
 نشست قطر

 ازانجمن دمانس و آلزایمر ایران  سازمان جهانی بهداشت  دعوت  

سوازمان جهوانی  دعوت  پیشنهاد دفترسازمان جهانی بهداشت در ایران و  نماینده انجمن دمانس و آلزایمر ایران، خانم فرانه فرین به

 شرکت کرد.جاری، اردیبهشت   21تا  19در جلسه منطقه ای دوحه از تاریخ در منطقه شرق مدیترانه ،    ،بهداشت

توا   حضتر داشتند  مدیترانهکشترهای شرق  کشتر از افریقا، اروپا و    22که به میزبانی وزار  بهداشت قطر برگزار شد،  در این کارگاه   

سیسوتم هوای   ت ، حمایوت از مراقبوان،  در حتزه های سیاست های دمانس، کاهش عتامل خطر، تشخیص، درمان، مراقبت و حمای

تبادل نظر داشته باشند و بهترین روش های اجورا و آموتزه هوای خوتد را بوه اشوترا   فناوری دمانس و تحقیقا  و نتآوری دمانس

   .بگذارند

از سوازمان نفراز نمایندگان انجمن های آلزایمر و وزار  های بهداشت کشترها و هم چنوین هماواران    50در این گردهمآئی حدود  

 ند.  اشتجهانی بهداشت شرکت د

  هدف اصلی این گردهمآئی

برنامه جامع و چند بخشی دمانس از طریق تبادل تجارب و روش های   هر کشتر جهت اجرایبهداشت عمتمی    تتسعه ظرفیت های  

 را عملیاتی نماید. 2017 -2025منطقه تا هرکشتر بتتاند برنامه دمانس سازمان جهانی بهداشت متفق در

 اهداف ویژه شامل:

مه سوالمندی، سوتمت روان، تدوین برنامه جدید برای دمانس و یا تقتیت برنامه متجتد دمانس، یا برنامه دمانس را در برنا •

 دکرادغام   (NCDs)کم تتانی و یا بیماری های مزمن غیرواگیر 

 در راستای تقتیت ظرفیت کشتری تتسعه، اجرا و پایش برنامه دمانس  "(GDO)دیده بان جهانی دمانس  "اجرای برنامه  •

کشترها مانند حمایت مراقبان بوا اسوتفاده از واقعی در یک سال آینده، کشتری یا منطقه ای تتسط شناسائی فعالیت های  •

، پیشوگیری، تشوخیص درموان و مراقبوت (iSupportابزارهای سازمان جهانی بهداشت چتن برنامه آموتزش مراقبوان   

 guidelines dementia risk reduction،mDementia  ،mhGAP -دمانس مانند  راهنمای کاهش عتامل خطر

package  وICOPE )دوسووتدار دمووانس   و جتامووعinclusive society: WHO -Towards a dementia

toolkit) 

 حاصل شود:زیر انتظار می رود نتایج

سیاست هوا یوا ویژه هرکشتر در راستای برنامه دمانس شامل هم چنین تقتیت ظرفیت کشترها جهت تتسعه منطقه ای و  •

  ویا ادغام با دیگر برنامه های ستمت  ملی  برنامه  



 در  بیشتر از ابزارهای متجتد، دستترالعمل ها و روش های بهتر نظام دمانس وساختار  •

آمتختن و اشترا  گذاری اطتعا  مرتبط با اجرای بخش های پیشنهادی برناموه عملیواتی سوازمان جهوانی بهداشوت از  •

 کشترهای مختلف

 بخشی در تدوین و اجرا در منطقه و نیازهای هرکشتردر حتزه دمانسبهبتد همااری های چند   •

سوازمان جهوانی ،  افریقوا، اروپوا و شورق مدیترانوه    ،تتجه به نیازهای خاص هر کشتر از مناطق سازمان جهوانی بهداشوت •

 ارائه دهد  به آن ها  پشتیبانی فنی  بهداشت را از نیازهای کشترها مطلع می سازد تا  

این نشست بسیار آمتزنده و مثبت ارزیابی شد. کشتر میزبان تجارب ارزشمند ختد را به اشترا  گذاشت و آمادگی ختد را در تموام 

 سطتح جهت همااری دوجانبه اعتم نمتد. 

رم زدائوی، شو   ،انجمن دمانس و آلزایمر ایران در مترد طرح های متفق ختد که در زمینه اطتع رسانی به کتدکان در مترد دموانس

ایمنی و ارتباط بین نسل ها بتد در قالب بروشترو هم چنین طرح اطتع رسانی به داوطلبین صندوق بازنشسوتگی کشوتر و انتخواب 

 استان شده است، اطتع رسانی کرد. 13سفیربیماری آلزایمرکه منتج به تاسیس انجمن آلزایمر در  70

 که شامل:نمتد دمانس و آلزایمرایران در مترد فعالیت های جاری ختد صحبت  در فرصت کتتاهی که به انجمن ها داده شد، انجمن

 دمانس و همااری وزار  محترم بهداشت  ملی  وضعیت سند •

 دوره آمتزشی برای تسهیلگران آمتزش مراقبان –طرح ظرفیت سازی  •

 طرح های پژوهشی با سازمان بهزیستی، دانشگاه علتم پزشای ایران و یک گروه  پژوهشی   •

 ئه خدما  برخط و حضتریارا •

 شرکت کنندگان با دستی پر و راهاارهای جدید برای ادامه راه و تتسعه خدما  دمانس به کشترهای ختد بازگشتند.

 ملل انجمن دمانس و آلزایمر ایرانبین ال ستل روابطم فرانه فرین
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