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األولويات  تحسني  يف  والصحي  ربحي  الغري  القطاع  دور 

واملامرسات األفضل يف حياة مريض ألزهامير وأرسهم..

فإن  اململكة،  يف  ألزهامير  مرض  يف  املتخصصني  لقلة  نظرًا 

تحسني  عىل  والرتكيز  املرض  صورة  رفع  عىل  عازمة  الجمعية 

التشخيص والرعاية الطبية ملن يعانون منه..

برنامج املؤمتر 

alz.org.sa

بعدد ١٢ ساعة معتمدة من

٢-٤
فربايــر

٢٠٢٣
جامعة الفيصل 

(قاعة األمرية هيا بنت تريك)

الرياض

ألزهامير .. 

ملامرسات وأولوية صحية

saudialzheimer

الداعم القانوينCME accreditedالرشيك الصحيCME accreditedالرشيك اإلسرتاتيجي واألكادمييالرشكاء اإلسرتاتيجيوناملنظم

محاور املؤمتر

 أربعة محاور رئيسة ملؤمتر ألزهامير:

املحور  األول 

ألزهامير .. 

ملامرسات وأولوية صحية

مرض ألزهامير: آخر املراجعات واملستجدات..

سريكز املؤمتر عىل التعامل مع مرىض ألزهامير، وسيسلط 

الضوء عىل أفضل الطرق لتطوير فهم احتياجات املريض 

والسلوك العقيل..

املحور  الثاين 

الرعاية والعناية مبريض ألزهامير يف مراحله املختلفة..

تأمل الجمعية أن يشجع هذا املؤمتر الدويل املهتمني من 

الباحثني واألطباء والطالب عىل الرتكيز عىل البحث العلمي املحيل.

املحور  الثالث 

عبء مقدم الرعاية: التحديات والحلول..

من خالل دعوة املهتمني واملتخصصني املحليني والدوليني، تتطلع 

الجمعية إىل بناء قناة اتصال للتفاوض وتبادل املعرفة يف املجاالت 

الطبية والنفسية واالجتامعية، ملواجهة تحديات املستقبل...

املحور  الرابع 



اليوم األول           الخميس 2 فرباير 2023 م 

١٣:00 - ١٤:٣0 حفل االفتتاح 

١٣:٣٠ - ١٣:٢٥ القران الكريم  

كلمة  الجمعية الرتحيبية ) تعريف عن دور الجمعية واستعراض إطار الثقافة املجتمعية( 

 األمرية مضاوي بنت محمد بن عبدالله، رئيس مجلس اإلدارة، ورئيسة اللجنة التنفيذية

١٣:٣٥ - ١٣:٣٠ عضو لجنة الوقف وتنمية املوارد املالية، عضو لجنة الدعم االجتامعي  

كلمة جامعة الفيصل ) دور الرشاكة األكادميية مع الجمعية( 

١٣:٤٠ - ١٣:٣٥ د. خالد بن مناع القطان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، عميد كلية الطب يف جامعة الفيصل 

كلمة منظمةالزهامير العاملية ) تأثري Covid-19 عىل رعاية مرىض ألزهامير(

١٣:٤٥ - ١٣:٤٠ أ. باوال باربرينو، الرئيس التنفيذي ملنظمة ألزهامير العاملية 

كلمة وزارة الصحة ) جهود وزارة الصحة يف رعاية كبار السن(

١٣:٥٠ - ١٣:٤٥ د. طريف األعمى، وكيل وزارة الصحة للخدمات العالجية 

عرض فيلم توعوي تثقيفي ) األعراض العرشة (

١٣:٥٥ - ١٣:٥٠ إعداد الجمعية السعودية الخريية ملرض الزهامير، إخراج أ. عبدالرحمن صندقجي 

كلمة وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية )جهود الوزارة يف حقوق وترشيعات  كبار السن(

١٤:٠٠ - ١٣:٥٥ أ. غدير الباليل، مدير تطوير السياسات والربامج للمسنني،  وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية 

١٤:١٠ - ١٤:٠٠ توقيع اتفاقيات 

 

كلمة العضو الرشيف للجمعية

١٤:١٥ - ١٤:١٠ ترصيح صاحب السمو املليك األمري فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمري منطقة الرياض 

١٤:٣٠ - ١٤:١٥ مراسم التكريم 

١2:00 - ١٣:00 التسجيل 

الربنامج العلمي

برعاية كرمية من صاحب السمو املليك 

األمري فيصل بن  بندر بن عبدالعزيز آل سعود

أمري منطقة الرياض - العضو الرشيف للجمعية

حفل االفتتاح من الساعة ١:00 ظهرًا  إىل 2:٣0 ظهرًا

دور الجمعية والقطاع الغري ربحي والصحي يف تحسني األولويات 

واملامرسات األفضل يف حياة مريض ألزهامير وأرسهم

مؤمتر الزهامير الدويل الخامس 202٣م



اليوم األول         الخميس 2 فرباير 2023 م 

مرض ألزهامير: 

آخر املراجعات واملستجدات    |   الجزء األول

مرض ألزهامير: 

آخر املراجعات واملستجدات    |   الجزء الثاين

١7:20 - ١٨:٣0 الجلسة الثانية - رئيس الجلسة: د. هاشم بالبيد 

أنواع الخرف: غري ألزهامير

 د. فواز الرباهيم، استشاري طب األعصاب/ األمراض العصبية املعرفية والسلوكية، مدينة امللك عبدالعزيز الطبية، 

١٧:٤٠ - ١٧:٢٠ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، الرياض 

اإلدارة الدوائية ألعراض الخرف اإلدرايك والوقاية منه

  د. رؤى خالف، استشاري طب األعصاب / علم األعصاب اإلدرايك والسلويك / الفسيولوجيا العصبية

١ - ١٧:٤٠8:٠٠ مستشفى امللك فهد التخصيص بالدمام  

املعالجة الدوائية وغري الدوائية ألعراض الخرف السلويك 

 ١8:١ - ٠٠8:٢٠ د. محمد خشيم، استشاري طب الشيخوخة، وزارة الصحة بالرياض 
 

١8:١ - ٢٠8:٣٠ األسئلة والنقاش 

١٤:٣0 - ١7:20 الجلسة األوىل - رئيس الجلسة: د. لؤي باسودان 

األبحاث والتطورات يف مرض ألزهامير وفًقا لتوجيه أفضل املامرسات الحالية

١٤:٥٥ - ١٤:٣٠ د. سريج غوتييه، أستاذ أمراض املخ واألعصاب والطب النفيس 

١٥:٠٠ - ١٤:٥٥ األسئلة والنقاش 

 التطورات العلمية يف الخاليا الجذعية وأحدث الدراسات واالخرتاعات يف مرض ألزهامير 

وفق التوجه الحايل ألفضل املامرسات

  د. هيثم طيب، أستاذ مشارك يف طب أعصاب اإلدراك والسلوك وأعصاب النفس ورئيس الشعبة السعودية لطب أعصاب اإلدراك والسلوك

١٥:٣٠ - ١٥:٠٠ مستشفى امللك عبدالعزيز 

نسبة انتشار مرض ألزهامير ومدى تأثريه عاملًيا             

د. نجيب قايض، مدير مركز األعصاب، استشاري طب األعصاب السلويك واملعريف، مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث، الرياض   ١٦:٠٠ - ١٥:٣٠

تشخيص مرض ألزهامير واملؤرشات الحيوية             

١٦:٢٠ - ١٦:٠٠ د. تيم معيقل، استشاري طب األعصاب، جامعة امللك سعود واملدينة الطبية بجامعة امللك سعود 

قدرات ألزهامير العقلية والجسدية يف مراحل متأخرة من الخرف              

١٦:٥٠ - ١٦:٢٠ د. فهد الوهايب، استشاري الطب النفيس / الطب النفيس للشيخوخة، مجمع العناية النفسية، الرياض 

١٧:٠٠ - ١٦:٥٠ األسئلة والنقاش 

١7:00 - ١7:20 إسرتاحة صالة و غداء   



اليوم الثاين        الجمعة 3 فرباير 2023 م 

١6:٤0 - ١7:٤0 املحارضة الثانية - بناء القدرات للتشخيص املبكر ملرض ألزهامير  

د. فهد الوهايب، استشاري الطب النفيس / الطب النفيس للشيخوخة، مجمع العناية النفسية - الرياض

د. وليد الكريدي، استشاري أمراض املخ واألعصاب السلوكية والخرف، وزارة الصحة

املستهدفون   |   املامرسون الصحيون 

١2:٣0 - ١٣:00 التسجيل 

 الرعاية والعناية مبريض ألزهامير 

يف مراحله املختلفة

١٣:00 - ١5:٤0 الجلسة الثالثة - رئيس الجلسة: د. وليد الكريدي 

املعضالت األخالقية التي يواجهها مقدمو الرعاية ملرىض الخرف

١٣:٢٠ - ١٣:٠٠ د. عبدالله الخنيزان، استشاري - طب الشيخوخة / الرعاية التلطيفية، مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث- الرياض 

كيفية منع وإدارة إجهاد مقدم الرعاية والوقاية وتقييم عبء مقدم الرعاية

١٣:٤٠ - ١٣:٢٠ د. بندر العقيل، استشاري الطب النفيس / الطب النفيس للشيخوخة، مدينة امللك عبدالعزيز الطبية  

١٣:٥٠ - ١٣:٤٠ األسئلة والنقاش 

فهم خصائص ثقافة مقدم الرعاية يف اململكة العربية السعودية  

١٤:١٠ - ١٣:٥٠ د. معاذ الخنيزان، استشاري طب الشيخوخة، مستشفى امللك فيصل التخصيص ومركز األبحاث- الرياض 

دور الرعاية التلطيفية يف عالج مرىض الخرف املتقدم 

١٤:٣٠ - ١٤:١٠ د. عبدالله السهيل، استشاري الطب التلطيفي / رعاية كبار السن، مدينة امللك فهد الطبية 

١٤:٤٠ - ١٤:٣٠ األسئلة والنقاش 

١٤:٤0 - ١5:٤0 إسرتاحة صالة و غداء   

١5:٤0 - ١6:٤0 املحارضة األوىل - مناقشة اإلسرتاتيجية الوطنية للخرف  

د. خالد العبدالكريم، الوكيل املساعد للرعاية الصحية األولية

د. نجيب قايض، مدير مركز األعصاب، استشاري طب األعصاب السلويك واملعريف، مستشفى امللك فيصل  التخصيص ومركز األبحاث- الرياض

د. وليد الكريدي، استشاري أمراض املخ واألعصاب السلوكية والخرف، وزارة الصحة

املستهدفون   |   صناع القرار   |   الخرباء واإلستشاريون 



١٣:00 - ١٤:00 املحارضة الثالثة - مرض ألزهامير: طرق التشخيص  

د. لؤي الخميس، استشاري - طب األرسة / التعليم الطبي / رعاية كبار السن، مستشفى واحة الصحة  -  )٣٠ دقيقة(

د. قاسم الجرب، استشاري طب األرسة، الرعاية الصحية يف مجمع األحساء  -  )٣٠ دقيقة(

املستهدفون   |   املامرسون الصحيون 

١٤:00 - ١٤:50 املحارضة الرابعة - تنفيذ برنامج تدريبي لزيادة املعرفة تجاه مرىض ألزهامير  

د. عاصم الشنربي، استشاري طب كبار السن وأمراض الشيخوخة

املستهدفون   |   أخصائيي التثقيف   |   األخصائيني االجتامعيني   |    املامرسون الصحيون

١٤:50 - ١5:٤0 املحارضة الخامسة )١(  - دعم مقدمي الرعاية  

د. عائشة الصغري، استشاري طب األرسة / الرعاية الصحية املنزلية، وزارة الصحة

املستهدفون   |   مقدمي الرعاية   |   التمريض   |    العامة

١5:50 - ١6:50 املحارضة الخامسة )2(  - برنامج رد الجميل ملقدمي الرعاية  

أ . منرية الهذلول، أخصايئ علم نفس، مدينة امللك عبدالعزيز الطبية بالرياض )الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني(  -  )٣٠ دقيقة(

أ . شادية باعيل ، أخصايئ علم نفس، وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية  -  )٣٠ دقيقة(

املستهدفون   |   مقدمي الرعاية   |   التمريض   |    العامة

عبء مقدم الرعاية: 

التحديات والحلول

09:00 - ١0:00 التسجيل 

١5:٤0 - ١5:50 إسرتاحة قهوة 

اليوم الثالث        السبت 4 فرباير 2023 م 

١0:00 - ١٣:00 الجلسة الرابعة - رئيس الجلسة: د. منى عبيد 

إدارة األرق لدى مرىض الخرف

١٠:٤٠ - ١٠:٠٠ أ. د. أحمد باهامم، استشاري طب النوم / أمراض الرئة، املدينة الطبية، جامعة امللك سعود 

دور التغذية يف مرض ألزهامير وتغذية مرىض الخرف

د. نبيل املعلمي، استشاري الطب التلطيفي / رعاية كبار السن، مدينة امللك عبدالعزيز الطبية - جدة  -  )١٥ دقيقة( 

١١:١٠ - ١٠:٤٠ د. دانية الخوتاين، أخصائية تغذية عالجية، مدينة األمري سلطان الطبية العسكرية  -  )١٥ دقيقة( 

١١:٢٠ - ١١:١٠ األسئلة والنقاش 

دور العالج الطبيعي والوقاية من التدهور املعريف 

 أ . عامد يوسف مفتاح، أخصايئ أول - العالج الطبيعي، مدينة امللك عبدالعزيز الطبية

١١:٣٠ - ١١:٢٠ وزارة الحرس الوطني، الشؤون الصحية  )١٠ دقائق(  

مرض ألزهامير واستمرارية الرعاية الصحية 

١١:٥٠ - ١١:٣٠ د. هاشم بالبيد، استشاري طب الشيخوخة، جامعة امللك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، مدينة امللك عبدالعزيز الطبية 

١٢:٠٠ - ١١:٥٠ األسئلة والنقاش 

١2:00 - ١٣:00 إسرتاحة صالة و غداء   


