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المقدمة 

مليون 4.5اجمالي عدد السكان •

(2.8)العمانيون )

يقدر عدد المصابين بالخرف •

10,919 

تتركز خدمات امرض الذاكرة في•
مسقط العاصمة 



نبذة عن سلطنة عمان •

تعريف الزهايمر•

الخدمات المتوفرة حاليا•

التحديات •

المشاريع المستقبلية •

المحاور



صابة به كام تقدم العم( 65فوق )الزهامير مرض عادة ما يصيب كبار السن  يف )ر و يزيد احامتل الإ

(  بعض احلالت يصيب من مه أ صغر معرا 

غريهامن اعراضه النس يان و تكرار احلديث و صعوبة التعرف عىل ال شخاص و ال ماكن و•

اىل رعاية اتمة  مع مرور الوقت يفقد املريض املهارات ال ساس ية مثل الالك والاس تحامم و حيتاج•

ما هو مرض الزهايمر ؟





الخدمات المتوفرة حاليا 

التشخيص في عيادة أمراض الذاكرة•

شرح طبيعة المرض للمريض و افراد •

االسرة

توفير العالج الدوائي والسلوكي •

جلسات الدعم النفسي لمقدمي الرعاية •









. إجتماع شهري ▪

.تثقيف ▪

.دعم▪

ةتبادل الخبرات الشخصي▪

.مجموعة ادلمع ملقديم الرعاية ملرىض الزهامير





. نبذة عن الرابطة العامنية للزهامير



ر الاول للتعريف ابلزهاميمشارك يف يوم امليش التوعوي800

الرابطة العامنية للزهامير

ة الرابطة مسجلة تحت مظل•

الجمعية الطبية العمانية

مجموعة من المتطوعين •

ومقدمي الرعاية والعاملين

في المجال الصحي نعمل 

مع مرضى الزهايمر



الزهامير حتسني الظروف املعيش ية ملرىض

..و من يرعامه

:  رؤيتنا



:األهداف العامة

.لزهايمرارفع الوعي العام بمرض •

.لزهايمراتقديم الدعم والمساندة لمرضى •

من تقديم الدعم والمشورة لعائالت المرضى و•
.يقوم برعايتهم

دعم األبحاث والدراسات المتعلقة بمرض •
.لزهايمرا

:أ هدافنا



ر أ نشطتة الرابطة العامنية ملرض الزهامي



توعية المجتمع 



تدريب االطباء و التمريض



الصحيالتثقيف





االبحاث والدراسات 





خرفمشروع أصدقاء مرضى ال

برأكالمتحدةالمملكةفيالزهايمررابطةأطلقته•

األفكارتغييرإلىتهدفعلىعالميةمبادرة

الخرفمسبباتوالزهايمرمرضعنالمغلوطة

العارواإلقصاءوصمةتسببوالتياألخرى

.للمرضىاالجتماعي

لتطوير مبسطبلغةالخرفعنمحاضرات•

حياةتحسينفيالمساعدةوصغيرةالوعي

عناألصدقاءإخبارطريقعناماالمرضى

مصابشخصزيارةاوالخرفأصدقاءبرنامج

.بالخرف

نامجالبرهذاالىللزهايمرالعمانيةالرابطةانظمت•

٢٠١٨عام



8/12/2013مؤمتر امجلعية العاملية للزهامير  بديب 



2014لندن –جامعة الزهايمر 



المشاريع المستقبلية 

المزيد من فعاليات التثقيف الصحي •

لدعم مقدمي الرعاية ماديا " وقف الزهايمر"•

تطبيق يقدم االرشادات لمقدمي الرعاية •

نادي الرعاية اليومية للمرضى  •



الزهايمرلمرضىالتعقبأجهزة



مشاريع مستقبلية 

Cultural adaptation of CST



التحديات 

نقص الكوادر المدربة لتشخيص وعالج المرضى•

وصمة العار المرتبطة بالمرض والتكتم على االعراض •

التأخر في الحضور لالستشارة •

لمرضىعدو توفر المقاييس التشخيصية المناسبة لطبيعة ا•

في الحاجة للمزيد من الدراسات البحثية لفهم طبيعة المرض•

المجتمع العماني 



الخالصة 

ن زيادة متوسط عمر االفراد يعني زيادة في عدد المصابي•

بالزهايمر واالضطرابات االدراكية المشابهة

الخدمات المقدمة للمرضى في السلطنة التزال في طور •

في عدد البداية و تحتاج الى تطوير لتواكب الزيادة المتوقعة

الحاالت 

ات تعاون الجهات الصحية واالجتماعية أساسي لتقديم خدم•

متكاملة 



المصادر
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