
الجمعية العمانية ألمراض 
الدم الوراثية

إستراتيجيات برامج الجمعية
الت�أييد والدعم الت�شريعي والتكنولوجي والتطبيقي   

بن�ء القدرات والط�ق�ت للمر�شى.  

تعزيز ال�شحة النف�شية والبدنية  

مراقبة اأو�ش�ع املر�شى وموؤ�شرات اإنت�ش�ر املر�ض.  

امل�ش�همة يف حتقيق اأهداف الألفية وخطط البالد اخلم�شية يف   

هذا املج�ل.

اهداف   إيصال  في  المساهمة  المؤسسات 
الجمعية:

وزارة التنمية الجتم�عية  

وزارة ال�شحة  

وزارة الرتبية والتعليم  

وزارة الوق�ف وال�شئون الدينية  

موؤ�ش�ش�ت القط�ع اخل��ض واجلمعي�ت الأهلية.  

وزارة الإعالم وو�ش�ئل الإعالم املختلفة  

�ش�نعوا القرار.  

املنظم�ت الدولية   

    للتواصل:
ه�تف / ف�ك�ض : 234533750  968+

�ض.ب: 592 الرمز الربيدي 115 - �شلطنة عم�ن 

www.omancares.org : املوقع الإلكرتوين



من نحن ؟
اجلمعية العم�نية لأمرا�ض الدم الوراثية هي جمعية اأهلية غري ربحية 

ال�شلطنة,    حم�فظ�ت  جميع  وتخدم  م�شقط.  الع��شمة  يف  مقره� 

تقدم اجلمعية خدم�ت وبرامج توعوية م�ش�ندة على امل�شتوى ال�شحي 

والنف�شي والجتم�عي ب�لتن�شيق مع املوؤ�ش�ش�ت ذات العالقة انطالق� 

من مبداأ ال�شراكة الإجتم�عية.

إشهار الجمعية:
اأ�شهرت اجلمعية يف �شهر �شبتمرب  وفق القرار الوزاري رقم 2009/75. 

رؤيتنا :
واأن نبني  اإىل كل بيت عم�ين بحلول ع�م 2020م  اأن ت�شل خدم�تن� 

املدين.   املجتمع  جمعي�ت  يف  ا�شق�ئن�  مع  وطني�  للتوا�شل  ج�شوًرا 

واإقليمي� مع نظرائن� على امل�شتوى اخلليجي والعربي والع�ملي.

رسالتنا:
واآث�ره�  الوراثية  الدم  ب�أمرا�ض  العم�ين  املجتمع  توعية  على  العمل 

على املجتمع وطرق احلد من انت�ش�ره� وم�ش�عدة املر�شى واأ�شرهم.  

التي  والأن�شطة  والدورات  والربامج  الت�شريع�ت  اإيج�د  على  والعمل 

ت�شهم يف حتقيق روؤية اجلمعية.

مبررات إنشاء الجمعية:
اإن اأمرا�ض الدم الوراثية » ونعني بذلك فقر الدم املنجلي والثال�شيمي� 

اآخر  وت�شري  عم�ن  يف  وا�شع�.  اإنت�ش�را.  منت�شرة  اخلمرية«  ونق�ض 

الأح�ش�ئي�ت يف هذا املج�ل اىل  ان:

يف  مب�  عم�ن  �شك�ن  بني   %6 مبعدل  ينت�شر  املنجلي  الدم  فقر   

ذلك 0,2% م�ش�بني بهذا املر�ض.

الثال�شيمي� »  » منت�شر مبعدل 2% بني ال�شك�ن.  

بع�ض التغريات تنت�شر بني ال�شك�ن بن�شب اقل مبعنى ان حوايل   

10% من �شك�ن عم�ن يحملون جني لأحد اأمرا�ض الدم  الوراثية 

اخلطرية.

الإن�ث يف عم�ن م�ش�بني مبر�ض  و10% من  الذكور  25% من   

نق�ض اخلمرية.

ت�أثرا.  عم�ن  من�طق  اكرث  هي  وم�شقط  الب�طنة  منطقة   

ب�لثال�شيمي�.

منطقة الداخلية وال�شرقية هي اكرث املن�طق ت�أثر.ا بفقر الدم   

منطقة  يف  املنجلي  الدم  بفقر  امل�ش�بني  ن�شبة  واأعلى  املنجلي 

الداخلية.

أهداف الجمعية
خلق قنوات ات�ش�ل توعوية بني امل�ش�بني و اهل الإخت�ش��ض يف   

املج�ل الطبي والعالجي.  

ت�أ�شي�ض مركز تثقيفي وتوعوي ب�لتن�شيق مع املوؤ�ش��ش�ت املعنية   

»تثقيف  برامج  �شمن  وال�شحية  التعليمية  اخلدم�ت  بتقدمي 

القران« وبرامج ال�شحة املدر�شية«.

, وتزويدهم  واأ�شرهم  النف�شية للم�ش�بني  تقدمي ال�شت�ش�رات   

ب�أية معلوم�ت ت�شتجد يف هذا املج�ل.

ال�شعي مع اجله�ت احلكومية والت�شريعية لأ�شدار لوائح تدعم   

�شروروة الفح�ض اجليني للمقبلني على الزواج.

مراع�ة  مع  ال�شلطنة  يف  ب�مل�ش�بني  بي�ن�ت  ق�عدة  اإعداد   

احلف�ظ على �شرية املعلوم�ت.

عالج  يف  العلمية  وامل�شتجدات  العلمية  البحوث  نت�ئج  مت�بعة   

امرا�ض الدم الوراثية.

ت�شجيع ودعم اإجراء البحوث العلمية ذات العالقة.  

تتن�ول  التي  والدولية  والإقليمية  املحلية  الأن�شطة  امل�ش�ركة يف   

اأمرا�ض الدم الوراثية وق�ش�ي�ه�.

الإحتف�ء ب�لأي�م الع�ملية لأمرا�ض الدم الوراثية واليوم الع�ملي   

للثال�شيمي� وفقر الدم املنجلي.

اولويات برامج الجمعية
تطوير برامج للمه�رات احلي�تية للمر�شى.  

تطوير العن�ية واخلدم�ت املقدمة للمر�شى واأ�شرهم.  

اإنت�ش�ر  ن�شب  وتقلي�ض  الزواج  قبل  الفح�ض  اأهمية  ت�أكيد   

امرا�ض الدم الوراثية.

بن�ء يبيئه اإيج�بية ف�علة ومتف�علة.  

تعزيز الوعي الفردي واملوؤ�ش�شي حول �شحة الأ�شرة واملجتمع.  

اإيج�د لئحة حلقوق املر�شى يف موؤ�ش�ش�ت الرع�ية ال�شحية.  


