
الجمعية الّلبنانية
لفريدريك أتاكسيا 



تأسيس َفال

َفال- الجمعية اللبنانية لفريدريك 

أتاكسيا- (17068/2018) هي منظمة غير 

حكومية في لبنان ُتعنى بدعم 

ا�شخاص المصابين بمرض فريدريك 

 (FA)  أتاكسيا



تأسيس َفال

تحسين نوعية حياة ا�شخاص الذين يعانون من 

مرض فريدريك أتاكسيا في لبنان من خالل برنامج 

دعم شامل يناسبهم 

رؤيتها 

تأمين دعم� فيزيائي� وطبي� ونفسي� ُيمّكن مرضى مهمتها 

فريدريك أتاكسيا من التعايش بشكل أفضل مع 

مضاعفات المرض  



ما هو مرض
 فريدريك أتاكسيا؟

فريدريك أتاكسيا هو مرض وراثي متنحي تنّكسي عصبي، 
مصحوب بأعراٍض عصبية وقلبية، يؤدي إلى خلل في تنسيق 

حركة العضالت وإلى فقدان الوظائف الحركية.



ما هو مرض
 فريدريك أتاكسيا؟

١- فقدان التوازن وقدرة التحكم با�طراف والتنسيق بينها (الّرَنح)
٢- ضعف البصر والسمع واضطراب الكالم

٣- تدهور تدريجي في الجهاز العصبي وضعف في العضالت
٤- أمراض القلب: إعتالل عضلة القلب واضطراب النَّْظم

٥- إعوجاج حاد في العمود الفقري
٦- داء الّسكري (10 إلى %20 من الحاالت)

١- ال يعاني مرضى فريدريك أتاكسيا من كل هذه ا�عراض؛ كما تختلف 
درجة تطور هذه ا�عراض من مريض إلى آخر

٢- يصاب بهذا المرض من 15 إلى 20 ألف شخص حول العالم
٣- ال يؤثر هذا المرض أبدÊ على قدرات المريض العقلية

٤- يفقد معظم المرضى القدرة على المشي بإستقاللية تامة بعد 6 
أو 8 سنوات من تشخيص المرض

٥- يحمل كل الناس جينة FXN؛ أما مرضى فريديك أتاكسيا فيعانون 
من تحول جيني يكبح عمل جنية FXN ويقلص من نسبة البروتين 

فراتكسين ”Frataxin“ المسؤول عن إنتاج الطاقة

ا�عراض

الوقائع



العالجات

حتى اليوم، 
ال توجد بعد عالجات 

محددة لمداواة مرض 
فريدريك أتاكسيا

توجد طرق فّعالة ل:إّنما
 ١- إبطاء تطور المرض

 ٢- التحكم بمضاعفاته وآثاره على الحركة والوظائف الحركية 
للجسم

 ٣- الحصول على نوعية حياة أفضل
 ٤- التعايش بشكل أفضل مع المرض

توجد طرق فّعالة ل:
 ١- إبطاء تطور المرض

 ٢- التحكم بمضاعفاته وآثاره على الحركة والوظائف الحركية 
للجسم

 ٣- الحصول على نوعية حياة أفضل
 ٤- التعايش بشكل أفضل مع المرض



توجد طرق فّعالة ل:
 ١- إبطاء تطور المرض

 ٢- التحكم بمضاعفاته وآثاره على الحركة والوظائف الحركية 
للجسم

 ٣- الحصول على نوعية حياة أفضل
 ٤- التعايش بشكل أفضل مع المرض

توجد طرق فّعالة ل:
 ١- إبطاء تطور المرض

 ٢- التحكم بمضاعفاته وآثاره على الحركة والوظائف الحركية 
للجسم

 ٣- الحصول على نوعية حياة أفضل
 ٤- التعايش بشكل أفضل مع المرض

العالجات

عديدة هي العالجات المتوفرة للتحكم بأعراض 
مرض فريدريك أتاكسيا:

- العالج الفيزيائي
- التدريب الوظيفي لتحسين حركة العضالت

- المعالجة المائية
- المعالجة التقويمية للنطق

- العالج النفسي

تساعد هذه العالجات المريض على التدبر في حياته اليومية 
وإدارتها بشكل مناسب كما وتدعمه في استقالليته الوظيفية



فريدريك أتاكسيا
في لبنان

هل
تعلم؟

243 
 يقتصرعدد اللبنانيين إلى 243 مريض فريدريك أتاكسيا فقط 

 مسجلين لدى وزارة الشؤون اÒجتماعية
 ما من أرقام رسمية دقيقة تشير إلى عدد حاالت هذا المرض في 

لبنان



عقبات يواجهها المرضى ومقدمي الرعاية لهم:

 
١- نقص في التوعية

٢- قصور في التعليم (في المجتمعات المحلية المحرومة
 ٣-غياب ا�بحاث الطبية والجمعيات

٤- نقص في وسائل التواصل اÒخبارية
٥- غياب التسهيالت والَمرافق في ا�ماكن العامة 

٦- ضعف في إدماج المرضى في المؤسسات التعليمية وأماكن العمل 

فريدريك أتاكسيا
في لبنان



ACTION
PLAN:
FALA

١- توفير الدعم والتوجيه والتوعية لمرضى فريدريك أتاكسيا ولمقدمي الرعاية لهم

٢- توجيه مرضى فريدريك أتاكسيا وتسهيل تواصلهم مع أطباء ومعالجين 

٣-  العمل إلى الجانب السلطات المعنية كالهيئات الحكومية، المؤسساست التعليمية 

والشركات لتشجيعها على إدماج مرضى فريدريك أتاكسيا

٤- القيام بزيارة تفقدية للمريض وتأمين له الخدمات العالجية التي يحتاج إليها والتي 

تخوله تلقي العالج وتجهيز منزله بكل المعدات التي تسهل حركته

٥- تقديم الدعم النفسي لمرضى فريدريك أتاكسيا ولمقدمي الرعاية لهم 

ا�هداف 
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ُأشعر بالحياة

حان الوقت ليلمع نجم َفال

إذا ترغبون بالمساهمة في عملنا

www.falassociation.org زوروا                                       


