
تعريف بالجمعية
Society Profile





تعريف بالجمعية
ماهي الجمعية السعودية ألصدقاء مرضى الثالسيميا 

واألنيميا المنجلية؟

ــة المنتشــرة  ــدم الوراثي الثالســيميا هــي إحــدى أمــراض فقــر ال
ــة الســعودية،  ــة العربي ــزاء مــن المملك ــدة فــي أج بصــورة متزاي
وتشــكل عبئــًا اجتماعيــًا وأســريًا لعنايــة أفــراد األســرة بالمصابيــن 
العنايــة  كل  هــؤالء  يلقــي  أن  مّنــا  وحرصــًا  المــرض.  بهــذا 
والرعايــة الطبيــة بأحــدث وســائل العــالج وعلــى نشــر الوعــي 
الصحــي بأســلوب حضــاري يمكــن تطبيقــه فــي ظــل شــريعتنا 
الخيريــة  الســعودية  الجمعيــة  بتأســيس  قمنــا  اإلســالمية 
لمرضــى الثالســيميا واألنيميــا المنجليــة فــي العــام 1425هـــ 
االجتماعيــة،  والتنميــة  العمــل  وزارة  تحــت مظلــة   262 برقــم 
وتهــدف أساســًا إلــى بــذل كل الجهــود العالجيــة واالجتماعيــة 
فــي متابعــة مشــاكل المرضــى وأســرهم فــي مواصلــة العــالج 
ومتابعتــه بصــورة منتظمــة وميســرة أمــاًل ورغبــًة فــي توفيــر 
حيــاة وظــروف اجتماعيــة أفضــل لجميع المرضى وأســرهم حتى 
لالســتفادة التامــة مــن وســائل العــالج المتاحــة وفتــح قنــوات 
مشــاكلهم  لعــرض  الجمعيــة  وبيــن  بينهــم  مباشــرة  اتصــال 

ومناقشــتها وإيجــاد الحلــول المرضيــة والرعايــة الطبيــة.

رسالة الجمعية:
والوقائيــة  االجتماعيــة  الخدمــة  مســتويات  أرفــع  تقديــم 
ــاة اإلنســانية لمرضــى الثالســيميا  ــة وتخفيــف المعان والعالجي

وذويهــم. المنجليــة  واألنيميــا 

رؤية الجمعية:
ــم خدمــة  ــة فــي تقدي ــى أرقــى المســتويات العالمي الوصــول إل

ــزة للمرضــى. ــة متمي ــة وطبي اجتماعي

أهداف الجمعية:
اإلســهام بصــورة مباشــرة فــي توفيــر حيــاة ورعايــة أجتماعيــة . 1

أفضــل لــكل المرضــى وأســرهم.
نشر الوعي الصحي بين كافة المرضى وأسرهم.. 2
العمــل علــى عقــد نــدوات وإجتماعــات بيــن المرضــى مــن . 3

ــى المشــكالت الســائدة. ــرف عل ــة للتع ــاء المملك ــف أنح مختل
بعــض . 4 مــن  ممثلــة  الجمعيــة  بيــن  اإليجابيــة  المشــاركة 

لتبــادل  للثالســيميا  العالميــة  المنظمــة  مــع  المرضــى 
والقــرارات  النتائــج  أحــدث  علــى  واالطــالع  المعلومــات 

المنظمــة. عــن  تصــدر  التــي  واالجتماعيــة  العلميــة 
ــة مــن . 5 ــة لدراســة طــرق الوقاي ــة واجتماعي ــة علمي ــن لجن تكوي

المــرض.
تعميم إيجاد الخدمة االستشارية في أنحاء المملكة.. 6
تكثيف البحوث العلمية.. 7



األنيميا المنجلية
هــي فقــر دم وراثــي غيــر معــدي، تكــون فيــه خاليــا الــدم الحمــراء 

علــى شــكل منجــل )هاللــي(.

األعراض:
متالزمة اليدين والقدمين	 
آالم مبرحة	 
اصفرار لون الجلد والعينين	 
تأخر النمو وسن البلوغ	 
اإلعياء وضيق التنفس	 

سبب اآلالم:
يسبب الشكل المنجلي )الهاللي( للخاليا تكدسها عند مرورها 

من خالل األوعية الدموية الصغيرة الذي يؤدي إلى انسداد 
في األوعية، مما ينتج عنه حرمان لألعضاء من الدم المحمل 

باألوكسجين وتعرض المصاب لنوبات ألم حادة.

العالجات:
ال يوجــد عــالج شــافي حتــى اآلن للمــرض لكــن يمكــن الحــد مــن 

نوبــات األلــم والمضاعفــات عــن طريــق العالجــات التالية:
نقل الدم.	 
المضادات الحيوية لمنع اإلصابة بالبكتيريا العنقودية.	 
الهيدروكسي يوريا.	 
زرع نخاع العظم.	 
اإلكثار من شرب السوائل.	 

خاليا دم منجلية متجمعة خاليا دم منجلية خاليا دم طبيعية





الثالسيميا )أنيميا البحر المتوسط(
هــي فقــر دم وراثــي مزمــن غيــر معــٍد ينتــج عنــه هبــوط فــي إنتــاج 

الهيموجلوبيــن الطبيعــي بشــكل جزئــي أو ُكلي.

األعراض:
متالزمة اليدين والقدمين	 
شحوب المظهر واصفرار	 

لون الجلد
تضخم الطحال والكبد والقلب	 
تشوهات في العظام	 

المضاعفات:

من أنيميا البحر المتوسط:
قصور في القلب.	 
التهابات متكررة بسبب تضخم الطحال.	 

من نقل الدم المتكرر:
االلتهابات الفيروسية.	 
تراكم الحديد في الدم.	 

من تراكم الحديد:
يتراكــم الحديــد علــى األعضــاء ممــا قــد يســبب تعطيــل 	 

. عملهــا

العالجات:
ال يوجــد عــالج شــافي للمــرض حتــى اآلن لكــن يمكــن الحــد مــن 

األعــراض والمضاعفــات عــن طريــق العالجــات التالية:
نقل الدم المتكرر.	 
 	 chelating الــدم  فــي  الحديــد  مســتوى  تخفيــض  أدويــة 

.agents



للتبرع واإليداع
في حساب المؤسسة

في البنك األهلي التجاري

اسم الحساب:
الجمعية السعودية الخيرية ألصدقاء مرضى 

التالسيماء
رقم الحساب:

11652893000107
IBAN: SA6910000011652893000107
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