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من نحن؟
جمعية اصدقاء مرضى الثالسيميا هي جمعية فلسطينية أهلية غير ربحية تأسست عام 1996 

من قبل مجموعة من المرضى وأهاليهم والمهنيين المهتمين بهذا المرض.

رؤيتنا
يدا بيد من أجل فلسطين خالية من والدة مرضى ثالسيميا جدد.

رسالتنا
التأثير في السياسات العامة ورفع مستوى الوعي المجتمعي للحد من والدات جديدة مصابة 
بالثالسيميا،  ورفع المستوى الصحي لمرضى الثالسيميا من خالل كوادر مهنية تتمتع بالكفاءة 

والتعاون مع المؤسسات ذات العالقة.

استراتيجية الجمعية
أوال: استراتيجية رفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى من قبل مقدمي الخدمات الصحية 
وبالتحديد وزارة الصحة الفلسطينية من خالل التأكيد على اهمية تأمين الدم اآلمن بشكل مستمر 

والخدمات الطبية الشاملة ذات جودة عالية، وتوفير الدعم النفسي والمجتمعي للمرضى.
ثانيا: استراتيجية نشر الوعي في المجتمع الفلسطيني من اجل الوقاية من المرض من خالل 
تنفيذ حمالت توعية جماهيرية واسعة موجهة الى جميع فئات المجتمع وبالتركيز على الفئات 
العمرية الشابة والمقبلة على الزواج من اجل ترسيخ أهمية الفحص الطبي قبل الزواج لتفادي 

زواج من يحملون صفة المرض الوراثية وذلك لمنع والدة أطفال مرضى جدد.

اهداف الجمعية
العمل على ايجاد سبل الدعم الصحي والنفسي واالجتماعي لمريض الثالسيميا ليكون 	 

إنسانا فاعال في المجتمع.
تطوير وتدريب الكوادر الطبية المؤهلة.	 
التنسيق لتوفير الخدمة الطبية للمرضى لتأمين احتياجاتهم من عالج.	 
إجراء 	  خالل  من  المرض  انتشار  من  الوقاية  وسبل  الجماهيري  الوعي  مستوى  رفع 

حمالت تثقيفية وطبية لجميع شرائح المجتمع وخاصة الفئة الشبابية في المجتمع المقبلة 
على الزواج.

تقوية العالقات مع المؤسسات األهلية والرسمية لدعم أهداف الجمعية.	 
اجراء دراسات وأبحاث حول المرض بهدف الحد من انتشاره.	 
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قيم عمل الجمعية
احترام المرضى.	 
الشراكة مع المجتمع والفئات المستهدفة. 	 
روح العمل الجماعي التطوعي.	 
العدالة  والمساواة.	 
الشفافية  والمساءلة.	 

نظام الحاكمية بالجمعية
تتجاوز  ادارية من تسعة أعضاء، مدة عضوية االدارة سنتان بحيث ال  الجمعية هيئة  تدير 
ثالث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم.  وقد اقر رفع عدد اعضاء الهيئة االدارية الى ثالثة عشر عضوا 

بقرار من الهيئة العامة في انتخابات 2012، موزعين على جميع المناطق واللجان الفرعية.   

الفلسطينية،  الصحة  وزارة  االختصاص  وجهة  الداخلية،  وزارة  قبل  من  مسجلة  الجمعية 
في  وعضو  الفلسطينية،  االهلية  المنظمات  وشبكة  الخيرية  الجمعيات  اتحاد  في  ومسجلة 
المجموعة العربية لمرضى الدم منذ عام 1997، وعضو بورد وعضو مصوت في الجمعية 

العالمية للثالسيميا )TIF( ولها فيها عضو مجلس ادارة ممثل عن فلسطين منذ 2006.
تعمل الجمعية في المناطق من خالل المركز الرئيسي رام هللا والمركز المجتمعي »أمل« في 
طولكرم ومركز في نابلس ولجان فرعية فاعلة من المرضى وعائالتهم في جميع محافظات 

الوطن. 
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محطات بارزة في مسيرة الجمعية منذ انطالقتها
جعل الثالسيميا قضية صحية وطنية منذ نشأتها عام 1996.	 
الفحص 	  القضاة إلجراء  قاضي  ديوان  تعميم  استصدار  في  التأثير  الجمعية  استطاعت 

الطبي قبل الزواج في 2000.
رفع شعار “فلسطين خالية من والدة مرضى ثالسيميا جدد في عام 2013 كتوصية من 	 

المؤتمر الوطني الثالث في 2009.
االحتياجات 	  ذوي  من  الثالسيميا  مرضى  اعتبار  االجتماعية  الشؤون  وزارة  إقرار 

الخاصة عام 2012.

التطورات التاريخية لجمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا 
تهيئة المجتمع الفلسطيني لموضوع مثل مرض الثالسيميا في ظل اولويات لدى المواطن 	 

الفلسطيني كثيرة ومتنوعة.
إطالق حمالت مستمرة ومنذ أكثر من عشر سنين عبر وسائل االعالم المقروءة والمرئية 	 

والمسموعة لنشر الوعي والمعرفة بشأن المرض وأهمية الوقاية منه وتضمن إجراء عدة 
عشرات االالف من الفحوصات للكشف عن حاملي الصفة الوراثية.

إدراج موضوع الثالسيميا في المنهاج التربوي الدراسي وكذلك في المنهاج المساعدة 	 
للمعلم وخلق شراكة مميزة مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ العديد من النشاطات المنهجية 

وغير المنهجية السنوية.
تنظيم مئات حمالت التبرع بالدم لصالح مرضانا من خالل نشر ثقافة التبرع بالدم بين 	 

الفوائد االيجابية على صحة  المرضى وكذلك  المختلفة بهدف مساعدة  المجتمع  الفئات 
المتبرع.

إحداث حالة من الحوار المجتمعي اثمرت نوعا متقدما من الوعي تمهيدا لسن القوانين 	 
بنتائج  الزواج  عقد  ارفاق  بضرورة  ملزمة  تعليمات  اصدار  عنها:  نتج  والتشريعات، 
وفحوصات تشير الى خلو احد الخاطبين من صفة مرض الثالسيميا عام 2001، والعمل 
من خالل وزارة الصحة على ادراج موضوع الثالسيميا في قانون الصحة العامة والذي 
أقر من قبل المجلس التشريعي عام 2005، وتبني وزارة الصحة اجراء الفحص الطبي 

قبل الزواج مجانا في عياداتها عام 2010 لضمان جودة وتوثيق الفحص.
التي 	  الغاية  لتحقيق  والمدارس  والمعاهد  الجامعات  في  الطلبة  وخاصة  الشباب  تجنيد 

تصبو اليها الجمعية مؤكدين على مبادئ العمل الطوعي المجتمعي. 
الحديثة  	  العالجية  السبل  على  لإلطالع  والممرضين  والفنيين  األطباء  عشرات  إبتعاث 

وتنمية قدراتهم في هذا المجال.
انشاء ثالث وحدات متخصصة بعالج المرضى لصالح وزارة الصحة الفلسطينية في 	 
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عام  في  طولكرم  2004ووحدة  العام  في  نابلس  ووحدة  جنين  وحدة  انشاء  تم   1999
2005، ومركز مجتمعي في طولكرم يخدم منطقة الشمال في2010 ومركز مجتمعي 

في نابلس في 2012.
األراضي 	  في  وخاصة  الفلسطيني  الشعب  تواجد  أماكن  في  الخبرات  ونقل  التواصل 

المحتلة عام 1948 والالجئين في األراضي اللبنانية.
دمج المرضى في المجتمع مما اتاح لهم الفرصة في اكمال تعليمهم المدرسي والجامعي 	 

واالنخراط في سوق العمل وخصوصا انه ارتفع معدل العمر من 7-8 سنوات في عام 
1996 الى 18-19 سنة في عام 2012.

التمكن من تصنيف مرضى الثالسيميا كذوي احتياجات خاصة ضمن قانون رقم 94/4 	 
في وزارة الشؤون االجتماعية والذي يكفل لهم االستفادة من سلة الخدمات المقدمة في 
االحتياجات  بذوي  الخاصة  ال%5  التوظيف ضمن حصة  في  الحق  الوزارة ولهم  هذه 

الخاصة في عام 2012.
الشراكة مع مؤسسات المجتمع من حكومية وغير حكومية في القطات المختلفة بما فيها 	 

االنروا نتج عنها توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية مثل: توقيع اتفاقيات مع كل 
من وزارة الصحة واإلغاثة الطبية ووكالة الغوث والمركز الفلسطيني للنماء والتطور 
االنساني وذلك بهدف تعزيز االليات الشراكة مع المؤسسات المختلفة من أجل مكافحة 

مرض الثالسيميا لوصول الى فلسطين خالية من والدات جديدة عام 2013.

ختاماً يمكننا القول انه ونتيجة لجهود الجمعية وعلى مدى االعوام الماضية والحقا لتقليص 
اعداد المرضى الجدد الى اقل من 10 حاالت سنويا، حققنا من الوفر لوزارة الصحة الفلسطينية 

والمجتمع الفلسطيني ومنذ عام 2001 بما يقدر في 6 ماليين دوالر سنويا. 
آملين ان نكون الدولة الثانية بعد قبرص التي تحقق عدم وجود والدات جديدة من المرضى 

واالستثمار في صحة المرضى الحاليين.



مرض الثالسيميا
وراثي  دم  فقر  هو  المتوسط،  األبيض  البحر  دم  بفقر  يعرف  بما  او  الثالسيميا،  مرض 
مزمن يصيب جزءا من أبناء األزواج اللذان يحمل كل منهما صفة الثالسيميا الوراثية، 
وفي حين ال تظهر أعراض سريريه على حامل المرض وال يحتاج إلى متابعات عالجية، 
إال أن المريض يكون بحاجة إلى وحدة دم كل ثالثة إلى أربعة أسابيع إضافة إلى متابعات 
عالجية تخصصية وتناول دواء يساعد الجسم على التخلص من فائض الحديد المتراكم 
في أنسجة الجسم جراء تكرار تلقي وحدات الدم كل شهر أو نحو ذلك، إضافة إلى حاجة 
المرضى للدعم النفسي والمجتمعي.  إن كلفة العناية بالمريض الواحد تصل إلى خمسة 
عشر ألف دوالر سنويا وترتفع تدريجياً مع التقدم في العمر بينما ال تتعدى كلفة الكشف 

عن وجود صفة المرض الوراثية خمسة دوالرات في أغلب األحيان.
تنشط جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاماً في التعريف 
بالمرض والحث على الوقاية منه، وقد القت دعوة الجمعية قبوالً في المجتمع الفلسطيني 
على الرغم من األوضاع االستثنائية التي تمر بها فلسطين. وقد أثمرت هذه الجهود إلى 
إصدار تعليمات ملزمة لكافة المقبلين على الزواج لضرورة إجراء الفحص وإبراز شهادة 
تفيد بأن أحد الخاطبين على األقل أو كالهما ال يحمالن صفة المرض الوراثية وقد بوشر 
بتطبيق هذه التعليمات منذ عام 2000 في كافة المحاكم الشرعية.  وتم التعرف على 17 
طفرة جينية مسؤولة عن المرض بين المرضى الفلسطينيين من بين اكثر من 250 طفرة 
معروفة عالميا مما ادى الى توفير الفحص الجنيني ألجنة السيدات الحوامل في االسر 
التي يحمل كال الزوجين فيها صفة المرض الوراثية. ساهمت هذه االعمال على خفض 
ملموس في أعداد المرضى الذين يسجلون سنوياً حيث كانت الدراسات تشير إلى والدة 
30-40 طفل مريض سنويا قبل عام 1996، انخفض هذا العدد إلى اقل من عشر حاالت 

جديدة منذ عام 2006. 
لماذا الحاالت الجديدة ما بعد 2000؟ إن المتابع للحاالت المريضة المسجلة حديثاً يلحظ 
تركيزا كبيرا لها في مناطق شمال الضفة الغربية وتبين المعلومات في جمعية أصدقاء 

مرضى الثالسيميا أن هذه الحاالت تنشأ نتيجة ألحد العوامل التالية: 

صدور 	  قبل  تكونت  أسر  لدى  يولدون  أطفال 
عام  قبل  أي  بالفحص  الملزمة  التعليمات 

.2000
زيجات تمت خارج الوطن حيث ال يتم التقييد 	 

في  الحال  هو  مثلما  اإلجراءات  هذه  بمثل 
فلسطين.

أخطاء قد تحدث لدى إجراء الفحص المخبري.	 
بعض حاالت االلتفاف على التعليمات اإللزامية 	 

بالفحص المخبري قبل الزواج.
7
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إحصائيات المرضى في فلسطين
يبلغ عدد مرضى الثالسيميا المسجلين حالياً في فلسطين 863 مريض من بينهم 125 مريض 

باألنيميا المنجلية موزعين حسب الجدول التالي: 

احصائيات مرضى الثالسيميا واالنيميا المنجلية لعام 2012

المجموعانيميا منجلية ثالسيميا بيتاالمحافظة
436116552الضفة الغربية 

شمال

7827نابلس
5521طولكرم

6843جنين
383قلقيلية

76طوباس
141سلفيت

5910رام هللا والقدس العربية
61اريحا
1094الخليل

20بيت لحم
3029311قطاع غزة

738125863المجموع الكلي

فقر الدم المنجلي: مرض وراثي من أمراض الدم. بعض المصابين لديهم المرضين في آن واحد، فيكون الشخص اما لديه 
مرض األنيميا المنجلية ومرض الثالسيميا معا، او يكون حامال لألنيميا المنجلية مع مرض الثالسيميا. يتم تشخيص وعالج 

المرضين بأساليب متشابهة، ولكن يختلف العالج حسب شدة الحالة.

انخفضت أعداد المواليد الجدد إلى أقل من عشر حاالت سنوياً اعتباراً من عام 2005 حسب 
ما أفاد الدكتور بشار الكرمي رئيس جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا، وقد تم تسجيل حالة 
جديدة فقط عام 2012 في الخليل.  من جانبه أوضح الدكتور عوض العالول نائب رئيس قسم 
الدم واألورام في مستشفى الرنتيسي  – غزة، بأن نسبة انتشار المرض في قطاع غزة تتراوح 
ما بين 6-7% حيث عدد المصابين بمرض الثالسيميا يصل إلى 312 حالة بمختلف األعمار. 
في الضفة الغربية يبلغ معدل عمر المرضى من 18-19 سنة، وقد أكمل منهم 46 مريض 

دراسته الجامعية وخمسة تزوجوا وكونوا عائالتهم الخاصة.

هو العطاء بكل ما نملك من فكر وأسلوب ورؤية لمستقبل زاهر بكل ماهو جميل .. ونبدع 
بالرسالة التي نحملها على عاتقنا... هي رسالتنا التي نريد أن نوصلها ألكبر شريحة في 

الوطن والعالم بأسره 

“معا لفلسطين خالية من والدات جديدة من الثالسيميا”


