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أ
ساس
هدفنا ال ي
 SAM DEUTSCHLAND E.Vيرغــب ان يكــون بمثابــة نقطة
اتصــال للمـ ض
ـر� هدفنــا إيصــال المزيد مــن المعلومات حول
صــورة أمـراض فقر الدم النــادره اىل المجتمــع الخارجي
النــه ســبب عدم وجــود بحوث ف ي� هذه المجــاالت تنقص
وســائل اختيــار االدويه وطــرق العالج الخاصه والســيما
تبــادل المعلومــات أ
بالخص بـ ي ن
ـ� المراكــز المتخصص
الوطنيــة والدوليــة ال غـ نـى عنهاSAM DEUTSCHLAND.
 .E.Vتســاهم لتحسـ ي ن
ـ� ظــروف العالج ودعــم وتطوير
عالجــات جديد

ض
�ن
مر� أستطيع
اعلم ان ي رغم ي
ان أعيش حياة مستقرة
والحصول عىل وظيفه.
ايل� ,مريض من ألبانيا )
( ي

سوياً نكون أقوى!

من يكون سام؟

 نحن نقطة اتصال ضللمر� الذين ف ي� المستشفيات او لدى
أ
ين
المعالج�
الطباء
 معرفتنا نشاركها بكل رسور تح� دولياً!
 هدفنا هو ان المزيد من المعلومات حول الحاالت الطبيه منفقر الدم النادره ان تصبح عامة!

هي منظمة ض
المر� الذين يعانون من فقر الدم
النادر ( مثل الثالسيميا أ
والنيميا وامراض الدم النادره)
تهدف لمساعدة ض
المر� وإعالة ارسهم

حصلت عىل دعم ف ي� تخطيط
ت
اقام� ف ي� الواليات المتحدة.
ي
( كاترينا ,مريضه ,أ
الهل من
اليونان)

ت
ابن�.
تعلمت ي
الكث� عن مرض ي
( ذبيح الله ,والد مريضه ,من
أفغانستان )

سوياً نكون أقوى! انظم معنا
– ZUSAMMEN SIND WIR STARK
!MACH MIT

بمساعدة من ..SAM

ماذا يفعل سام؟
…لدي صوت ويمكن�ن ي ان اصبح
شخصياً نشطة
( جيسيكا ,مريضه ,من تركيا)

اعرف ان�ن ي ف ي� أيد امينه ف ي� ألمانيا وتتم
ف ت
ت
بي� .
معامل� بشكل جيد كما ي� ي
ي
( دومينيك ,مريض من إيطاليا)

معرفتنا حول فقر الدم النادر نبادلها بكل رسور ت
ح� دولياً!
اجتماع ض
الشخص
المر� السنوي يشجع االتصال
ي
والرعاية الفردي وتساعد الذين يعانون من صعوبات اللغه.
 .SAM Deutschland e.Vيمثل ف ي� المؤتمرات وتعمل كجهة
اتصال لطلب ض
المر� المشورة.
ين
تحس� الرعاية والرفاه
لقد وضعت المنظمة عىل عاتقها مهمة
ض
للمت�رين بالفقر الدم الخلقي وأرسهم.

