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صحة

اإلصابات بالخرف في لبنان ستبلغ  56ألفا ً سنة 2030

كشف المشاركون في مؤتمر إقليمي عن مرض ألزهايمر عقد في بيروت نهاية األسبوع الفائت أن عدد المصابين بالخرف في لبنان سيبلغ
 56ألفا ً في سنة  ،2030وأن نسبة اإلصابة حاليا ً تبلغ  9في المئة من كبار السن ،فيما أعلنت وزارة الصحّة العامة أنها ستبدأ في السنة
المقبلة العمل على إعداد خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف.
وتحدث رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة الدكتور ربيع شماعي خالل حلقة نقاشية في ختام «المؤتمر اإلقليمي
الثالث للشرق األوسط وشمال افريقيا لمنظمة الزهايمر العالمية» الذي نظمته «جمعية الزهايمر -لبنان» في فندق «مونرو» -بيروت ،فقدّم
لمحة ع ّما قامت به الوزارة في السنوات األخيرة ،وأعلن إن « وزارة الصحة قررت المشروع سنة  2020في وضع خطة وطنية لرعاية
المصابين بالخرف بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وعدد من الجهات المعنية في لبنان مثل جمعية ألزهايمر لبنان ».
وقالت رئيسة مصلحة الرعاية اإلجتماعية في وزارة الشؤون ندى فواز« :إن الوزارة على أتم االستعداد للمساعدة في وضع الخطة الوطنية»،
مشددة على «ضرورة أن تولى هذه الخطة اهتماما ً للجانب االجتماعي المتعلق بالعبء الذي ترتبه رعاية المصابين بالخرف على عائالتهم»،
متطرقة إلى مبادرات الوزارة لالهتمام بالجانب االجتماعي لرعاية المصابين بالخرف ،بما في ذلك تدريب العاملين االجتماعيين في هذا
المجال .
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واشار رئيس الجمعية الدكتور جورج كرم إلى أن نسبة المصابين بألزهايمر في لبنان هي  9في المئة من كبار السن ،فقال« :أعددنا مسودّة
قانون يتيح لكبار السن في لبنان اتخاذ تدابير احترازية تحسبا ً إلمكان تدهور حالتهم الصحية أو فقدانهم اإلدراك أو انعدام أهليتهم نتيجة
عوارض غالبا ً ما تكون ناتجة عن التقدّم في السن .ويستحدث مشروع القانون آلية تتيح للمعنّي تفويض شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال
واتخاذ قرارات نيابة عنه ».

وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة الزهايمر العالمية باوال باربارينو« :في العالم اليوم  50مليون شخص يعانون الخرف ،وثمة حالة خرف تنشأ
كل ثالث ثوان» ،مضيفة« :في لبنان قُدّر عدد المصابين بالخرف بـ 31ألفا ً في العام  2015ويتوقع أن يرتفع إلى  56ألفا ً في سنة ». 2030
ودعت لبنان إلى أن «يحذو حذو دول عدة كثيرة في العالم وأن يبدأ بالعمل على وضع خطة عمل وطنية في أقرب فرصة».

http://aliwaa.com.lb/%D8%B5%D8%AD%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%
D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%81%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-56-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A9-2030/
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اإلصابات بالخرف في لبنان ستبلغ  56ألفا ً سنة  ...2030وزارة الصحة تضع خطة

كشف المشاركون في مؤتمر إقليمي عن مرض ألزهايمر عقد في بيروت نهاية األسبوع الفائت أن عدد المصابين
بالخرف في لبنان سيبلغا  56ألفا ً في سنة  ،2030وأن نسبة اإلصابة حاليا ً تبلغ  9في المئة من كبار السن ،فيما أعلنت
وزارة الص ّحة العامة أنها ستبدأ في السنة المقبلة العمل على إعداد خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف.
وتحدث رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة الدكتور ربيع شماعي خالل حلقة نقاشية في
ختام "المؤتمر اإلقليمي الثالث للشرق األوسط وشمال افريقيا لمنظمة الزهايمر العالمية" الذي نظمته "جمعية
الزهايمر -لبنان" في فندق "مونرو" -بيروت ،فقدّم لمحة ع ّما قامت به الوزارة في السنوات األخيرة في مجال الصحة
النفسية ،و ال سيّما في ما يتعلق بالخدمات والتغطية الصحية ،مشيرا ً إلى أن ثمة مشروع قانون للصحة النفسية في
مجلس النواب حالياً.
وأعلن ش ّماعي إن "وزارة الصحة قررت المشروع سنة  2020في وضع خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وعدد من الجهات المعنية في لبنان مثل جمعية ألزهايمر لبنان" .وأوضح أن عملية
إعداد هذه الخطة "ستشمل التشاور والتعاون مع كل هذه الجهات" .وأكد أن "الخطة ستكون شاملة وتتعلق بكل جوانب
نظام رعاية المصابين بالخرف".
فواز
وقالت رئيسة مصلحة الرعاية اإلجتماعية في وزارة الشؤون ندى فواز إن الوزارة "على أتم االستعداد للمساعدة في
وضع الخطة الوطنية" ،مشددة على "ضرورة أن تولى هذه الخطة اهتماما ً للجانب االجتماعي المتعلق بالعبء الذي
ترتبه رعاية المصابين بالخرف على عائالتهم" .وتحدثت عن مبادرات الوزارة لالهتمام بالجانب االجتماعي لرعاية
المصابين بالخرف ،بما في ذلك تدريب العاملين االجتماعيين في هذا المجال.
كرم
واشار رئيس الجمعية الدكتور جورج كرم إلى أن نسبة المصابين بألزهايمر في لبنان هي  9في المئة من كبار السن.
وأوضح أن هدف الخطة الوطنية هو تخفيف العبء عن عائالت المصابين ،مشددا ً على أهمية هذا الجانب االجتماعي.
وكشف أن برنامجا ً في وزارة الشؤون االجتماعية "كان يصنّف الخرف كاعاقة ،يستحق صاحبها بطاقة معاق ،مما
يمنحه بعض التسهيالت والتقديمات" ،مشيرا ً إلى أن تنفيذ هذا البرنامج "مج ّمد حالياً".
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وقال" :أعددنا مسودّة قانون يتيح لكبار السن في لبنان اتخاذ تدابير احترازية تحسبا ً إلمكان تدهور حالتهم الصحية أو
فقدانهم اإلدراك أو انعدام أهليتهم نتيجة عوارض غالبا ً ما تكون ناتجة عن التقدّم في السن .ويستحدث مشروع القانون
آلية تتيح للمعنّي تفويض شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه".
باربارينو
وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة الزهايمر العالمية باوال باربارينو إن "في العالم اليوم  50مليون شخص يعانون
ثوان" .واضافت" :في لبنان قُدّر عدد المصابين بالخرف بـ 31ألفا ً في العام
الخرف ،وثمة حالة خرف تنشأ كل ثالث
ٍ
 2015ويتوقع أن يرتفع إلى  56ألفا ً في سنة ."2030
وأضافت أن "للخرف آثارا ً على حياة عدد كبير من األشخاص ال على المصابين به فحسب ،نظرا ً إلى أن هذه اآلثار
تطال أفراد العائالت الذين يتولون العناية بمريضهم".
ورأت إن "أفضل طريقة لضمان الدعم عند التشخيص وبعده ومسارات الرعاية المناسبة لألشخاص المصابين والذين
يعتنون بهم في أي بلد ،تتمثل في وضع خطة عمل وطنية يتوافر لها التمويل الالزم".
واشارت إلى أن أن هذه الخطة "تتيح أيضا ً التخطيط لحمالت صحية عامة تهدف إلى الح ّد من المخاطر بين سكان
البلد المعني وتعزيز الوعي ومحاربة الوصمة االجتماعية" .وشدّدت كذلك على أهمية "تدريب موفّري الرعايةً".
واعتبرت أن "لبنان بما يتوافر فيه من مستشفيات وجامعات ووسائل إعالم ،يمكنه أن يكون رائدا ً وطليعيا ً في الشرق
األوسط في هذا المجال" .وأضافت" :أدعو لبنان إلى أن يحذو حذو دول عدة كثيرة في العالم وأن يبدأ بالعمل غلى
وضع خطة عمل وطنية في أقرب فرصة".
http://www.alkalimaonline.com/newsdet.aspx?id=422799
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اإلصابات بالخرف في لبنان ستبلغ  56ألفا ً سنة 2030

كشف المشاركون في مؤتمر إقليمي عن مرض ألزهايمر عقد في بيروت نهاية األسبوع الفائت أن عدد المصابين بالخرف في لبنان سيبلغا
 56ألفا ً في سنة  ،2030وأن نسبة اإلصابة حاليا ً تبلغ  9في المئة من كبار السن ،فيما أعلنت وزارة الص ّحة العامة أنها ستبدأ في السنة
المقبلة العمل على إعداد خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف.

وتحدث رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة الدكتور ربيع شماعي خالل حلقة نقاشية في ختام “المؤتمر
اإلقليمي الثالث للشرق األوسط وشمال افريقيا لمنظمة الزهايمر العالمية” الذي نظمته “جمعية الزهايمر -لبنان” في فندق “مونرو”-
بيروت ،فقدّم لمحة ع ّما قامت به الوزارة في السنوات األخيرة في مجال الصحة النفسية ،و ال سيّما في ما يتعلق بالخدمات والتغطية
الصحية ،مشيرا ً إلى أن ثمة مشروع قانون للصحة النفسية في مجلس النواب حالياً.

وأعلن ش ّماعي إن “وزارة الصحة قررت المشروع سنة  2020في وضع خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف بالتعاون مع منظمة
الصحة العالمية وعدد من الجهات المعنية في لبنان مثل جمعية ألزهايمر لبنان” .وأوضح أن عملية إعداد هذه الخطة “ستشمل التشاور
والتعاون مع كل هذه الجهات” .وأكد أن “الخطة ستكون شاملة وتتعلق بكل جوانب نظام رعاية المصابين بالخرف”.

http://belmokhtasar.com/archives/13256
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كيف تميّز بين أعراض تقدّم السن وأعراض األلزهايمر؟
إستنادا ً إلى نتائج أكبر دراسة عن تعاطي عا ّمة الناس واالختصاصيين وعائالت المرضى مع الخرف ،أجرتها منظمة
ألزهايمر العالمية ،شدد رئيس جمعية "ألزهايمر -لبنان" الدكتور جورج كرم على ضرورة التحرك العملي ووضع
خطة وطنية للعناية بالمصابين بالخرف في لبنان ،خالل المؤتمر اإلقليمي الثالث للشرق األوسط وشمال أفريقيا لمنظمة
األلزهايمر العالمية ،الذي أقيم للمرة األولى في لبنان.
وأكد كرم ضرورة اعتماد مقاربة وطنية شاملة ومتعددة االختصاصات في الرعاية والعالج ،خصوصا ً "أن المقاربة
المتعددة االختصاص أصبحت ضرورية وإلزامية لتعزيز عالج ورعاية المصابين بألزهايمر والخرف وجعل رعايتهم
أكثر فاعلية" .هذا ويشكل هذا المؤتمر انطالقة لتوفير المقاربة الشاملة .وكان قد تبين في الدراسة التي شملت نحو
 77000شخص في  150بلداً ،أن نسبة  80في المئة من األشخاص يشعرون بالقلق من فكرة اإلصابة بالخرف في
مرحلة ما من الحياة ،وأن واحدا ً من  4أشخاص يعتقدون أنه ال يمكن القيام بشيء لمنع الخرف .كما أن من األرقام
الالفتة في الدراسة أن نسبة  62في المئة من متخصصي الرعاية الصحية في العالم يعتقدون أن الخرف يشكل جزءا ً
طبيعيا ً من عملية التقدم في السن.
وفي حديث مع الدكتور كرم أوضح أن أهداف المؤتمر األساسية تسليط الضوء على داء ألزهايمر في الشرق األوسط
سطا ً ليطال أكبر شريحة ممكنة ،فهو
ولبنان ،وتشكل إقامته في لبنان إنجازا ً" .حرصنا على أن يكون محتوى المؤتمر مب ّ
ال يستند بشكل أساسي إلى محاضرات طبية .مع اإلشارة إلى أن هذا المؤتمر ليس إال البداية وتتبعه حمالت توعية
ونشاطات وورش عمل ،ويتضمن أيضا ً طاولة حوار مع الوزارات المعنية بهدف تقديم الحلول العملية التي تطبق على
األرض .فداء ألزهايمر من األمراض التي تمس كافة الشرائح واألشخاص .وبدالً من أن يكون لبنان األول بين الدول
العربية في وضع سياسة وطنية لمكافحة الخرف وداء ألزهايمر ،ثمة تقصير في ذلك ،وقد سبقتنا دولة قطر في هذا
المجال .لكن اليوم ثمة عمل جدي ودعم للعمل على هذا الموضوع .وكما يبدو واضحا ً أن التعامل مع ألزهايمر يتطلب
سر اجتماع
فريق عمل متكامالً من معالج فيزيائي وطبيب واختصاصي تغذية وغيرها من مقدّمي الرعاية ،وهذا ما يف ّ
مختلف االختصاصات المعنية هنا".
بين األعراض الطبيعة الناتجة عن التقدم في السن وتلك الخاصة بألزهايمر
من الطبيعي ،بحسب الدكتور كرم ،أن تتراجع القدرات الفكرية إلى حد ما ،وقد تكون ثمة صعوبة في حفظ أمور جديدة.
كما أنه من الطبيعي أن تبطئ القدرة على االستيعاب والحفظ ،في المقابل ليس طبيعيا ً أن ينسى الشخص ،فهنا ال بد من
البحث عن مرض .مع اإلشارة إلى انه ليس بالضرورة ألزهايمر .فثمة مشاكل عديدة يمكن أن تؤدي إلى النسيان ومنها:
االكتئابفقر الدمالقلقنقص الفيتامينات-خلل في إفرازات الغدة الدرقية
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فكلّها مشكالت تؤدي إلى النسيان ،وقد تتشابه أعراضها مع أعراض ألزهايمر رغم أنها ليست كذلك .وفي حال معالجة
هذه األمراض ،فستعود الذاكرة إلى طبيعتها.
ماذا لو كانت األعراض ناتجة عن ألزهايمر؟
في حال كانت األعراض ناتجة عن داء ألزهايمر ،فصحيح أنه ما من عالج شاف للمرض ،بحسب الدكتور كرم ،لكن
ثمة عالجات تبطئ المرض وتخفف من األعباء على العائلة .إذ تسمح العالجات بتأخير المرض بمعدل  3سنوات.
وبقدر ما يتم اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة ويتم اتباع العالج في مرحلة مبكرة تكون النتجية أفضل بكثير .مع
اإلشارة إلى أن المرض يبدأ بالظهور عادة ً من سن  60أو  65سنة ويتم التشخيص لدى الطبيب بناء على الفحص
السريري وفحوص الذاكرة وفحوص الدم ومعلومات من العائلة وصور تجرى للرأس.

https://www.annahar.com/article/1038387-%D9%83%D9%8A%D9%81%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1
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اإلصابات بالزهايمر في لبنان ستبلغ  56ألفاً عام 2030
كشف المشاركون في مؤتمر إقليمي عن مرض الزهايمر عقد في بيروت نهاية األسبوع الفائت أن
"عدد المصابين بألزهايمر في لبنان سيبلغ  56ألفا في سنة  ،2030وأن نسبة اإلصابة حاليا تبلغ 9
في المئة من كبار السن ،فيما أعلنت وزارة الص ّ
حة العامة أنها ستبدأ في السنة المقبلة العمل
على إعداد خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف.
وتحدث رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة الدكتور ربيع شماعي خالل
حلقة نقاش في ختام "المؤتمر اإلقليمي الثالث للشرق األوسط وشمال افريقيا لمنظمة الزهايمر
العالمية" الذي نظمته "جمعية الزهايمر -لبنان" في فندق "مونرو" -بيروت ،فقدم لمحة لما "قامت
به الوزارة في السنوات األخيرة في مجال الصحة النفسية ،وال سيما في ما يتعلق بالخدمات
والتغطية الصحية" ،مشيرا إلى أن "ثمة مشروع قانون للصحة النفسية في مجلس النواب حاليا".
وأعلن أن "وزارة الصحة قررت المشروع سنة  2020في وضع خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وعدد من الجهات المعنية في لبنان مثل جمعية ألزهايمر
لبنان ".

https://www.lebanondebate.com/news/454304
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اإلصابات بالخرف في لبنان ستبلغ  56ألفاً سنة  2030والنسبة
تبلغ حالياً  9في المئة من كبار السن

كشف المشاركون في مؤتمر إقليمي عن مرض ألزهايمر عقد في بيروت نهاية األسبوع الفائت أن عدد
المصابين بالخرف في لبنان سيبلغ  56ألفاً سنة  ،2030وأن نسبة اإلصابة حالياً تبلغ  9في المئة من كبار
السن ،فيما أعلنت وزارة الص ّ
حة العامة أنها ستبدأ في السنة المقبلة العمل على إعداد خطة وطنية لرعاية
المصابين بالخرف.
وتحدث رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة الدكتور ربيع شماعي خالل حلقة
نقاشية في ختام "المؤتمر اإلقليمي الثالث للشرق األوسط وشمال افريقيا لمنظمة الزهايمر العالمية"
دم لمحة ع ّ
الذي نظمته "جمعية الزهايمر -لبنان" في فندق "مونرو" -بيروت ،فق ّ
ما قامت به الوزارة في
السنوات األخيرة في مجال الصحة النفسية ،و ال سيّما في ما يتعلق بالخدمات والتغطية الصحية ،مشيراً
إلى أن ثمة مشروع قانون للصحة النفسية في مجلس النواب حالياً.
وأعلن ش ّ
ماعي إن "وزارة الصحة قررت الشروع سنة  2020في وضع خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وعدد من الجهات المعنية في لبنان مثل جمعية ألزهايمر لبنان" .وأوضح
أن عملية إعداد هذه الخطة "ستشمل التشاور والتعاون مع كل هذه الجهات" .وأكد أن "الخطة ستكون
شاملة وتتعلق بكل جوانب نظام رعاية المصابين بالخرف".
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https://www.lbcgroup.tv/news/d/health/472407/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%
A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%81%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-56-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A9-2030-%D9%88%D8%A7/ar
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The Ministry of Public Health will start
developing a national dementia action plan
next year and cases in Lebanon will reach to
56,000 in 2030

The participants in a regional conference on Alzheimer’s disease held this weekend in Beirut, estimated
that dementia cases in Lebanon will reach 56,000 in 2030, revealing that prevalence in Lebanon is
currently 9% of the elderly population, while the Ministry of Public Health (MOPH) announced that it will
start developing a national dementia action plan next year.
During the closing session of the 3rd Middle East and North Africa Regional Conference of Alzheimer’s
Disease International (ADI), held by the Alzheimer’s Association Lebanon at Monroe Hotel, Beirut, Dr.
Rabih Chammay, head of the National Mental Health Program in Lebanon, gave an overview of the
services and health coverage packages provided by the MOPH for people with mental disorders and
Alzheimer’s disease and reminded that a draft law for mental health is currently being discussed in the
Parliament.
Dr. Chammay revealed during the Round Table that “a decision has been taken by the MOPH to start
developing a national action plan in 2020, in collaboration with World Health Organization (WHO) and
different stakeholders in Lebanon such as Alzheimer’s Association Lebanon.” “This action plan, which
will de developed with the participation of different actors and players, will cover all aspects related to the
care of persons with dementia”, he explained.
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Fawaz
Mrs. Nada Fawaz, Head of the Department of Social Welfare at the Ministry of Social Affairs, said that
the Ministry will help in developing the national action plan, stressing on the necessity of tackling the
social burden of dementia in this plan. She also mentioned the actions and initiatives of the MOSA
regarding this social aspect, including training the social workers.
Karam
As for Dr. Georges Karam, President of the Alzheimer’s Association Lebanon, he stated that Alzheimer’s
and dementia prevalence in Lebanon is currently 9% of the elderly population and underlined the
importance of finding solutions in the national action plan for the social burden of dementia. He added
that the MOSA had a program that recognized dementia as a handicap, thus providing people suffering
from it with a handicap card that ensures some benefits for them.
Dr. Karam reminded that a law is being drafted to protect the elderly of Lebanon from discrimination and
neglect. The proposed draft law allows the elderly or a person with symptoms that are caused by aging
to have protection and precautionary measures before their health deteriorates and affects their mental
capacity.
Barbarino
Mrs. Paola Barbarino, CEO of Alzheimer Disease International (ADI), revealed that “there are 50M
people living with dementia today and one new case develops every 3 seconds”. “In Lebanon, we
estimated 31,000 cases in 2015 and this number will increase to 56,000 in 2030”, she said. “Considering
how many family members and carers are involved, it is easy to see the vast amount of people in
Lebanon who are impacted by the disease”, she added.
Mrs. Barbarino considered that “a National Dementia Action plan, properly funded, is the best way to
guarantee diagnosis, post-diagnostic support and adequate care pathways for people living with
dementia and their carers in any country. It also enables a country to plan for public health campaigns
aimed at reducing the risk in their population- and increase awareness whilst combating stigma”.
“Training of the workforce is also essential”, according to her.
She concluded: “with its wealth of hospitals, universities and media, Lebanon is in a unique position to be
a leader in the Middle East in this topic. I call for Lebanon to follow the example of many other countries
around the world and start working on a National Action plan at the earliest opportunity”.

https://executive-bulletin.com/health/the-ministry-of-public-health-will-start-developing-a-nationaldementia-action-plan-next-year-and-cases-in-lebanon-will-reach-to-56000-in-2030
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عدد المصابين بالخرف في لبنان يبلغ  56ألفا ً في 2030
كشف المشاركون في مؤتمر إقليمي عن مرض ألزهايمر عقد في بيروت أن عدد المصابين بالخرف في لبنان سيبلغا  56ألفا ً في سنة
 ،2030وأن نسبة اإلصابة حاليا ً تبلغ  9في المئة من كبار السن ،فيما أعلنت وزارة الص ّحة العامة أنها ستبدأ في السنة المقبلة العمل على
إعداد خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف.
وتحدث رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة الدكتور ربيع شماعي خالل حلقة نقاشية في ختام “المؤتمر
اإلقليمي الثالث للشرق األوسط وشمال افريقيا لمنظمة الزهايمر العالمية” الذي نظمته “جمعية الزهايمر -لبنان” في فندق “مونرو”-
بيروت ،فقدّم لمحة ع ّما قامت به الوزارة في السنوات األخيرة في مجال الصحة النفسية ،و ال سيّما في ما يتعلق بالخدمات والتغطية
الصحية ،مشيرا ً إلى أن ثمة مشروع قانون للصحة النفسية في مجلس النواب حاليا ً.
وأعلن ش ّماعي إن “وزارة الصحة قررت المشروع سنة  2020في وضع خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف بالتعاون مع منظمة
الصحة العالمية وعدد من الجهات المعنية في لبنان مثل جمعية ألزهايمر لبنان” .وأوضح أن عملية إعداد هذه الخطة “ستشمل التشاور
والتعاون مع كل هذه الجهات” .وأكد أن “الخطة ستكون شاملة وتتعلق بكل جوانب نظام رعاية المصابين بالخرف”.
وقالت رئيسة مصلحة الرعاية اإلجتماعية في وزارة الشؤون ندى فواز إن الوزارة “على أتم االستعداد للمساعدة في وضع الخطة
الوطنية” ،مشددة على “ضرورة أن تولى هذه الخطة اهتماما ً للجانب االجتماعي المتعلق بالعبء الذي ترتبه رعاية المصابين بالخرف على
عائالتهم” .وتحدثت عن مبادرات الوزارة لالهتمام بالجانب االجتماعي لرعاية المصابين بالخرف ،بما في ذلك تدريب العاملين
االجتماعيين في هذا المجال.
واشار رئيس الجمعية الدكتور جورج كرم إلى أن نسبة المصابين بألزهايمر في لبنان هي  9في المئة من كبار السن .وأوضح أن هدف
الخطة الوطنية هو تخفيف العبء عن عائالت المصابين ،مشددا ً على أهمية هذا الجانب االجتماعي.
وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة الزهايمر العالمية باوال باربارينو إن “في العالم اليوم  50مليون شخص يعانون الخرف ،وثمة حالة خرف
تنشأ كل ثالث ثوان” .واضافت“ :في لبنان قُدّر عدد المصابين بالخرف بـ 31ألفا ً في العام  2015ويتوقع أن يرتفع إلى  56ألفا ً في سنة
”.2030
وأضافت أن “للخرف آثارا ً على حياة عدد كبير من األشخاص ال على المصابين به فحسب ،نظرا ً إلى أن هذه اآلثار تطال أفراد العائالت
الذين يتولون العناية بمريضهم”.

https://www.imlebanon.org/2019/09/30/dementia-lebanon/
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اإلصابات بالخرف في لبنان ستبلغ  56ألفا ً سنة  2030والنسبة تبلغ حاليا ً  9في المئة من كبار
السن

كشف المشاركون في مؤتمر إقليمي عن مرض ألزهايمر عقد في بيروت نهاية األسبوع الفائت أن عدد المصابين بالخرف في لبنان سيبلغا
 56ألفا ً في سنة  ،2030وأن نسبة اإلصابة حاليا ً تبلغ  9في المئة من كبار السن ،فيما أعلنت وزارة الص ّحة العامة أنها ستبدأ في السنة
المقبلة العمل على إعداد خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف.
وتحدث رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة الدكتور ربيع شماعي خالل حلقة نقاشية في ختام “المؤتمر
اإلقليمي الثالث للشرق األوسط وشمال افريقيا لمنظمة الزهايمر العالمية” الذي نظمته “جمعية الزهايمر -لبنان” في فندق “مونرو”-
بيروت ،فقدّم لمحة ع ّما قامت به الوزارة في السنوات األخيرة في مجال الصحة النفسية ،و ال سيّما في ما يتعلق بالخدمات والتغطية
الصحية ،مشيراً إلى أن ثمة مشروع قانون للصحة النفسية في مجلس النواب حاليا ً.
وأعلن ش ّماعي إن “وزارة الصحة قررت المشروع سنة  2020في وضع خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف بالتعاون مع منظمة
الصحة العالمية وعدد من الجهات المعنية في لبنان مثل جمعية ألزهايمر لبنان” .وأوضح أن عملية إعداد هذه الخطة “ستشمل التشاور
والتعاون مع كل هذه الجهات” .وأكد أن “الخطة ستكون شاملة وتتعلق بكل جوانب نظام رعاية المصابين بالخرف”.

فواز
وقالت رئيسة مصلحة الرعاية اإلجتماعية في وزارة الشؤون ندى فواز إن الوزارة “على أتم االستعداد للمساعدة في وضع الخطة
الوطنية” ،مشددة على “ضرورة أن تولى هذه الخطة اهتماما ً للجانب االجتماعي المتعلق بالعبء الذي ترتبه رعاية المصابين بالخرف على
عائالتهم” .وتحدثت عن مبادرات الوزارة لالهتمام بالجانب االجتماعي لرعاية المصابين بالخرف ،بما في ذلك تدريب العاملين
االجتماعيين في هذا المجال.

كرم
واشار رئيس الجمعية الدكتور جورج كرم إلى أن نسبة المصابين بألزهايمر في لبنان هي  9في المئة من كبار السن .وأوضح أن هدف
الخطة الوطنية هو تخفيف العبء عن عائالت المصابين ،مشدداً على أهمية هذا الجانب االجتماعي.
وكشف أن برنامجا ً في وزارة الشؤون االجتماعية “كان يصنّف الخرف كاعاقة ،يستحق صاحبها بطاقة معاق ،مما يمنحه بعض التسهيالت
والتقديمات” ،مشيراً إلى أن تنفيذ هذا البرنامج “مج ّمد حاليا ً”.
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وقال“ :أعددنا مسودّة قانون يتيح لكبار السن في لبنان اتخاذ تدابير احترازية تحسبا ً إلمكان تدهور حالتهم الصحية أو فقدانهم اإلدراك أو
انعدام أهليتهم نتيجة عوارض غالبا ً ما تكون ناتجة عن التقدّم في السن .ويستحدث مشروع القانون آلية تتيح للمعنّي تفويض شخص موضع
ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه”.
باربارينو
وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة الزهايمر العالمية باوال باربارينو إن “في العالم اليوم  50مليون شخص يعانون الخرف ،وثمة حالة خرف
تنشأ كل ثالث ثوان” .واضافت“ :في لبنان قُدّر عدد المصابين بالخرف بـ 31ألفا ً في العام  2015ويتوقع أن يرتفع إلى  56ألفا ً في سنة
”.2030
ً
ً
وأضافت أن “للخرف آثارا على حياة عدد كبير من األشخاص ال على المصابين به فحسب ،نظرا إلى أن هذه اآلثار تطال أفراد العائالت
الذين يتولون العناية بمريضهم”.

ورأت إن “أفضل طريقة لضمان الدعم عند التشخيص وبعده ومسارات الرعاية المناسبة لألشخاص المصابين والذين يعتنون بهم في أي
بلد ،تتمثل في وضع خطة عمل وطنية يتوافر لها التمويل الالزم”.

واشارت إلى أن أن هذه الخطة “تتيح أيضا ً التخطيط لحمالت صحية عامة تهدف إلى الحدّ من المخاطر بين سكان البلد المعني وتعزيز
الوعي ومحاربة الوصمة االجتماعية” .وشدّدت كذلك على أهمية “تدريب موفّري الرعايةً”.
واعتبرت أن “لبنان بما يتوافر فيه من مستشفيات وجامعات ووسائل إعالم ،يمكنه أن يكون رائدا ً وطليعيا ً في الشرق األوسط في هذا
المجال” .وأضافت“ :أدعو لبنان إلى أن يحذو حذو دول عدة كثيرة في العالم وأن يبدأ بالعمل غلى وضع خطة عمل وطنية في أقرب
فرصة”.

http://nextlb.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%81-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA-56%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B/
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الرئيسة التنفيذية لمنظمة ألزهايمر العالمية :اإلصابات بالخرف بلبنان ستبلغ  56ألف
سنة 2030
االثنين  30أيلول 17:55 2019متفرقات

كشف رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة الدكتور ربيع ش ّماعي ،خالل حلقة
نقاشيّة في ختام "المؤتمر اإلقليمي الثالث للشرق األوسط وشمال إفريقيا لمنظمة الزهايمر العالمية" الّذي ّ
نظمته
"جمعية الزهايمر -لبنان"ّ ،
أن "ث ّمة مشروع قانون للصحة النفسية في مجلس النواب حاليًّا".
وأعلن ّ
قررت المشروع سنة  2020في وضع خطة وطنيّة لرعاية المصابين
أن" وزارة الصحة العامة ّ
بالخرف بالتعاون مع" منظمة الصحة العالمية "وعدد من الجهات المعنيّة في لبنان ،مثل "جمعية ألزهايمر
أن "عمليّة إعداد هذه الخطة ستشمل التشاور والتعاون مع كل هذه الجهات" ،مؤ ّكدًا ّ
لبنان" .وأوضح ّ
أن
"الخطة ستكون شاملة وتتعلّق بك ّل جوانب نظام رعاية المصابين بالخرف".
بدورها ،ر ّكزت رئيسة مصلحة الرعاية اإلجتماعية في وزارة الشؤون ندى فواز ،على ّ
أن "الوزارة على أت ّم
االستعداد للمساعدة في وضع الخطة الوطنية" ،مشدّدة ً على "ضرورة أن تولى هذه الخطة اهتما ًما للجانب
االجتماعي المتعلق بالعبء الّذي ترتّبه رعاية المصابين بالخرف على عائالتهم".
أ ّما رئيس الجمعية الدكتور جورج كرم ،فبيّن ّ
أن "نسبة المصابين بألزهايمر في لبنان هي  9في المئة من كبار
السنّ ،
وأن هدف الخطة الوطنية هو تخفيف العبء عن عائالت المصابين" ،مش ّددًا على "أهميّة هذا الجانب
ّ
االجتماعي" .وكشف ّ
يستحق صاحبها
أن "برنام ًجا في وزارة الشؤون اإلجتماعية كان يصنّف الخرف كإعاقة،
بطاقة معاق ،م ّما يمنحه بعض التسهيالت والتقديمات .وتنفيذ هذا البرنامج مج ّمد حاليًّا".
سبًا إلمكان تدهور حالتهم
وأفاد بـ"أنّنا أعددنا مسودّة قانون يتيح لكبار السن في لبنان اتخاذ تدابير احترازية تح ّ
الصحيّة أو فقدانهم اإلدراك أو انعدام أهليّتهم نتيجة عوارض غالبًا ما تكون ناتجة عن التقدّم في السن.
ويستحدث مشروع القانون آلية تتيح للمعنّي تفويض شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات
نيابة عنه".
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من جهتها ،ذكرت الرئيسة التنفيذية لمنظمة ألزهايمر العالمية باوال باربارينوّ ،
أن "في العالم اليوم  50مليون
ثوان" ،مشيرة ً إلى ّ
أن "في لبنان قُدّر عدد المصابين
شخص يعانون الخرف ،وث ّمة حالة خرف تنشأ ك ّل ثالث
ٍ
بالخرف بـ 31ألفًا في العام  ،2015ويتوقّع أن يرتفع إلى  56ألفًا في سنة ".2030
ورأت ّ
أن "أفضل طريقة لضمان الدعم عند التشخيص وبعده ومسارات الرعاية المناسبة لألشخاص المصابين
والّذين يعتنون بهم في أي بلد ،تتمثّل في وضع خطة عمل وطنية يتوافر لها التمويل الالزم" ،الفتةً إلى ّ
أن "لبنان
بما يتوافر فيه من مستشفيات وجامعات ووسائل إعالم ،يمكنه أن يكون رائدًا وطليعيًّا في الشرق األوسط في
هذا المجال" ،داعيةً لبنان إلى أن "يحذو حذو دول عدّة كثيرة في العالم ،وأن يبدأ بالعمل إلى وضع خطة عمل
وطنيّة في أقرب فرصة".

https://www.elnashra.com/news/show/1351093/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%
B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8
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ا

اإلصابات بالخرف في لبنان ستبلغ  56ألفاً سنة 2030

كشف المشاركون في مؤتمر إقليمي عن مرض ألزهايمر عقد في بيروت نهاية األسبوع الفائت أن عدد المصابين
بالخرف في لبنان سيبلغا  56ألفاً في سنة  ،2030وأن نسبة اإلصابة حالياً تبلغ  9في المئة من كبار السن ،فيما
أعلنت وزارة الص ّ
حة العامة أنها ستبدأ في السنة المقبلة العمل على إعداد خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف.
وتحدث رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة الدكتور ربيع شماعي خالل حلقة نقاشية
في ختام "المؤتمر اإلقليمي الثالث للشرق األوسط وشمال افريقيا لمنظمة الزهايمر العالمية" الذي نظمته "جمعية
دم لمحة ع ّ
الزهايمر -لبنان" في فندق "مونرو" -بيروت ،فق ّ
ما قامت به الوزارة في السنوات األخيرة في مجال الصحة
النفسية ،و ال سيّما في ما يتعلق بالخدمات والتغطية الصحية ،مشيراً إلى أن ثمة مشروع قانون للصحة النفسية
في مجلس النواب حاليا ً.
وأعلن ش ّ
ماعي إن "وزارة الصحة قررت المشروع سنة  2020في وضع خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف بالتعاون
مع منظمة الصحة العالمية وعدد من الجهات المعنية في لبنان مثل جمعية ألزهايمر لبنان" .وأوضح أن عملية إعداد
هذه الخطة "ستشمل التشاور والتعاون مع كل هذه الجهات" .وأكد أن "الخطة ستكون شاملة وتتعلق بكل جوانب
نظام رعاية المصابين بالخرف".
فواز
وقالت رئيسة مصلحة الرعاية اإلجتماعية في وزارة الشؤون ندى فواز إن الوزارة "على أتم االستعداد للمساعدة في
وضع الخطة الوطنية" ،مشددة على "ضرورة أن تولى هذه الخطة اهتماماً للجانب االجتماعي المتعلق بالعبء الذي
ترتبه رعاية المصابين بالخرف على عائالتهم" .وتحدثت عن مبادرات الوزارة لالهتمام بالجانب االجتماعي لرعاية
المصابين بالخرف ،بما في ذلك تدريب العاملين االجتماعيين في هذا المجال.
كرم
واشار رئيس الجمعية الدكتور جورج كرم إلى أن نسبة المصابين بألزهايمر في لبنان هي  9في المئة من كبار السن.
وأوضح أن هدف الخطة الوطنية هو تخفيف العبء عن عائالت المصابين ،مشدداً على أهمية هذا الجانب االجتماعي.
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وكشف أن برنامجاً في وزارة الشؤون االجتماعية "كان يصنّف الخرف كاعاقة ،يستحق صاحبها بطاقة معاق ،مما
يمنحه بعض التسهيالت والتقديمات" ،مشيراً إلى أن تنفيذ هذا البرنامج "مج ّ
مد حالياً".
وقال" :أعددنا مسودّة قانون يتيح لكبار السن في لبنان اتخاذ تدابير احترازية تحسباً إلمكان تدهور حالتهم الصحية أو
فقدانهم اإلدراك أو انعدام أهليتهم نتيجة عوارض غالباً ما تكون ناتجة عن التق ّ
دم في السن .ويستحدث مشروع
القانون آلية تتيح للمعنّي تفويض شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه".
باربارينو
وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة الزهايمر العالمية باوال باربارينو إن "في العالم اليوم  50مليون شخص يعانون
ن" .واضافت" :في لبنان ُق ّ
در عدد المصابين بالخرف بـ 31ألفاً في العام
الخرف ،وثمة حالة خرف تنشأ كل ثالث ثوا ٍ
 2015ويتوقع أن يرتفع إلى  56ألفاً في سنة ".2030
وأضافت أن "للخرف آثاراً على حياة عدد كبير من األشخاص ال على المصابين به فحسب ،نظراً إلى أن هذه اآلثار
تطال أفراد العائالت الذين يتولون العناية بمريضهم".
ورأت إن "أفضل طريقة لضمان الدعم عند التشخيص وبعده ومسارات الرعاية المناسبة لألشخاص المصابين والذين
يعتنون بهم في أي بلد ،تتمثل في وضع خطة عمل وطنية يتوافر لها التمويل الالزم".
واشارت إلى أن أن هذه الخطة "تتيح أيضا ً التخطيط لحمالت صحية عامة تهدف إلى الح ّ
د من المخاطر بين سكان
ددت كذلك على أهمية "تدريب موفّري الرعاي ً
البلد المعني وتعزيز الوعي ومحاربة الوصمة االجتماعية" .وش ّ
ة".
واعتبرت أن "لبنان بما يتوافر فيه من مستشفيات وجامعات ووسائل إعالم ،يمكنه أن يكون رائداً وطليعياً في الشرق
األوسط في هذا المجال" .وأضافت" :أدعو لبنان إلى أن يحذو حذو دول عدة كثيرة في العالم وأن يبدأ بالعمل غلى
وضع خطة عمل وطنية في أقرب فرصة".

http://www.lebanonfiles.com/news/1512234
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مشاركون في مؤتمر اقليمي :اإلصابات بالزهايمر في لبنان ستبلغ  56ألفا سنة
 2030والنسبة تبلغ حاليا  %9من كبار السن
اإلثنين  30أيلول  2019الساعة 18:45صحة

وطنية  -كشف المشاركون في مؤتمر إقليمي عن مرض الزهايمر عقد في بيروت نهاية األسبوع الفائت أن "عدد
المصابين بألزهايمر في لبنان سيبلغ  56ألفا في سنة  ،2030وأن نسبة اإلصابة حاليا تبلغ  9في المئة من كبار السن،
فيما أعلنت وزارة الص ّحة العامة أنها ستبدأ في السنة المقبلة العمل على إعداد خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف.
وتحدث رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة الدكتور ربيع شماعي خالل حلقة نقاش في
ختام "المؤتمر اإلقليمي الثالث للشرق األوسط وشمال افريقيا لمنظمة الزهايمر العالمية" الذي نظمته "جمعية الزهايمر-
لبنان" في فندق "مونرو" -بيروت ،فقدم لمحة لما "قامت به الوزارة في السنوات األخيرة في مجال الصحة النفسية ،وال
سيما في ما يتعلق بالخدمات والتغطية الصحية" ،مشيرا إلى أن "ثمة مشروع قانون للصحة النفسية في مجلس النواب
حاليا ".
وأعلن أن "وزارة الصحة قررت المشروع سنة  2020في وضع خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف بالتعاون مع
منظمة الصحة العالمية وعدد من الجهات المعنية في لبنان مثل جمعية ألزهايمر لبنان" .وأوضح أن عملية إعداد هذه
الخطة "ستشمل التشاور والتعاون مع كل هذه الجهات" .وأكد أن "الخطة ستكون شاملة وتتعلق بكل جوانب نظام رعاية
المصابين بالخرف ".
فواز
وقالت رئيسة مصلحة الرعاية اإلجتماعية في وزارة الشؤون ندى فواز إن الوزارة "على أتم االستعداد للمساعدة في
وضع الخطة الوطنية" ،مشددة على "ضرورة أن تولى هذه الخطة اهتماما للجانب االجتماعي المتعلق بالعبء الذي
ترتبه رعاية المصابين بالخرف على عائالتهم" .وتحدثت عن مبادرات الوزارة لالهتمام بالجانب االجتماعي لرعاية
المصابين بالخرف ،بما في ذلك تدريب العاملين االجتماعيين في هذا المجال.
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كرم
واشار رئيس الجمعية الدكتور جورج كرم إلى أن "نسبة المصابين بألزهايمر في لبنان هي  9في المئة من كبار السن".
وأوضح أن "هدف الخطة الوطنية هو تخفيف العبء عن عائالت المصابين" ،مشددا على "أهمية هذا الجانب
االجتماعي ".
وكشف أن برنامجا في وزارة الشؤون االجتماعية "كان يصنف الخرف كاعاقة ،يستحق صاحبها بطاقة معوق ،مما
يمنحه بعض التسهيالت والتقديمات" ،مشيرا إلى أن تنفيذ هذا البرنامج "مجمد حاليا ".
وقال" :أعددنا مسودة قانون يتيح لكبار السن في لبنان اتخاذ تدابير احترازية تحسبا إلمكان تدهور حالتهم الصحية أو
فقدانهم اإلدراك أو انعدام أهليتهم نتيجة عوارض غالبا ما تكون ناتجة من التقدم في السن .ويستحدث مشروع القانون
آلية تتيح للمعني تفويض شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه ".
باربارينو
وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة الزهايمر العالمية باوال باربارينو إن "في العالم اليوم  50مليون شخص يعانون
الخرف ،وثمة حالة خرف تنشأ كل ثالث ثوان" .واضافت" :في لبنان قدر عدد المصابين بالخرف بـ 31ألفا في العام
 ،2015ويتوقع أن يرتفع إلى  56ألفا سنة ". 2030
وأضافت أن "للخرف آثارا على حياة عدد كبير من األشخاص ال على المصابين به فحسب ،نظرا إلى أن هذه اآلثار
تطاول أفراد العائالت الذين يتولون العناية بمريضهم".
ورأت إن "أفضل طريقة لضمان الدعم عند التشخيص وبعده ومسارات الرعاية المناسبة لألشخاص المصابين والذين
يعتنون بهم في أي بلد ،تتمثل في وضع خطة عمل وطنية يتوافر لها التمويل الالزم ".
واشارت إلى أن أن هذه الخطة "تتيح أيضا التخطيط لحمالت صحية عامة تهدف إلى الحد من األخطار بين سكان البلد
المعني وتعزيز الوعي ومحاربة الوصمة االجتماعية" .وشددت كذلك على أهمية "تدريب موفري الرعايةً ".
واعتبرت أن "لبنان بما يتوافر فيه من مستشفيات وجامعات ووسائل إعالم ،يمكنه أن يكون رائدا وطليعيا في الشرق
األوسط في هذا المجال ".
وأضافت" :أدعو لبنان إلى أن يحذو حذو دول عدة كثيرة في العالم وأن يبدأ بالعمل على وضع خطة عمل وطنية في
أقرب فرصة ".
http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/436514/56-2030
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مشاركون في مؤتمر اقليمي :اإلصابات بالزهايمر في لبنان ستبلغ  56ألفا سنة  2030والنسبة
تبلغ حاليا  %9من كبار السن
كشف المشاركون في مؤتمر إقليمي عن مرض الزهايمر عقد في بيروت نهاية األسبوع الفائت أن "عدد المصابين بألزهايمر
في لبنان سيبلغ  56ألفا في سنة  ،2030وأن نسبة اإلصابة حاليا تبلغ  9في المئة من كبار السن ،فيما أعلنت وزارة
الص ّ
حة العامة أنها ستبدأ في السنة المقبلة العمل على إعداد خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف.
وتحدث رئي س البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة الدكتور ربيع شماعي خالل حلقة نقاش في ختام
"المؤتمر اإلقليمي الثالث للشرق األوسط وشمال افريقيا لمنظمة الزهايمر العالمية" الذي نظمته "جمعية الزهايمر -لبنان"
في فندق "مونرو" -بيروت ،فقدم لمحة لما "قامت به الوزارة في السنوات األخيرة في مجال الصحة النفسية ،وال سيما في
ما يتعلق بالخدمات والتغطية الصحية" ،مشيرا إلى أن "ثمة مشروع قانون للصحة النفسية في مجلس النواب حاليا".
وأعلن أن "وزارة الصحة قررت المشروع سنة  2020في وضع خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف بالتعاون مع منظمة
الصحة العالمية وعدد من الجهات المعنية في لبنان مثل جمعية ألزهايمر لبنان" .وأوضح أن عملية إعداد هذه الخطة
"ستشمل التشاور والتعاون مع كل هذه الجهات" .وأكد أن "الخطة ستكون شاملة وتتعلق بكل جوانب نظام رعاية
المصابين بالخرف".
فواز
وقالت رئيسة مصلحة الرعاية اإلجتماعية في وزارة الشؤون ندى فواز إن الوزارة "على أتم االستعداد للمساعدة في وضع
الخطة الوطنية" ،مشددة على "ضرورة أن تولى هذه الخطة اهتماما للجانب االجتماعي المتعلق بالعبء الذي ترتبه رعاية
المصابين بالخرف على عائالتهم" .وتحدثت عن مبادرات الوزارة لالهتمام بالجانب االجتماعي لرعاية المصابين بالخرف ،بما
في ذلك تدريب العاملين االجتماعيين في هذا المجال.
كرم
واشار رئيس الجمعية الدكتور جورج كرم إلى أن "نسبة المصابين بألزهايمر في لبنان هي  9في المئة من كبار السن".
وأوضح أن "هدف الخطة الوطنية هو تخفيف العبء عن عائالت المصابين" ،مشددا على "أهمية هذا الجانب االجتماعي".
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وكشف أن برنامجا في وزارة الشؤون االجتماعية "كان يصنف الخرف كاعاقة ،يستحق صاحبها بطاقة معوق ،مما يمنحه
بعض التسهيالت والتقديمات" ،مشيرا إلى أن تنفيذ هذا البرنامج "مجمد حاليا".
وقال" :أعددنا مسودة قانون يتيح لكبار السن في لبنان اتخاذ تدابير احترازية تحسبا إلمكان تدهور حالتهم الصحية أو
فقدانهم اإلدراك أو انعدام أهليتهم نتيجة عوارض غالبا ما تكون ناتجة من التقدم في السن .ويستحدث مشروع القانون آلية
تتيح للمعني تفويض شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه".
باربارينو
وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة الزهايمر العالمية باوال باربارينو إن "في العالم اليوم  50مليون شخص يعانون الخرف ،وثمة
ثوان" .واضافت" :في لبنان قدر عدد المصابين بالخرف بـ 31ألفا في العام  ،2015ويتوقع أن يرتفع
حالة خرف تنشأ كل ثالث
ٍ
إلى  56ألفا سنة ."2030
وأضافت أن "للخرف آثارا على حياة عدد كبير من األشخاص ال على المصابين به فحسب ،نظرا إلى أن هذه اآلثار تطاول
أفراد العائالت الذين يتولون العناية بمريضهم".
ورأت إن "أفضل طريقة لضمان الدعم عند التشخيص وبعده ومسارات الرعاية المناسبة لألشخاص المصابين والذين يعتنون
بهم في أي بلد ،تتمثل في وضع خطة عمل وطنية يتوافر لها التمويل الالزم".
واشارت إلى أن أن هذه الخطة "تتيح أيضا التخطيط لحمالت صحية عامة تهدف إلى الحد من األخطار بين سكان البلد
المعني وتعزيز الوعي ومحاربة الوصمة االجتماعية" .وشددت كذلك على أهمية "تدريب موفري الرعاي ًة".
واعتبرت أن "لبنان بما يتوافر فيه من مستشفيات وجامعات ووسائل إعالم ،يمكنه أن يكون رائدا وطليعيا في الشرق
األوسط في هذا المجال".
وأضافت" :أدعو لبنان إلى أن يحذو حذو دول عدة كثيرة في العالم وأن يبدأ بالعمل على وضع خطة عمل وطنية في أقرب
فرصة".

http://tripoliscope.com/news/1%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/4447
32%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D
8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D8%A7
%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D9%84%D
8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA_56_%D8%A3%
D9%84%D9%81%D8%A7_%D8%B3%D9%86%D8%A9_2030_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86
%D8%B3%D8%A8%D8%A9_%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%BA_%D8%AD%D8%A7%D9%84
%D9%8A%D8%A7_9_%D9%85%D9%86_%D9%83%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86
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The Ministry Of Public Health Will Start
Developing A National Dementia Action Plan
Next Year And Cases In Lebanon Will Reach
To 56,000 In 2030
By Editor_wr On Oct 1, 2019

The participants in a regional conference on Alzheimer’s disease held this weekend in
Beirut, estimated that dementia cases in Lebanon will reach 56,000 in 2030, revealing that
prevalence in Lebanon is currently 9% of the elderly population, while the Ministry of Public
Health (MOPH) announced that it will start developing a national dementia action plan next year.
During the closing session of the 3rd Middle East and North Africa Regional Conference of
Alzheimer’s Disease International (ADI), held by the Alzheimer’s Association Lebanon at
Monroe Hotel, Beirut, Dr. Rabih Chammay, head of the National Mental Health Program in
Lebanon, gave an overview of the services and health coverage packages provided by the MOPH
for people with mental disorders and Alzheimer’s disease and reminded that a draft law for
mental health is currently being discussed in the Parliament.
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Dr. Chammay revealed during the Round Table that “a decision has been taken by the MOPH to
start developing a national action plan in 2020, in collaboration with World Health Organization
(WHO) and different stakeholders in Lebanon such as Alzheimer’s Association Lebanon.” “This
action plan, which will de developed with the participation of different actors and players, will
cover all aspects related to the care of persons with dementia”, he explained.
Fawaz
Mrs. Nada Fawaz, Head of the Department of Social Welfare at the Ministry of Social Affairs,
said that the Ministry will help in developing the national action plan, stressing on the necessity
of tackling the social burden of dementia in this plan. She also mentioned the actions and
initiatives of the MOSA regarding this social aspect, including training the social workers.
Karam
As for Dr. Georges Karam, President of the Alzheimer’s Association Lebanon, he stated that
Alzheimer’s and dementia prevalence in Lebanon is currently 9% of the elderly population and
underlined the importance of finding solutions in the national action plan for the social burden of
dementia. He added that the MOSA had a program that recognized dementia as a handicap, thus
providing people suffering from it with a handicap card that ensures some benefits for them.
Dr. Karam reminded that a law is being drafted to protect the elderly of Lebanon from
discrimination and neglect. The proposed draft law allows the elderly or a person with symptoms
that are caused by aging to have protection and precautionary measures before their health
deteriorates and affects their mental capacity.
Barbarino
Mrs. Paola Barbarino, CEO of Alzheimer Disease International (ADI), revealed that “there are
50M people living with dementia today and one new case develops every 3 seconds”. “In
Lebanon, we estimated 31,000 cases in 2015 and this number will increase to 56,000 in 2030”,
she said. “Considering how many family members and carers are involved, it is easy to see the
vast amount of people in Lebanon who are impacted by the disease”, she added.
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Mrs. Barbarino considered that “a National Dementia Action plan, properly funded, is the best
way to guarantee diagnosis, post-diagnostic support and adequate care pathways for people living
with dementia and their carers in any country. It also enables a country to plan for public health
campaigns aimed at reducing the risk in their population- and increase awareness whilst
combating stigma”. “Training of the workforce is also essential”, according to her.
She concluded: “with its wealth of hospitals, universities and media, Lebanon is in a unique
position to be a leader in the Middle East in this topic. I call for Lebanon to follow the example of
many other countries around the world and start working on a National Action plan at the earliest
opportunity”.
http://web-release.com/the-ministry-of-public-health-will-start-developing-a-national-dementia-actionplan-next-year-and-cases-in-lebanon-will-reach-to-56000-in-2030/
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Conference calls for action on dementia
Zoe Dutton| The Daily Star

BEIRUT: Attendees of a regional conference on Alzheimer’s disease have urged the government to devote
greater attention to dementia, claiming 9 percent of Lebanon’s elderly population currently live with the
condition. The third Middle East and North Africa Regional Conference of Alzheimer’s Disease International
was held in partnership with Alzheimer’s Association Lebanon at the Monroe Hotel in Beirut.
The event aimed to connect Lebanese health care professionals and other stakeholders in dementia care
with their regional counterparts.
“Considering how many family members and carers are involved, it is easy to see the vast amount of people
in Lebanon who are impacted by the disease,” said Paola Barbarino, CEO of Alzheimer’s Disease
International. She said the organization estimated there were 31,000 dementia cases in Lebanon in 2015, a
number it expected to increase to 56,000 by 2030.
The conference, held Friday, offered support and dialogue on a frequently neglected subject.
A report released in September by ADI found that only 19 percent of health care professionals and 18
percent of individuals caring for someone with dementia believed there were “adequate community
services” for people living with the condition. However, dementia care in Lebanon may soon receive a boost.
During a roundtable discussion on Health Ministry services, head of the National Mental Health Program
Rabih Chammay said the ministry would begin developing a national dementia action plan in 2020, in
collaboration with the World Health Organization and local groups.
“This action plan, which will be developed with the participation of different actors and players, will cover all
aspects related to the care of persons with dementia,” Chammay said, adding that a draft law for mental
health was currently being discussed by Parliament.
The Social Affairs Ministry will assist in the development of the plan, according to head of the Department of
Social Welfare Nada Fawaz.
Fawaz emphasized the importance of meeting the needs of care givers, such as through social worker
training and education initiatives.
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These measures would expand on the existing Social Affairs Ministry program, which recognizes dementia as
a disability and provides a special card that offers benefits to those living with the condition.
President of the Alzheimer’s Association Lebanon Georges Karam also expressed his support for a national
plan, addressing dementia from a legal perspective. He reminded the conference that a law was currently
being drafted to protect Lebanon’s senior citizens from discrimination and neglect.
Karam and Barbarino both stressed the importance of enshrining their recommendations in a national action
plan that would encourage a holistic approach.
“A national dementia action plan, properly funded, is the best way to guarantee diagnosis, post-diagnostic
support and adequate care pathways for people living with dementia and their carers in any country. It also
enables a country to plan for public health campaigns aimed at reducing the risk in their population and
increase awareness whilst combating stigma,” Barbarino said.
She framed the task as an opportunity for Lebanon to take advantage of its institutional strengths.
“With its wealth of hospitals, universities and media, Lebanon is in a unique position to be a leader in the
Middle East on this topic,” Barbarino said.
“I call on Lebanon to follow the example of many other countries around the world and start working on a
national action plan at the earliest opportunity.”

http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Oct-01/492598-conference-calls-for-action-ondementia.ashx
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"نحو الزهايمر" نسبة المصابين بالزهايمر في لبنان ستبلغ  56ألفا سنة 2030
كشف المشاركون في مؤتمر إقليمي عن مرض الزهايمر عقد في بيروت نهاية األسبوع الفائت أن "عدد المصابين بألزهايمر
في لبنان سيبلغ  56ألفا في سنة  ،2030وأن نسبة اإلصابة حاليا تبلغ  9في المئة من كبار السن ،فيما أعلنت وزارة
الص ّ
حة العامة أنها ستبدأ في السنة المقبلة العمل على إعداد خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف.
وتحدث رئي س البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة الدكتور ربيع شماعي خالل حلقة نقاش في ختام
"المؤتمر اإلقليمي الثالث للشرق األوسط وشمال افريقيا لمنظمة الزهايمر العالمية" الذي نظمته "جمعية الزهايمر -لبنان"
في فندق "مونرو" -بيروت ،فقدم لمحة لما "قامت به الوزارة في السنوات األخيرة في مجال الصحة النفسية ،وال سيما في
ما يتعلق بالخدمات والتغطية الصحية" ،مشيرا إلى أن "ثمة مشروع قانون للصحة النفسية في مجلس النواب حاليا".
وأعلن أن "وزارة الصحة قررت المشروع سنة  2020في وضع خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف بالتعاون مع منظمة
الصحة العالمية وعدد من الجهات المعنية في لبنان مثل جمعية ألزهايمر لبنان" .وأوضح أن عملية إعداد هذه الخطة
"ستشمل التشاور والتعاون مع كل هذه الجهات" .وأكد أن "الخطة ستكون شاملة وتتعلق بكل جوانب نظام رعاية
المصابين بالخرف".
فواز
وقالت رئيسة مصلحة الرعاية اإلجتماعية في وزارة الشؤون ندى فواز إن الوزارة "على أتم االستعداد للمساعدة في وضع
الخطة الوطنية" ،مشددة على "ضرورة أن تولى هذه الخطة اهتماما للجانب االجتماعي المتعلق بالعبء الذي ترتبه رعاية
المصابين بالخرف على عائالتهم" .وتحدثت عن مبادرات الوزارة لالهتمام بالجانب االجتماعي لرعاية المصابين بالخرف ،بما
في ذلك تدريب العاملين االجتماعيين في هذا المجال.
كرم
واشار رئيس الجمعية الدكتور جورج كرم إلى أن "نسبة المصابين بألزهايمر في لبنان هي  9في المئة من كبار السن".
وأوضح أن "هدف الخطة الوطنية هو تخفيف العبء عن عائالت المصابين" ،مشددا على "أهمية هذا الجانب االجتماعي".
وكشف أن برنامجا في وزارة الشؤون االجتماعية "كان يصنف الخرف كاعاقة ،يستحق صاحبها بطاقة معوق ،مما يمنحه
بعض التسهيالت والتقديمات" ،مشيرا إلى أن تنفيذ هذا البرنامج "مجمد حاليا".
وقال" :أعددنا مسودة قانون يتيح لكبار السن في لبنان اتخاذ تدابير احترازية تحسبا إلمكان تدهور حالتهم الصحية أو
فقدانهم اإلدراك أو انعدام أهليتهم نتيجة عوارض غالبا ما تكون ناتجة من التقدم في السن .ويستحدث مشروع القانون آلية
تتيح للمعني تفويض شخص موضع ثقة يوكله القيام بأعمال واتخاذ قرارات نيابة عنه".
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باربارينو
وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة الزهايمر العالمية باوال باربارينو إن "في العالم اليوم  50مليون شخص يعانون الخرف ،وثمة
ثوان" .واضافت" :في لبنان قدر عدد المصابين بالخرف بـ 31ألفا في العام  ،2015ويتوقع أن يرتفع
حالة خرف تنشأ كل ثالث
ٍ
إلى  56ألفا سنة ."2030
وأضافت أن "للخرف آثارا على حياة عدد كبير من األشخاص ال على المصابين به فحسب ،نظرا إلى أن هذه اآلثار تطاول
أفراد العائالت الذين يتولون العناية بمريضهم".
ورأت إن "أفضل طريقة لضمان الدعم عند التشخيص وبعده ومسارات الرعاية المناسبة لألشخاص المصابين والذين يعتنون
بهم في أي بلد ،تتمثل في وضع خطة عمل وطنية يتوافر لها التمويل الالزم".
واشارت إلى أن أن هذه الخطة "تتيح أيضا التخطيط لحمالت صحية عامة تهدف إلى الحد من األخطار بين سكان البلد
المعني وتعزيز الوعي ومحاربة الوصمة االجتماعية" .وشددت كذلك على أهمية "تدريب موفري الرعاي ًة".
واعتبرت أن "لبنان بما يتوافر فيه من مستشفيات وجامعات ووسائل إعالم ،يمكنه أن يكون رائدا وطليعيا في الشرق
األوسط في هذا المجال".
وأضافت" :أدعو لبنان إلى أن يحذو حذو دول عدة كثيرة في العالم وأن يبدأ بالعمل على وضع خطة عمل وطنية في أقرب
فرصة".

https://bintjbeil.org/article/166023
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المصابين بالخرف في لبنان سيبلغ عددهم  56ألفا ً سنة 2030
30-09-2019 19:57

كشف المشاركون في مؤتمر إقليمي عن مرض ألزهايمر عقد في بيروت نهاية األسبوع الفائت أن عدد المصابين بالخرف
في لبنان سيبلغ  56ألفا ً سنة  ،2030وأن نسبة اإلصابة حاليا ً تبلغ  9في المئة من كبار السن ،فيما أعلنت وزارة الص ّحة
العامة أنها ستبدأ في السنة المقبلة العمل على إعداد خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف.
وتحدث رئيس البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة الدكتور ربيع شماعي خالل حلقة نقاشية في ختام
"المؤتمر اإلقليمي الثالث للشرق األوسط وشمال افريقيا لمنظمة الزهايمر العالمية" الذي نظمته "جمعية الزهايمر -لبنان"
في فندق "مونرو" -بيروت ،فقدّم لمحة ع ّما قامت به الوزارة في السنوات األخيرة في مجال الصحة النفسية ،و ال سيّما في
ما يتعلق بالخدمات والتغطية الصحية ،مشيرا ً إلى أن ثمة مشروع قانون للصحة النفسية في مجلس النواب حاليا ً.
وأعلن ش ّماعي إن "وزارة الصحة قررت الشروع سنة  2020في وضع خطة وطنية لرعاية المصابين بالخرف بالتعاون
مع منظمة الصحة العالمية وعدد من الجهات المعنية في لبنان مثل جمعية ألزهايمر لبنان" .وأوضح أن عملية إعداد هذه
الخطة "ستشمل التشاور والتعاون مع كل هذه الجهات" .وأكد أن "الخطة ستكون شاملة وتتعلق بكل جوانب نظام رعاية
المصابين بالخرف ".
https://alhadeel.net/article/48785
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