــة عــزم لــدعع مرضــى التصــلب المتعــدد بحائــل فــي اليــوم الــوطني الةــعودي الواحــد والتكــذلم 

اجـا )بركن ينـدف إلـى تعزيـز حـس االنتمـا  والـوال  لنـذا الـوطن المعطـا  بالتعـاون مـ  منتـزه"  ي لنا دار" تحت شعار 
.الترفيني( بارك

2021اكتوبر  /شنر تشرين األو  
شـــارات بنـــدف تقـــديع االستالتةـــويقية بمنطقـــة حائـــلذ مـــ  إحـــدى جمعيـــات االستشـــارات تـــع عقـــد اتفاقيـــة تعـــاون 

يـــة فـــي مجـــا  التةـــويقية واإلشـــراف علـــى تنفيـــذ اإلســـتراتيجيات التةـــويقية وتنميـــة وتطـــوير ودعـــع الجنـــود العلم
يـة عـزم ركـن بالتعاون م  جامعـة حائـل اطلقـت جمعو. ومثلنا بالتوقي  رئيس مجلس اإلدارةاالستشارات التةويقيةذ 

ت ومنةوبي ذ يندف إلى تعريف وتوعية الطالبا(بعزمكع نصل)تعريفي عن مرض التصلب المتعدد في مقر الجامعة 
ايـامذ حيـث ( 3)سـتمر الـركن لمـدة االجامعة عن المرضذ كذلم التعريف عن البرامج والمدمات التي تقدمنا الجمعيةذ 

ا وتةاسالت عن اعراض المرض واسبابه وطرق عالجه .شند تفاعال كبيرب

2021نوفمبر  /شنر تشرين الثاني 
مشــرو  تفــاق علــى البنــدف اإلحائــلذإحةــان الوطنيــة بمنطقــة تــع عقــد اتفاقيــة تعــاون مــا بــين جمعيــة عــزم ومنصــة 

االصـطناعيذ النيئـة الةـعودية للبيانـات والـذكا مـ  تـع عقـد اتفاقيـة تعـاون الذي سيتع إدراجـه فـي المنصـةذ وايمـا 
يـري وتعزيـــــــز بندف تقديع العديد من المبادرات الميريـة الوطنيـة لالسـتفادة القصـوى مـن تحةـين كفـا ة العمـل الم

.االجتماعيةاالنتمــــــــا  الوطني والعمل اإلنةاني والمةؤولية قيـــــــع 

نشــــــرة تواصــــل اإلخباريــــة اإللكترونيـــــة لجمعيـات 
30العدد -التصلب المتعـدد بالمنطــــقة العربيــة 

(مدعر الجمعية)عبد الرحم  الشمرا. أ

azemms.society.org@gmail.com
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عواد البلوا   
نجام صص

اادق عمران     

اليم  
بواسطة الجمعية اليمنية لرعاية مرضى التصلب المتعدد

السعودعة
ـــــــــددفرعق دراّجي التصلـــــــــب المتعـــعضو في

ددعضو مؤسس لجمعية أرفى للتصلب المتع

لكانـت بداعـة ذ بدايتي م  التصلب كانت بفقدان اإلحةاس ب صب  اإلبنام والةـبابةذ واسـتمرت المعانـاة

لـ ، أفضـخ تحـدا أكسـر شـوكة التصـلب أل أن أستسـلمإمـا : نقطة التحوت حيـت ل عـت أمـا أمـرع 

رغع ان كيلو، ( 5)اشتركت في سباق بكورنيش المبر مةافته   2017لفي عا  فاختر  األمر األلت، 

قا ذ األكثريـــة كـــانوا رافمـــين ان اشـــارك بالةـــباقذ والقليـــل شـــجعني مـــن العائلـــةذ والقليـــل مـــن األصـــد

متحـركذ طـارق الحطـامي  بالكرسـي ال)لالتشجي  األكثـر أننـي  ابلـت كـم شـخص مصـاب سيشـاركون 

 ــل ســتأتي  جمــة وانــا اركــض او عنــدما : احةةــت بالحمــاسذ بــالرغع مــن المــوف( حمــادهذ احمــد كعبــي

داللــ  لالحمالــخذ الكثيــر مــن األســئلة موجــودة لكــن قــررت المشــاركة بالةــباق ........ ينتنــي الةــباق او 

وكانت فرحه ال توصف . استطعت الواوت لخا النناعة

بعــد ا بةــنه كنــت بــالبحرين مــ  العائلــة ووجــدت تجمــ  عــن شــمص يــدعو النــاس   2018لفــي عــا  

ق فيه للمشاركة بةباق سبارتنذ  وردني شعور غريب  ل اقدر ان اشارك من جديدذ وخاصة ان  ذا الةبا

يـر عـن كـل وقفت التفكواثنا  الةباق . ذ لكنني قررت الدخو  في الةباقكيلو ( 5)عقبة ومةافته ( 25)

ت ان ومن بعد ا قـررلكانت لحظة جميلة عندما رأعت خا النناعة،  شي ذ وركزت فق  على الةباقذ 

ي لبعـدها أاـبت بنجمـة جدعـدة، لجعلتنـ. كل سنة يجب ان ادخـل الةـباق منمـا كانـت صـحة جةـمي

.حماس لإارارأ عد 

( مشـاري و تركـي)شـاركت مـ  ألتدا صـار سـباق بـالبحرينذ  لكـن  ـذه المـرة   2019في عا  

باق ألن وحاولت ان اغير نةـام الةـ، لالحمدالل  استطاعوا الواوت لخا الننائي مسافت  كيلو لنص

.الثقة بالنفس زادت واحةةت ان المرض لدي اصب  اخف اكثر واكثر

األاعب أن أشـارك بسـباق عـالمي نـص مـارثون لكانـت هـذ  ، كان التحدا  2021في عا  

لالشــمس عصــراذ 3الةــباق كــان بــالمبرذ وكــان او  صــعوبة فيــه انــه ســيبدا الةــباق الةــاعة . ألت تجربــة

كــر كانـت  وعـة، لهــذا األمـر سيســحب الكثيـر مــ  الطا ـة لكـ  حاللــت أن أشـغخ نفســي لكـي ت أف

( 5)انـت او  انتنى وقت التفكير والموف  وانطلق بحمد الله وكبصورة سلبية لأنسحب م  السباق، 

ان لكــ ــي اصــعب مراحــل الةــباق بةــبب قــوة الشــمسذ والحمــد للــه اننــي اســتطعت االســتمرارذ كيلــو 

والجمنـورالشيء الجميخ لجود الماء البارد بكـخ مكـان، ممـا أعطـاني لا ـة لخفـف حـرارة الجسـم، 

ــو أحسســت بالتنمــخ فــي ( 17)لبعــد مــا تعــدعت بكــل مكــان يشــج ذ ممــا جعلنــي انةــى التعــبذ  كيل

  لكـجسمي لاـر  أحـس أن مشـاكخ التـوا ن عـاد  مـ  جدعـد لالعـي  اليسـرى  اد الغبـاش فينـا، 

ت لشـعور الفــو  ت عواــف ألنــي اســتطعأن أتحمـخ لأاــخ لخــا النناعــة اســتطعتالحمـد للــ  

.بفضخ الل  أن أكسر شوكة التصلب

اليم –ذمار اادق محمد أحمد عمران م  محافظةاسمي
كنـت فـي القـا رة للدراسـة   1999عـا  23فـي سـ  بكل اختصار بدات إصابتي 

تمدم فــأنعع اللــه علــي بالتشــميص المبكــر للمــرضذ ولمــعف اإلمكانيــات لــع اســ
عامـــــاب إلـــــى ان رفـــــض جةـــــمي 12البيتـــــافيرون واســـــتمدمت الكـــــورتيزون لمـــــدة 

.الكورتيزون

ا عامًا حالتي المرضية أاـبحت حرجـة ألسـباب أهمنـ47أنا اآلن أبلغ م  العمر 
وام عضــًا عــد  تــوفر األنــأشــحة العــالج ل عــد  تــوفر  بشــكخ مســتمر لدائــم،  

.الجدعدة م  األدلعة ل العقا ير
ــب ــرة و متعــددة وتعــالج اعــراض بعيننــاذ ولكــن اوضــا  ال الد العالجــات اصــبحت كثي

بــالنظر فــي معانــاةمتعثــرة نناشــد كــل جنــات االختصــاص مــن وزارات ومنةمــات 
نـا إذا مرضى التصلب اللوعحي المتعدد كون  مرض مزم  عحطم األسر ل عنني

. كان رب األسرة مقعد فم  سيعوت األسرة هذ   صتي باختصار
لأشـكر عـدد وفي النناية اتمنى الشفا  لكل مريض مصاب بالتصلب اللـويحي المت

لب اتتحــاد الــدللي للتصــلب العصــبي المتعــدد علــى اهتمــامنم بمــرض التصــ
.العصبي المتعدد في جمي  أنحاء العالم
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نصيحة لبية 
اطبــــــا  ممتصيـــن من اعما  مجلس 

دإدارة جمعية ارفى للتصلب المتعد

ة مـا بـي  التصلب المتعدد هو مرض عصبي منـاعي مجنـوت السـبب،  عصـيب الشـباب فـي الفئـ  العمرعـ
عا ، لهو ثاني أهم سبب للعا ة في هذا العمر بعد الحـواد  المرلرعـة، للبيـب األعصـاب18-45٥

.المختص هو م  عقو  بتشخيص لعالج هذا المرض بعون م  الل  عز لجخ

:بالرغم م  عد  لجود عالج شافي للمرض الى هذ  اللحظة إت أن هناك أدلعة
.المرضمةارلتعديل❑
.النجماتاواإلنتكاساتلعالج❑
.للمرضالمصاحبةاألعراضحدةمنللتمفيف❑

عصـاب عالج التصلب المتعدد ت عقتصر فقـا علـى لبيـب األعصـاب لجرعـا  األدلعـة، بـخ أن لبيـب األ
ي، العـالج جنبا إلى جنب م  الجوانب األساسية األخرى للرعاعة كالعالج الطبيعي، العالج الوظيفععمخ

نوعيـة النفسي، لالتغذعة المتوا نة، تساعد هذ  األدلعـة المرضـى علـى التعامـخ مـ  المـرض لتحسـي 
.حياتنم لهي ت تقخ أهمي  ع  جرعا  األدلعة

واألخصـائيالطبيـببـهيقـوماساسـيدورويعتبـرمنـعامـر ـوعائلتـهوافـرادنفةـهللمريضالتنيئةانكما
..والنفةياالجتماعي

فــيدتةــاعقــدكلينمــااوالتكميليــةاوالبديلــةالعالجــاتمــنمتنوعــةمجموعــةانالــىاإلشــارةيجــدركمــا
.العمالتوالعاإلر اقمنناالتياألعراضعلىالةيطرة

بــاإلبر إن بعــ  األنشــطة مثــخ التمــرع  لالتلمــخ لاليوغــا لالتــدلي  لاتبــام نظــا  غــذائي اــحي لالعــالج
ا  ، إت أن الصــينية لأســاليب اتســترخاء  ــد تســاعد علــى تعزعــز الســالمة العقليــة لالجســدعة بشــكخ عــ

ب المت دهناك القليخ م  الدراسا  التي تدعم استخدامنم في التحكم في أعراض التصلُّ .عدِّ

ي  جـودة  د عكون العيش م  أا مرض مزم  اعًبا لذل  ننصح أا مرع  بالتصلب المتعدد بمجموعة مـ  األمـور اللـي  ـد تسـاعد فـي مجملنـا مـ  تحسـ
:حيات 

اإلستطاعةقدرالعاديةاليوميةاألنشطةعلىالمحافةة•
.األسرةألفراداودعع للمريضمجموعةم تواَصل  •
.المةتشاراوالطبيبم المتعددالتصلبمرضم التعايشبشأنومماوفهمشاعرهمناقشة•

فو ع  الشمراني. د
استشــــــاري طــــــب األعصــــــاب والتصــــــلب المتعــــــدد 

واألمراض العصبية المركزية 
نائب رئيس جمعية ارفى للتصلب المتعدد

ماجد العبدلي. د
استشــــــاري طــــــب األعصــــــاب واألمــــــراض العصــــــبية 

الطرفية وامراض العمالت 
ددعمو مجلس إدادة جمعية ارفى للتصلب المتع
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ؤخـذ حيـث ت، ععتبر دلر الطبيـب المعـالج للمـرع  بنـد  الواـوت للعـالج دلر منـم لحسـاس جـدا
رة يكـون فلـيس بالمـرو. كل حاله على حـدهذ  وكـل خطـه للعـالج تعتبـر فريـدة وممصصـة لمـريض معـين

ار العـالج علـى سـبيخ المثـات فـي لرعقـ  اختيـ ناك نفس العالج لمريمين يعانون من نفس المرضذ 
عالجــا لنــذا المــرض لالتواــخ لعــالج (  20)لمرضــى التصــلب المتعــدد ، حيــت عوجــد حاليــا أكثــر مــ  

. مناسب لحالة المرع  ععتبر خطو  منمة

أعضــا مــ  أهــم األدلار للواــوت للعــالج المناســب هــو شــرم جميــ  التفااــيخ للمــرع  مــ  حيــت
ا  التـي الفاعلية لاألعراض التي  د تصاحب الدلاء لشرم أهم التفاايخ للمرع  م  حيـت األبحـ

طــة أد  لتــرخيص هــذا العــالج لمــدى فعاليتــ  حتــى عكــون المــرع  علــى علــم كــافي لثقــ  بالخ
العالجية 

كمــا ت عخفــى علــى الجميــ  مــدى لعــي المجتمــ  بطــرق البحــت عــ  أا عــالج فــي موا ــ  البحــت
ت الـى لالتي فـي حـات عـد  شـرحنا بالطرعقـة المناسـبة لالوافيـة للمـرع   ـد عـؤدا الـى الواـو

فـي معلوما  مغلول   د تسبب في التو ف ع  أخذ العـالج لحرمانـ  مـ  الفائـدة أل التسـبب
الضرر ت سمح الل 

نسلت الل  العافية للجمي 



على مبادرتنا التطوعية 
"  تواصل"لمراجعة نشرة 

.وإخراجنا( 30)عدد 

شكرا


