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Dr. Qais Al Duwairi
Director-General of Dasman Diabetes Institute

DG's Message
I am pleased to present the Dasman Diabetes Institute (DDI) 2017 
Annual Report which provides an overview of DDI’s major 
achievements and activities in 2017. This report sheds light on our 
endeavors during the past twelve months to improve the management 
and prevention of diabetes in the State of Kuwait.

DDI continuously strives to deliver on the vision set out by the late Amir, 
His Highness Sheikh Jaber Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. The Institute, 
established by the Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences 
in 2006, was established as a focal point for the fight against diabetes 
with a clear Mission: To prevent, control and mitigate the impact of 
diabetes and related conditions in Kuwait. 

DDI aspires to achieve excellence in diabetes management and 
prevention while building the foundations for financial sustainability.  
The Institute is comprised of four divisions that constitute the pillars on 
which we envision the future of diabetes in Kuwait, namely: Research, 
Medical, Operations, and Directorate. These pillars clearly reflect the 
Institute’s dedication to the improvement of quality of life through 
effective programs of research, training, education and health 
promotion. 

DDI’s multi-disciplinary team of national and international professionals 
combine their knowledge and experience to create a benchmark for the 
treatment of diabetes and other chronic diseases. These unique facets 
of the Institute create an atmosphere of knowledge transfer and sharing 
amongst its parties; all of which are competent enough to tackle the 
evolution of diabetes management in Kuwait and its related data. 

DDI passionately strives to establish research partnerships with other 
reputable institutions and encourage synergies among disciplines in 
various fields of diabetes research and management. We aspire to 
create a scientific environment that maximizes our research portfolio to 
attain high-impact translational research and integrate its findings to 
basic medical practices. 

DDI’s continued success in shouldering its responsibilities and tasks is 
driven by the unwavering commitment and zeal of DDI team. The 
achievements outlined in this annual report are   a clear testament to 
their hard work, and we are profoundly grateful to them for consistently 
going the extra mile.

Finally, on behalf of DDI’s management and team, I avail this 
opportunity to express appreciation and gratitude to His Highness the 
Amir of the State of Kuwait Shaikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, 
His Highness the Crown Prince Shaikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber 
Al-Sabah and His Highness the Prime Minister Shaikh Jaber 
Al-Mubarak Al-Ahmad Al-Sabah. We wish them continued success in 
leading our beloved country towards further prosperity and better 
future.
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PR AND MEDIA SERVICES
UNIT BRIEF
The Public Relations (PR) and Media Services Department is utilized and available for all the different 
departments in Dasman Diabetes Institute (DDI). The PR and Media team are responsible for all 
above-the-line and below-the-line marketing material developed and disseminated to the public. The 
Department constantly promotes all the ongoing activities and events DDI is involved in, as well as 
reinforces the Institute’s continuous accomplishments. This is achieved via various media outlets 
such as print advertising, broadcasting stations, and social media channels which include Instagram, 
YouTube, Facebook, and Twitter. The PR and Media Team is responsible for creating all the Institute’s 
design material, from forming the layout to the final printed product. All processes and procedures 
are completed in a professional manner, ensuring that DDI maintains its proficient and high standard.

KEY OBJECTIVES 
Define DDI’s Mission 

To prevent, control and mitigate the impact of diabetes and related conditions in Kuwait, through 
effective programs of research, training, education and health promotion and thereby improve the 
quality of life.

• Enhance the public understanding of DDI’s services

• Enhance Partnerships & Collaborations with Regional, National and International Entities

Promote DDI’s Vision

To be the leading diabetes Institute in the Gulf Region and the Middle East.

• Provide information to enhance DDI’s services  and skills

• Enhance Partnerships & Collaborations with Regional, National and International Entities

• Reinforce DDI’s Values: Transparency, Integrity,Innovation, Excellence, Empowerment, 
Dedication, Collaboration
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 List of DDI Events

DDI Girgian EventJUN

Internal SeminarJUL

Research Student Summer internship Poster DayAUG

Internal SeminarAUG

University of Dundee GraduationJAN

JAN Loyac Blood Drive Donation at DDI

FEB First Mubarak Al Kabeer Marathon

FEB Senior Citizens Day / National and Liberation Day Celebration

MAR In-house International Academy School Visit

MAR Martyr's Bureau (Amiri Diwan) Outreach

MAR In-house Mishref Intermediate School Visit

1st Hematology Board Review ConferenceAPR

INJAZ Job Shadow OrientationMAY

American Academy School VisitMAY

Afia Forum Event at Crowne Plaza Hotel in FarwaniyaMAY

Muneera Al-Ayaar Health Center Awareness ExhibitionMAY
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SEP Business Continuity and IT Disaster Recovery - Workshop

SEP KFAS Outreach Event at the Avenues

SEP The Outlook of Current & Future Lipid Modifying Therapy – Seminar 

OCT
Integrating Psychology and Technology into Diabetes Consultation
- Seminar

OCT Kidneys A Wonder Organ? – Seminar

OCT What Every Health Worker Should Know – Lecture

OCT What You Should Know About Diabetes - Lecture

OCT
Discover America Fun Run Walkathon in Boulevard – In collaboration
with the US Embassy in Kuwait

Kuwait Healthy Cities Conference & ExhibitionNOV

Muneera Al-Ayaar Health Center Awareness ExhibitionNOV

National Assembly of Kuwait OutreachNOV

DDI World Diabetes DayNOV

Scientific Research Methodologies Training CourseNOV

GeoHealth SeminarNOV

International Diabetes Federation ‘IDF’ Congress ParticipationDEC

Advanced Ultrasound Bootcamp For Clinicians: From Benchside to
Everyday Practice – Workshop

Internal SeminarAUG

SEP
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List of DDI Bus Outreach

JAN AUK Students Health Checkup and Health Promotion Outreach

JAN Fahaheel Wataniya School for Girls – Bus Outreach

FEB Ahmadi Governorate National and Liberation Outreach Activity

FEB Universal American School Open Sports Day

FEB
First Mubarak Al Kabeer Governorate National and Liberation
Days Celebration – Bus Outreach

FEB
Farwaniya Governorate National and Liberation Days
Celebration – Bus Outreach

FEB Fahaheel English School Outreach

FEB Northwest School in Farwaniya – Bus Outreach

Gulf American School in Jahra – Bus OutreachMAR

Kerala Doctors Association World Health Day OutreachAPR

Farwaniya Intermediate School OutreachAPR

Dasman Model School Bus OutreachMAY

American School in Jahra – Bus OutreachMAY

Martyr’s Bureau Bus OutreachMAY

JUN Ministry of Information Ramadan Outreach Event

OCT Kuwait Awqaf Public Foundation Outreach
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JUN Ministry of Information Ramadan Outreach Event

OCT Kuwait Awqaf Public Foundation Outreach

OCT
Creativity Academy School for Boys – Bus Outreach
(in collaboration with Sabah Al Ahmed Creativity and Giftedness Center)

NOV KNPC Outreach

NOV
Mobile Clinic (DDI Bus) Al-Jeel Al-Jadded School
in Hawally – Bus Outreach

NOV AUK American University of Kuwait Outreach

NOV ACM – American College of the Middle East Outreach

NOV Mobile Clinic (DDI Bus) Kuwait Magic Mall Outreach

Gulf American School in Jahra – Bus OutreachMAR

Creativity Academy School for Girls – Bus Outreach 
(in collaboration with Sabah Al Ahmed Creativity and Giftedness Center)NOV

Mobile Clinic (DDI Bus)
Universal American School of Kuwait (UAS) OutreachDEC
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DDI HOSTS THE 9TH ANNUAL BLOOD DONATION 
CAMPAIGN ‘RIDE TO SAVE’
In collaboration with Kuwait Healthy Living Initiative at Dasman Diabetes Institute (DDI), LOYAC held 
its 9th annual Blood Donation campaign — ‘Ride to Save’ on Saturday, 21st January 2017 at the 
Institute. The blood drive was sponsored by Al Ahli Bank of Kuwait and supported by the Central 
Blood Bank. The blood ride began at LOYAC headquarters at Al Qibliya School, where a swarm of 
bikers from the BMW Motorcycle Club, Ducati Club, and Motolady Club, as well as representation 
from several other active motorcycle clubs in Kuwait and the GCC, gathered for pre-registration with 
medical assistants performing brief examinations to determine eligibility for donation. The bikers then 
proceeded in a convoy escorted by officials from the Ministry of Interior, demonstrating a spectacle 
of solidarity for onlookers.

DUNDEE UNIVERSITY CELEBRATES GRADUATES
Since 2011, the University of Dundee, a world leader in clinical diabetes care and diabetes research, 
in partnership with the DDI (which was established by Kuwait Foundation for the Advancement of 
Sciences “KFAS”), with its mission to prevent, control and mitigate the impact of diabetes in Kuwait 
have created and delivered a Postgraduate Master’s program in Diabetes Care, Education and 
Management. This program is available to a wide range of Kuwait based healthcare professionals who 
study part time while in work. Through face-to-face and innovative blended, interactive teaching, the 
program enables healthcare professionals to provide more effective care for their patients. They gain 
specialized knowledge of diabetes along with educational and management training that supports 
them in effective communication with colleagues and patients.

Throughout their studies, students undertook multiple work-based development projects as 
assignments with the aim of immediately improving and developing diabetes healthcare provision 
and reflective practice throughout healthcare practices in Kuwait. So far, over 300 students have 
enrolled on the program and collectively they have achieved over 1000 work-based projects, directly 
impacting diabetes care in Kuwait.

The fourth Graduation Ceremony marks the successful achievements of 48 new graduates who join a 
group of 139 total graduates across Kuwait. The program still aims to deliver transformational change 
within the Kuwaiti healthcare system, with a specific focus on diabetes.

Students continue to encourage change through their workplace based projects, publishing 
dissertation outcomes through journals. For all students the Graduation at the Dasman Diabetes 
Institute is the pinnacle of three years of hard work and dedication and Sunday’s celebration brings 
together dignitaries from across Kuwait and Scotland to celebrate their considerable achievements.
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DDI’S MOBILE DIABETES CLINIC PARTICIPATES 
IN THE AHMADI’S NATIONAL & LIBERATION DAY 
CELEBRATIONS
DDI’s Mobile Diabetes Clinic participates in the National & Liberation Day Celebrations of Ahmadi 
Governorate on February 10, 2017. The clinic provided free blood sugar and blood pressure testing 
to over 200 visitors.

DDI’S MOBILE CLINIC PARTICIPATES IN THE UAS 
SPORTS DAY
DDI’s Mobile Diabetes Clinic participated in the UAS’s Sports Day measuring blood pressure and 
blood glucose levels for UAS staff and high school students (both diabetic and non-diabetic). place in 
Salmiya Sports Club on February 16, 2017.

DDI’S MOBILE CLINIC PARTICIPATES IN THE 
MUBARAK AL KABEER MARATHON
DDI’s Mobile Diabetes Clinic participated in the Mubarak Al Kabeer Marathon measuring blood pres-
sure and blood glucose levels for the attendees. This event took place on February 18, 2017.
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DDI HOSTS THE DUTCH HEALTHY FOOD WEEK: 
“HEALTHY FOOD, HEALTHY LIFESTYLE“
In collaboration with the Dutch Embassy, DDI hosted the “Healthy Food, Healthy Lifestyle” interactive 
seminar on February 19, 2017. This seminar aimed to increase awareness and exchange knowledge 
towards building a healthier next generation. The speakers included the Ambassador of the Kingdom 
of the Netherlands, his Excellency Mr. Frans Potuyt;  the Agricul tural Counsellor of the GCC, Mr. Hans 
van der Beek; Chief Medical Officer, Dr. Ebba Al Ozairi; Director of Nutrition, Dr. Roula Barake; Director 
of GMBS Business Support, Mr. Maarten Smit; Expert Food Quality Labels and Executive Director of 
Healthy Choices Programme, Mr. Rutger Schilpzand.

DDI’S MOBILE CLINIC VISITS THE MARTYR’S 
BUREAU
DDI in collaboration with the Martyr’s Bureau organized an outreach at the latter on Wednesday 22nd 
March 2017. The Institute offered complementary blood glucose testing, awareness material, medical 
consultations any many more to the Martyrs families and staff of the Bureau. This initiative stems from 
the Institute’s efforts to promote awareness and health education amongst the public.

DDI’S MOBILE CLINIC AT NAIF PALACE
On June 5th 2017, the DDI Mobile Diabetes Clinic went to a Ramadan Outreach event at Naif Place. 
Blood Glucose and Blood Pressure tests were performed for the public.
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DDI HELD ITS ANNUAL GIRGIAN EVENT 
Under the leadership of DDI’s Director General Dr. Qais Al-Duwairi, the Nutrition and PR Departments 
emphasized the importance of holding the Annual Girga’an event for children with diabetes at Dasman 
Diabetes Institute. This event is im portant to make children and their families aware that they can 
enjoy Girga’an and similar events under specialized supervision.

DDI’S SECOND ANNUAL POSTER DAY FOR 
SUMMER INTERNS
DDI organized its second annual “Student Posters” research day, under the supervision of the Dr. 
Qais Al-Duwairi, DIrector-General of DDI and Professor Jaakko Tuomilehto, Chief Scientific Officer.

The event marked the end of the student’s Research Summer Internship Program.  The Institute’s 
scientific research team was in attendance to witness the students’ accomplishments. The Research 
Summer Internship Program is one of the summer student activities that offers unique opportunities 
for learning and acquiring practical skills within the fields of sciences.

The students were admitted from June to August 2017 for ongoing accredited projects. The 
various training topics were on reading and reviewing scientific sources and books, designing and 
implementing surveys, studies, statistical analysis and technical writing.

DDI aims to organize such activities to support its Mission and foster the knowledge in its youth.
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DDI PARTICIPATES IN THE KFAS EVENT AT THE
AVENUES
Dasman Diabetes Institute (DDI) participated in the KFAS booth at the Avenues Mall. DDI’s nursing staff 
were there to offer blood glucose measurements to the booth visitors. The staff from the Diagnostic 
Imaging Center (DIC), Medical Fitness Center (MFC) and PR & Media Services were also available to 
answer any questions about the available facilities and offers at DDI.

DDI’S ANNUAL WORLD DIABETES DAY
CELEBRATION
Dasman Diabetes Institute (DDI), which was established by Kuwait Foundation for the Advancement 
of Sciences, a leading campaigner for diabetes awareness in Kuwait, held an informative event to 
commemorate World Diabetes Day on Thursday, 16 November, 2017, at its premises.  The event 
allowed visitors to consult with diabetes specialists and dietitians as well as gather healthy information 
from booths that explained various facts of diabetes and promoted healthy lifestyle modification.  
Around 500 guests attended the event underlining the interest in Kuwait to prevent and manage this 
lifestyle disease. Many of the booths at the event were about educating visitors on proper dietary 
habits, physical activities and oral health. At this event, there were informative booths offered by the 
Institute, some of which provided blood glucose testing,  funduscopic and podiatric exams, as well 
as nutritional, educational and fitness consultations by the Institute’s experts.

The primary goal of the event is to prevent the complications of diabetes in people with diabetes 
through raising awareness about the complications and empowering those affected by diabetes to 
proactively take control of their diabetes and improve their quality of life. The event reflected an 
exciting environment for everyone and the activities were tailored towards young children through 
fun shows featuring mascots, a magic show, and other educational activities. This year’s event was 
sponsored by Advanced Technology Company and Kuwait Finance House and had the theme of 
‘Women and Diabetes – Our Right to a Healthy Future’ as per the International Diabetes Federation.

“Holding such events and activities stems from Dasman Diabetes Institute’s mission statement, where 
health promotion and awareness are a priority for the Institute.  Since its establishment by the Kuwait 
Foundation of the Advancement of Sciences in 2006, the Institute organizes and takes part in many 
events and campaigns annually to shed light on diabetes and health in general. This is in accordance 
with the Institute’s belief that, “Prevention is better than cure”, Dr. Qais Al-Duwairi, Director-General

2017 ANNUAL REPORT | DASMAN DIABETES INSTITUTE



17

of Dasman Diabetes Institute said.  In another statement, Dr. Qais Al-Duwairi  said “With a national 
diabetes prevalence rate of 20% in adults, the Dasman Diabetes Institute is focused on addressing 
the diabetes epidemic through research, treatment and training. With over 5000 patients and 91 
research projects, the Institute continues to unravel fundamental questions in biomedical and clinical 
diabetes research”.

DDI PARTICIPATES IN THE 2017 IDF CONGRESS IN 
ABU DHABI
Dasman Diabetes Institute (DDI) joined the International Diabetes Congress (IDF) 2017 held in Abu 
Dhabi from December 4th-8th. This marks DDI’s 5th consecutive participation with 5 oral presentations 
and over 30 research posters from both Medical and Research Divisions.
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HEALTH CARE PLANNING & DEVELOPMENT

ACCREDITATION CANADA INTERNATIONAL (ACI)
The Most Advanced QMENTUM Program Education Sessions (Core & 
Comprehensive)

From September 17-18, 2017, a 2-day orientation session was provided to guide our quality 
improvement efforts throughout the organization. The Introduction to QMENTUM International 
Program was provided to any DDI staff who had not previously participated in the program and any 
staff who requested a refresher session.

Dasman’s Journey with Accreditation Canada International, Second Cycle 
(2013-2015)

An electronic booklet with information regarding the second completed cycle from 2013-2015 of the 
Accreditation Canada International QMENTUM journey was created. The booklet will aid in educating 
concerned parties on the program along with DDI achievements regarding this cycle.

ACI Self-Assessment Questionnaire

The self-assessment questionnaire process started on August 2017. The questionnaires were 
completed on the ACI portal for DDI’s 8 Internationally recognized standards. Links for completing the 
questionnaire were sent to the concerned ACI working group team leaders and teams with a specified 
timeline for completion. All responses were provided to ACI for an analysis which was shared among 
the teams. 

This structured process is an effective tool which provides the Institute ways to identify areas for

Improvement by: 

• Assessing its overall compliance to standards, 

• Developing employees’ knowledge of standards and best practices

• Prioritizing areas for improvement and establishing realistic time lines,

• Providing a tool to follow up on action items

• Upon identification DDI can focus on prioritized areas identified for improvement
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Dasman Diabetes Institute’s ACI Portal

The process of creating an ACI portal for DDI staff was continued. The portal page design was 
created in collaboration with Information Technology to provide access for DDI’s ACI information. The 
ACI materials received by DDI staff from all three cycles of Accreditation Canada International were 
included. Some of this information contained: ACI Final & Mock Reports and Presentations, Education 
& Training information, ACI’s Institutional International Standards, DDI Certificates, and DDI’s first ACI 
cycle journey Booklet.

DDI’s ACI Working-Group(s) Meetings & Progress Reports

The Institute had 7 working groups which cover the QMENTUM International Accreditation Program’s 
8 identified International Standards. These standards make it possible for the Institute to embed 
practical and effective quality improvement and patient safety initiatives into their daily operations. 
The working groups met throughout the year and provided progress reports for their standards.

International Standard No. of the
Standard

No. of Criteria
Required

2 Diagnostic Imaging Center          17    137
1 Ambulatory Care Services       17    155

3 Infection Prevention & control       14     96 

4 Leadership         17    149
5 Biomedical Laboratory Services       29    175
6 Medication Management       27    148

8 Governance         13     87

7 Reprocessing and Sterilization of      13    116

             reusable Medical Devices 

THE HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL AGED
CHILDREN (HBSC)
DDI was a part of a research collaboration with the World Health Organization and Kuwait University’s 
School of Dentistry to become a linked project for the Health Behaviors in School Aged Children 
project.

The project aim was, “to better understand the health status of the young and identify health behaviors 
that affect their health in their social context.”

The project started in 2015 is in the consolidation phase with a report being generated in accordance 
with the WHO formats.
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DASMAN INCIDENT REPORTING
In alignment with the incident reporting policy and procedure and for the first two quarters of the year، 
the department received 15 incidents reports from the various departments, units and facilities within 
the Institute. The incidents were tabulated and provided root cause analysis. 

In Q3 the incident reporting responsibility was shifted to the Emergency and Safety Committee based 
on email was sent to All DDI staff on June 15th of 2017.

DDI POLICIES & PROCEDURES (P&P) PROCESS
Advance reminder emails were sent to concerned departments regarding upcoming P&P(s) which 
were due for  review/renewal in 2017. 

The department received 80 New / Change Request Form requests for P&P reviews and uploaded 
96 new and renewed P&Ps. Each upload was announced with a direct link to the P&P for 2 weeks on 
the portal. 

In 2017, a 10.5% increase was observed resulting in 451 P&P(s) available on the Policy and Procedures 
Site within the DDI Portal. 

Total uploaded and visible policies and procedure per division in 2017

Medical Sector Policy and Procedures   
Departments / Units                   Total

Departments / Units                   Total

Departments / Units                   Total

Clinical Services Infection Control Department    1
Medical Fitness Center       2
Nursing Department       6
Medical Total        9

Operational Sector Policy and Procedures 2017

Building Management & Maintenance Department   3
Human Resources Department      11
Information Technology Department     1
Medical Total        15

Research Sector Policy and Procedures 2017

Specialized Equipment       3
Research Central Inventory Facility     3

Research Operations Project Management    6
National Dasman Diabetes Biobank     28

Research Operations Project Management    2
Office of Research Project Coordination

Research  Total        42
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Departments / Units                   Total

Director-General Directorate Policy and Procedures 2017

Healthcare Planning & Development Department   2
Public Relations & Media Services     5

Office of Regulatory Affairs- Animals     22
Office of Regulatory Affairs - Human     1

Director General Directorate Total     30

DDI DEPARTMENT WORK PLANS, KEY 
PERFORMANCE INDICATORS (KPIS) & 
INSTITUTIONAL KPIS WORK PLANS
1st Quarter: Meetings with the operational and DG sectors were conducted in January to update 
2016 work plans. If there were any comments and/or delays on any project it was noted along with 
the reason for the delays. Furthermore, at this point the Research and Medical sectors chose to 
process their Work Plans separately; however, the department was available in case any assistant 
was required. In addition, the department worked with Operation and DG sectors to develop new 
accurate, up-to-date, clear work plans representing the internal functions of each department in 2017. 

Meetings with the operational and DG sectors were conducted in June to update work plans. Each 
meeting went well and included the percentage of activity completion. If there were any comments 
and/or delays on any project it was noted along with the reason for the delays. The department was 
available in case any assistance was required from any of the divisions.

Key Performance Indicators (KPIs)

1st Quarter: The department worked on the DDI KPIs provided by the Divisions representing the internal 
functions of each sector. KPIs were submitted to the DG office for review and KFAS submission.

3rd & 4th Quarter: Operations, Medical, Research and Directorate-General Division’s KPIs were 
updated including percentage of activity completion. If there were any comments and/or delays on 
any project it was noted along with the reason for the delays.
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SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)
SROI is used to provide stakeholders with a way to measure financial and non-financial outcomes 
from projects and activities. This tool assists in calculating the financial outcomes by providing a 
social change ratio in a momentary sense by explaining how much money is created from each 
Kuwaiti Dinar spent and how much is returned from each Kuwaiti Dinar spent.   

Evaluative SROI methodology was adapted to measure HCPD activities and programs. This 
measurement is to understand the societal impact, quantification of impact, assessment of the 
effectiveness of programs, strengthening accountability, development of real social indicators of 
change; and understanding the way DDI is driving change within our communities. By using this 
method, one can come up with the monetary equivalent value because of the investment input into 
each of the activities. 

ASSESSMENT OF TYPE 2 DIABETES 
MANAGEMENT OUTCOME AT DDI
The manuscript phase is in process for the electronic health record data of 963 patients within DDI 
which were statistically analyzed and tabulated.

2017 ANNUAL REPORT | DASMAN DIABETES INSTITUTE



232017 ANNUAL REPORT | DASMAN DIABETES INSTITUTE



24

RESEARCH
DIVISION
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Domain

Research
Administration

Core Facilities

Biomedical
Research Units

Units

 Library & Research Document Management Facility
 Research Operations and Project Management

Animal and Zebrafish Core Facility 
National Dasman Diabetes Biobank
Specialized Equipment Core Facility

Biochemistry and Molecular Biology Unit 
Clinical Trials Unit
Epidemiology & Public Health Unit
Family Medicine and Pediatrics Unit
Functional Genomics Unit
Functional Proteomics & Metabolomics Unit
Immunology Unit
Islet Biology Unit
Population Genomics & Genetic Epidemiology Unit

RESEARCH DIVISION

Management Chief Scientific Officer
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RESEARCH MANAGEMENT
I. CHIEF SCIENTIFIC OFFICER  
UNIT BRIEF:

Dasman Diabetes Institute (DDI) has a pool of experienced researchers in various fields of diabetes 
research and management. The research work has been gradually developed over the years. The 
main strength of DDI is that diabetes research in different disciplines can be coordinated within the 
DDI to maximize the use of various skills that exist in DDI.  In addition, active external partnerships at 
the domestic and international levels that have been initiated is a further strength.  DDI has created a 
scientific environment that will foster investigating the complexity of diabetes and its complications, 
their determinants, treatment, prevention and care.

All research activities of the DDI Research Division are coordinated under guidance of the Chief 
Scientific Officer (CSO) assisted by the Research Operations & Project Management Department. 
Strategic planning is one way to manage DDI’s research portfolio to maximize the value of the portfolio 
through careful examination of its components, the constitute research themes and projects.

AWARDS AND ACHIEVEMENTS:

Awards

• David Kritchevsky Memorial Lecture Award, Council on Lifestyle and Cardiometabolic                
Health, American Heart Association, Portland, OR, USA

Achievements

• Editor-in-Chief Primary Care Diabetes; Thomson Reuters Highly Cited Researcher (among  
<1% most cited globally);

• Program Committee Member and Chair of Epidemiology & Public Health Stream, IDF World  
Diabetes Congress, Abu Dhabi, UAE;

• Member, Organizing Committee of the 15th International Diabetes Epidemiology Group   
(IDEG) symposium, Abu Dhabi, UAE;

• Chair, Scientific Committee of the International Conference on Diabetes and Associated   
Diseases, Mauritius; Member, Selection Committee for the Kuwait Prize 2017 in the field of  
Applied Medical Sciences;

• 21: Invited lectures at International scientific conferences

 

34| TOTAL NUMBER OF
PUBLICATIONS
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RESEARCH ADMINISTRATION
I.  LIBRARY & RESEARCH DOCUMENT          
    MANAGEMENT FACILITY
UNIT BRIEF:

The mission of Library and Research Document Management facility is to provide quality reference 
service to the DDI staff, to develop and maintain a collection of print and electronic resources that 
support the research needs of the Institute, and to instruct individuals, groups, and classes on the 
retrieval and effective use of information sources. In addition, the Library is involved in providing 
research trainings in various reference tools, literature review, assessment and proof reading of 
manuscripts etc. The Library is also putting its efforts in digitizing all the research source documents 
and tracking of research participants document and securing the asset of the DDI.

On the other hand, the library is involved in conducting research scientific programs, conducting 
seminars, and lectures to share the research knowledge among the researchers.

To support the Kuwait young health care students and professionals, the library is organizing research 
internship summer programs to have practical research trainings.

Another main responsibility of the Library is to Promote research domain-related news and events 
through e-research newsletters and publications archiving system, and announce the publications 
achievement to DDI community.

 
OTHERS (COMMITTEE / WORK GROUP):

• Research Scientific Program Committee 

• Internship Committee

01| 

01| 
1| 
2| 
TOTAL NUMBER OF
PUBLICATIONS

NUMBER OF PROJECTS
IN 2017

Ongoing approved project as PI 

Research projects as Co-PI
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II. RESEARCH OPERATIONS & PROJECT 
    MANAGEMENT 
UNIT BRIEF:

The design of the organizational structure of the DDI Research Division comprises three main contextual 
domains: operations, scientific domains and platforms. The elements of the research organizational 
structure contingent on these factors include: formalization, differentiation (both vertical, i.e. number 
of levels and horizontal, i.e. number of units, Units or subunits), size of administrative component, 
centralization, span of control, specialization, and channels of communication. To fulfil such approach, 
the research operation and project management was integrated along with functional research units 
and the supportive core facilities. Though all research entities will have their independent tasks, they 
all work in concert with interdisciplinary approach together with other teams within DDI for common 
goals. 

Research Operations & Project Management is a management platform responsible for standardizing 
project-related governance processes and facilitating the sharing of resources, methodologies, tools, 
and techniques. The responsibility of this Department will vary from providing project management 
support functions to principal investigators via the Office of Project Coordination and Office of 
Research Affairs.  

RESEARCH REGULATORY AFFAIRS:

Office of Research Affairs (ORA)

The Office of Research Affairs (ORA) provides highly valued support services that help investigators 
during the trajectory of research projects’ execution. It also oversees the quality and compliance of 
research projects at DDI regarding the National and International regulations, oversees the collaborative 
research, liaison with multisite  clinical trial studies, which helps bringing cutting edge research to 
the country or to overall create a research conducive  environment. ORA works hand-in-hand with 
Research Operations and Project Management Unit to contribute to overall institute’s mission and 
management of research. ORA provides administrative support to the following committees: - 

• Ethical Review Committee (ERC) 
Acts as the Institutional Review Board (IRB) at DDI and reviews/monitors the ethical aspects 
of research projects for protecting the welfare and dignity of human research participants. The 
ERC of DDI is registered under U.S. Unit of Health and Human Services (HHS).

• Animal Care and Ethics Committee (ACEC)
Serves to protect the animals used in experimental research, testing or teaching. Animal 
model research continues to make vital contributions to the understanding and treatment of 
many major health problems including cancer, heart disease, and diabetes. 
ACEC is strongly committed to the core principle of 3Rs, that is: 

Replacement of animals with other alternatives if there, 
Reduction of the number of animals used as much as possible, and 
Refinement of research procedures and intended end points to minimize pain and distress 
for experimental animals. 
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ACEC members include scientists, attending veterinarian, community representative, and 
head of animal facility. 

ACEC mandates that all research and teaching involving animals must receive written approval 
before commencement.

• Research Audit and Review Committee (RARC)
Serves to enhance the scientific quality and ethical standards of research proposals by rigorous 
peer review of submitted research proposals. It pre-evaluates the proposals for scientific and 
technical merits together with reports from external peer-reviewers and maintains liaison with 
PIs for feedback during modification process of proposals. In addition, RARC also reviews 
protocols or  monitors situations for adjudicating in matters that relate to the protection and 
welfare of human participants or research animals.

2017 ANNUAL REPORT | DASMAN DIABETES INSTITUTE



30

CORE FACILITIES
I. ANIMAL & ZEBRAFISH CORE FACILITY
UNIT BRIEF:

Rodents and zebrafish are common animal models for diabetes research. Currently, we are maintaining 
healthy mice, rat and zebrafish colonies by in-house breeding for research purposes at the animal 
core. The aim is to facilitate diabetes research in animals and to also keep balance between animal 
welfare and research. 

The objectives are as follows: 

• To conduct animal model research as per the international guidelines and standards; 

• To train DDI researchers and interns regarding animal care & handling, biocontainment, 
inoculations, blood/tissues sample collection, survival surgeries, euthanasia, etc.; 

• To provide rodents/fish for research through in-house breeding; 

• To provide in vivo imaging facility (IVIS); and 

• To aid in broadening scope of techniques available to DDI researchers.

ACHIEVEMENTS:
• Peer-reviewed publications by the head of the animal core

• Zebra fish training received by the facility veterinarian

• CITI training passed by the research technician

PARTNERSHIPS:
• A research collaboration and technology transfer/training initiatives are in progress with 

Montreal Diabetes Research Center (MDRC)

03| NUMBER OF PROJECTS
IN 2017
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II. NATIONAL DASMAN DIABETES BIOBANK
UNIT BRIEF:

The National Dasman Diabetes Biobank (NDDB) is a core facility functioning under the Research 
Division. It is able to provide DDI and collaborative project investigators with a variety of repository 
services for conducting short and long-term research projects related to diabetes, factors associated 
with it and its complications.  The NDDB’s wide range of services including, but not limited to sample 
processing, sample fractionation (aliquot), storage, testing as well as nucleic acid isolation. 

NDDB consists of biosafety level 3 with ample laboratory space for blood and other body fluid 
processing, tissue sample processing (histology and immunohistochemistry lab) and cell culture lab.  
NDDB is facilitated with secured sample storage rooms with -80° C freezers and liquid nitrogen tanks.  
More than 30,000 research participants enroll with NDDB and manages more than 250,000 biological 
specimens using a sample management system, Tissue Auditor (Infonetica Research Solutions, 
United Kingdom) for freezer inventory and tracking. 

NDDB is a member of European, Middle Eastern & African Society for Biopreservation and Biobanking. 
More than 50 research projects (research and medical division) are currently using NDDB services. 

NDDB is associated with both medical and research division projects:

 

INVOLVEMENTS: 

Committee

• Research Audit and Review Committee

Work Group Teams

• Laboratory & Blood Services and Biomedical Laboratory Services Team

• Code Brown Team

• Laboratory Safety Team

55| 

07| 

NUMBER OF PROJECTS
IN 2017

TOTAL NUMBER OF 
PUBLICATIONS

45| 
10| 
09| 

Research Division Projects

Medical Division Projects

Collaborative Projects (Medical And Research)
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III. SPECIALIZED EQUIPMENT CORE
UNIT BRIEF:

Specialized Equipment Core facility (SECF) is overseeing the use and sharing of specialized 
equipment at DDI. The aim is to support fostering internal research and attract collaborations to tackle 
diabetes and its complications. At SECF, our research platforms are structured into complementary 
units through DDI to provide an environment rich in expertise and innovative resources, in close 
collaboration with biomedical engineering and IT functions. All specialized equipment is made available 
to all DDI research staff through an online booking system. Other external researchers are using DDI 
special equipment through collaborators. SECF is also ensuring the availability of required training 
for the users. Moreover, SECF is performing research projects in collaboration with other functional 
units, in particular with FPMU. Currently, we are working on various projects related to the role of 
metaflammation in the onset of obesity and insulin resistance, with a special focus on dysregulated 
metabolic stress in adipose tissue and beneficial effects of physical activity.

AWARDS & ACHIEVEMENTS: 
• 6 posters presented at international conferences

• DDI prize for Research Internship Summer Student in 2017

INVOLVEMENTS:

Partnerships

• Collaboration with Qatar Foundation 

• Collaboration with Montreal Diabetes Research Center (MDRC)

Committees

• Research Audit and Review Committee (RARC) 

• Laboratory & Blood Services and Biomedical Laboratory Services (LBS-BLS)

• Code Brown Team

06| NUMBER OF PROJECTS
IN 2017

03| TOTAL NUMBER OF 
PUBLICATIONS

02|
04|

Completed

Ongoing
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BIOMEDICAL RESEARCH UNITS:
I. BIOCHEMISTRY & MOLECULAR UNIT
UNIT BRIEF:

Research of the unit is focused on enhancing our basic understanding of metabolic signaling pathways 
involved in dyslipidemia, oxidative stress and insulin resistance which will allow us to develop 
novel biomarkers that can lead to improved risk identification for those at risk of T2D occurrence or 
progression. It will also advance our ability to predict the complications of the disease as well as aid in 
the design of precisely tailored different therapies. Our unit has been actively applying multi-systems 
approach utilizing cutting edge proteomics and transcriptomics techniques to identify such clinically 
relevant biomarkers and establish their role in diabetes and its complications. Data generated from 
the different assays are merged together to generate models allowing us to integrate our findings with 
known pathways and potentially uncover new players that modulates obesity and diabetes to foster 
biomarker and drug discovery for effective therapeutic development. The unit objectives include the 
following: decipher the role of Angiopoietin-like proteins (ANGPTL) and how they contribute to beta-cell 
function and lipid metabolism, especially ANGPTL8; establish the role of key heat shock proteins and 
microRNAs in obesity and T2D and finally understand the interplay between biomarkers identified and 
diabetic complications such as diabetic nephropathy, sleep apnea and cardiovascular diseases.

AWARDS & ACHIEVEMENTS:

• International collaboration with the Obesity Center Amsterdam, Sint Lucas Andreas Hospital, 
Amsterdam, The Netherlands on project “Biomarker study in bariatric surgery patients with and 
without obstructive sleep apnea”

• Collaboration with Kuwait university on 2 projects

INVOLVEMENTS:

Work Group Teams

• Laboratory & Blood Services and Biomedical Laboratory Services Team

• Code Red Team in the Emergency Code Teams

08| NUMBER OF PROJECTS
IN 2017

05| TOTAL NUMBER OF 
PUBLICATIONS

03|
05|

Completed

Ongoing
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II. CLINICAL TRIALS UNIT
UNIT BRIEF:

The Clinical Trials Unit (CTU) aims to advance knowledge and understanding of diabetes and to 
accelerate the translation of clinical research into health benefits for patients. The CTU is conducting a 
number of screening, observational and interventional clinical trials, incorporating novel pharmacologic 
and non-pharmacologic treatments with lifestyle modifications designed to prevent and treat 
diabetes and its complications. The CTU conducts trials at different levels including phase II, III and 
IV. These innovative studies implement pioneering, cutting-edge methodology and are conducted 
independently or in collaboration with international academic centres or industry sponsors, placing 
DDI at the forefront of clinical research in Kuwait and the surrounding region.

AWARDS & ACHIEVEMENTS:

• The 2017 IDF Congress took place in the city of Abu Dhabi in the United Arab Emirates 
between December 4th and 8th 2017. This congress was chaired by the Clinical Trials Unit 
Head Dr. Monira Alarouj

 

INVOLVEMENTS:

Partnerships

• Two pharmacological trials are conducted in partnership with AstraZeneca

• One investigator-driven multicenter clinical trial is conducted in partnership with multiple 
clinical centers in Europe, Australia and the United States. Trial coordinator is based in 
Spain: EVIDEM Consultores and PREDICOR Association- Asociación para la Investigación y 
Prevención de la Diabetes y Enfermedades Cardiovasculares

10| NUMBER OF PROJECTS
IN 2017

05| TOTAL NUMBER OF 
PUBLICATIONS

05|
05|

Completed

Ongoing
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III. EPIDEMIOLOGY & PUBLIC HEALTH UNIT
UNIT BRIEF:

The unit is leading two of the DDI strategic initiatives (Epidemiology of Diabetes and Associated 
Diseases and Prevention and Management of Diabetes), and contributing to all other DDI initiatives 
(esp. Pathophysiology and Clinical Trials). Several new projects were developed on diabetes prevention, 
epidemiology and clinical trials since March 2017, in line with the review board recommendations and 
the DDI strategic research initiatives. We have taken an inter-disciplinary approach involving other 
units in joint proposals (e.g. GDM with Family Medicine, personalized medicine and nutrition with 
Proteomics & immunology), and joined publications with other units’ researchers. 

AWARDS & ACHIEVEMENTS: 

• Contributing to WHO healthy cities through our project engagement with Yarmouk, which 
will the first city to achieve this milestone in Kuwait and 2nd in the whole of the GCC, (RA-
HM-2017-008). The project also involves (KISR, MOH, and Kuwait University).

• Member of the executive committee of the Asian Society of Nutrition for Sport and Health, Dr 
Ahmad Alkhatib, Head of EPHU.

INVOLVEMENTS:

• Executive Committee Member of the Asian Society of Nutrition for Sport and Health

• Partnership with the University of Taipei (MoU in preparation)

• Partnership with University of Cambridge, and University of Mauritius (ongoing)

05| NUMBER OF PROJECTS
IN 2017

06| TOTAL NUMBER OF 
PUBLICATIONS
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IV. FAMILY MEDICINE & PEDIATRIC UNIT
UNIT BRIEF:

The overall goal of the Family Medicine and Pediatric Unit is to contribute to improved health and 
well-being of children in Kuwait by conducting high quality research in relevant priority areas and 
sharing the information with policy makers for translation into policy and large-scale implementation. 
Until recently, our research agenda has focused mainly on type 1 diabetes and rare forms of diabetes 
in pediatric patients. During the last year, the work of the unit expanded into the area of childhood 
obesity to reflect the growing concern of Kuwait’s very high prevalence of childhood obesity and 
related metabolic complications. The Unit has excellent collaborative arrangements with a wide range 
of relevant stakeholders, Ministry of Health, and works closely with clinicians in the major government 
hospitals. 

AWARDS & ACHIEVEMENTS: 
• Invited speaker at Saudi Charitable Society Conference (October 2017, Riyadh, KSA)

• Invited speaker at 6th Saudi Pediatric Endocrinology Group conference and 5th Diabetes 
Educators Conference (November 2017, Jeddah, KSA)

• Invited speaker at IDF World Diabetes Congress, (December 2017, Abu Dhabi, UAE)
 
 

INVOLVEMENTS: 

Partnerships

• Collaborations with Ministry of Health, Kuwait University, Public Authority for Food and  
Nutrition (PAFN), Kuwait Institute for Scientific Research (KISR), Kuwait Diabetes Society 
(KDS)and Montreal Diabetes Research Center (MDRC)

Committees 

• MOH Insulin Pump committee, Kuwait diabetes Society (KDS), International Society of 
Pediatric and Adolescence Diabetes (ISPAD), Arab Society for Pediatric Endocrinology and 
Diabetes (ASPED)

Working groups 

• Gestational Diabetes and Childhood Diabetes Registry

07| NUMBER OF PROJECTS
IN 2017

01| TOTAL NUMBER OF 
PUBLICATIONS
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V. FUNCTIONAL GENOMICS UNIT
UNIT BRIEF:

The unit primarily focuses on the identification and characterization of genes and gene variants 
increasing the risk of obesity, diabetes and related complications in the Kuwaiti population. We 
utilize high-throughput genome-wide methodologies, including genome-wide association studies 
(GWAS), whole genome/exome sequencing, whole transcriptome profiling and high-resolution 
genotyping. In addition, the unit focuses on the clinical significance of the identified gene/variants 
to map a translational medicine approach. The molecular function of the identified gene/variant is 
investigated using different cell types and animal models through innovative techniques; intracellular 
signaling studies, CRISPR/cas9 technology, overexpression in a variety of cell lines and chromatin 
immunoprecipitations (ChIP). Other contemporary areas of research include investigating epigenomic 
alterations, gene-gene interactions, exosomal microRNA profiling and the development of panels 
consisting of population-specific markers for predicting the risk outcomes of complex disorders.

AWARDS & ACHIEVEMENTS:

•  Several abstracts presented at international conferences

INVOLVEMENTS:

Partnerships

• KU collaboration

• Forsyth Institute Cambridge, USA

06| NUMBER OF PROJECTS
IN 2017

08| TOTAL NUMBER OF 
PUBLICATIONS

01|
05|
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VI. FUNCTIONAL PROTEOMICS & METABOLOMICS     
     UNIT
UNIT BRIEF:

The integrative “Omics” approaches are becoming a pillar for overcoming the challenge of translating 
basic research findings into clinical applications. Hence, the FPMU with the state-of-the-art scientific 
technologies and expertise provides various opportunities for internal and external collaborative 
translational research. The FPMU team is focusing on discovering and validating biomarkers for the 
prevention from diabetes and the early detection of diabetes-related complications through in vitro 
and in vivo studies as well as interventional clinical studies. We also use this integrative strategy 
including proteomics, metabolomics analysis aside with available genetic and clinical data to 
better understand pathological mechanisms of diabetes and its complications towards a precision/
individualized medicine approach in the context of the local population and its specific risk factors 
and lifestyle. Our team is currently working on various projects related to the early detection and 
onset of obesity, insulin resistance and cellular stress, with a special focus on dysregulated lipolysis, 
lipogenesis and adipose tissue as well as diabetic nephropathy.  

AWARDS & ACHIEVEMENTS:

• Awarded the best poster at HSC poster conference, (Kuwait University held in March 2017) for 
Young researcher in Basic Sciences

• 9 posters presented at international conferences

• Invited speaker for the HUPO world congress (September 2017, Dublin, Ireland)

INVOLVEMENTS:

Partnerships 

• Collaborations with Kuwait University, Qatar Foundation, and Montreal Diabetes Research 
Center (MDRC)

Committees 

• Code Brown Team at DDI, Human Diabetes Proteome Project (HDPP)

09| NUMBER OF PROJECTS
IN 2017

04| TOTAL NUMBER OF 
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VII.  IMMUNOLOGY UNIT
UNIT BRIEF:

The overall goal of Immunology Unit is to carry out research focusing on the identification of novel 
immune and metabolic biomarkers that can be used as preventive and therapeutic targets in diabetes 
and associated complications in Kuwaiti adult and children populations. Obesity/diabetes and 
associated complications are rapidly growing and representing a serious threat to Kuwaiti population 
as well as worldwide. There is an urgent need to identify the novel immune and metabolic markers to 
understand the mechanisms underlying diet induced inflammation/diabetes and related complications. 
Identified novel immune metabolic markers in Kuwaiti population and their mechanistic link with 
inflammation can be used as potential preventive or therapeutic targets for developing interventions 
(pharmacology, exercise, nutrition and probiotics/microbiome) most suitable to the needs of Kuwaiti 
population. Current activities of the unit focus on the immune receptors/bio-markers/epigenetics as 
well as their mechanistic interactions with high fat dietary components and their role in the development 
of inflammation, insulin resistance, diabetes and associated complications.  

AWARDS & ACHIEVEMENTS: 

• The L’Oreal UNESCO woman for sciences award to Dr. Fatema Al-Rashed (Post Doctoral 
Fellow in Immunology Unit)

INVOLVEMENTS:

Partnerships

• International Collaborations – Harvard Medical School; Stony Brook University

• A research collaboration/technology transfer and training initiative with Montreal Diabetes 
Research Center (MDRC) is in progress

11| NUMBER OF PROJECTS
IN 2017

04| TOTAL NUMBER OF 
PUBLICATIONS

11| Ongoing
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VIII. ISLET BIOLOGY UNIT
UNIT BRIEF:

The main focus of  the Islet Biology Unit (IBU)  activities are to study mechanisms involved in the 
pancreatic islet and beta cell malfunction and failure in diabetes, and to investigate different clinical 
applicable strategies to prevent and treat their malfunction and failure. These activities will be carried 
out over a range of “Bench to Bed” research strategies by using biological specimens, cell lines, 
laboratory animal models, and eligible human subjects enrolled in clinical trials. The outcomes from 
the research activities in IBT could provide a better understanding of pathophysiology of diabetes, 
any possible biological link with high incidence rate of diabetes in Kuwait, and potential evident based 
suggestions to prevent and treat diabetes in Kuwait. 

The key objectives under investigation in the theme of IBU include 

• To understand the regulation of beta cell viability, function in an in vitro model of type 2 diabetes 
and obesity such as lipotoxicity and glucotoxicity,

• To elucidate the mechanism of the remission of type 2 diabetes and beta cell function after 
bariatric surgery, and 

• To investigate the mechanism of the beneficial effects of natural products such as Handal 
seed extract and Abscisic acid in prevention and treatment of diabetes

AWARDS & ACHIEVEMENTS: 
• 1 collaborative project with Kuwait University

• 7 posters presented at international conferences 

INVOLVEMENTS:

Partnerships

• Laboratory & Blood Services and Biomedical Laboratory Services Team 

• Code Red Team in the Emergency Code Teams 

05| NUMBER OF PROJECTS
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IX. POPULATION GENOMICS & GENETIC                         
      EPIDEMIOLOGY UNIT (PGGE)
UNIT BRIEF:

The main theme of the Unit is to develop large-scale research on genetics/genomics of Kuwaiti 
population afflicted with type 2 diabetes and its complications to delineate genetic and epidemiological 
risk factors and their interaction. The thrust is to map the epidemiological profile of Kuwaiti people 
with diabetes onto the constitutional genetics and genomics basis of etiology of diabetes in Arabs. 

The key objectives are: 

• To delineate the genetic structure of Kuwaiti population and to assess how much of the genome 
resources developed by global diabetes genetics studies can be transferred to Kuwait; 

• To delineate the genome variome of Kuwaiti diabetes population and their interactions with 
lifestyle profiles;

• To risk stratify the Kuwaiti population  for targeted health care attention;  and 

• To  validate the derived hypotheses using rat models as well as mathematical modelling to 
develop Translational Genetics  

05| NUMBER OF PROJECTS
IN 2017

04| TOTAL NUMBER OF 
PUBLICATIONS

03| Communicated
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EPIDEMIOLOGY &
PUBLIC HEALTH UNIT
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IMMUNOLOGY UNIT
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IMMUNOLOGY UNIT
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CURRENT INTERNATIONAL RESEARCH 
COLLABORATIONS
BILATERAL

• Harvard University, Boston, USA: a collaboration agreement was established with Harvard 
University which includes training of health personnel and research collaboration

• University of Cambridge, UK: Research collaboration ongoing

• Stony Brook University, New York, USA: Research collaboration ongoing

• Qingdao Endocrinology and Diabetes Hospital, Qingdao, China: a collaboration agreement 
was established for research collabora tion

• Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain: a collaboration agreement was established for 
research collaboration and for researcher training

• Ministry of Health and Quality of Life, Mauritius: a collaboration agreement was established 
for research collaboration

• Florida International University, Miami, USA a collaboration agreement was established for 
research collaboration and for researcher training

• Oxford University: a collaboration agreement was established for research collaboration and 
for researcher training

• Montreal Diabetes Research Center: a collaboration agreement was established for research 
collaboration and for researcher training 

• University of Sharjah, United Arab Emirates: a collaboration agreement was established for 
research collaboration

• Forsyth University, Cambridge, USA: a collaboration agreement was established for research 
collaboration

• University of Canberra, Australia: a collaboration agreement was established for research 
collaboration and for researcher training 

MULTINATIONAL
• Collaboration with research projects with the research groups and research training activities 

in the GCC, other Middle-East countries and Turkey. DDI is hosting the Gulf Group of the 
Study of Diabetes conference in 2018
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• Collaboration with International Diabetes Federation in its international research projects, 
research training and conference activities. DDI researchers playing central roles in the 
next World Congress of Diabetes, Abu Dhabi, 2017 (Congress Chairperson, members of 
the Scientific Programme Committee) and also in the associated International Diabetes 
Epidemiology Group symposium.

• Collaboration with the Foundation World Community of Prevention of Diabetes in organizing 
scientific global congresses: Altanta, USA in 2016, in Mauritius 2017 and Edinburgh, 
Scotland 2018

• European Association of the Study of Diabetes: participation in the researcher training 
courses in the GCC region

• International Chair on Cardiometabolic Risk: participation in the researcher training courses.

• Participation in many multinational clinical trials on diabetes and cardiometabolic risk

• Participation in many multinational epidemiological and biomedical studies on diabetes and 
cardiometabolic risk

• Participation in several workshops, expert groups, research and training activities 
organized be World Health Organization Regional Office for Eastern Mediterranean on non-
communicable diseases 

• European Union: DDI is a national focal point for health research, participation in EU-funded 
research projects

• Participation in the multinational study group on proteomics (HUPO)

AWARDS
• Keynote Address, Inaugural Seminar of the Faculty of Public Health, Kuwait University, 

Kuwait, 2016 (Prof. Jaakko Tuomilehto, Chief Scientific Officer)

• Sir Richard Doll Seminar in Public Health and Epidemiology, University of Oxford, UK, 2016 
(Prof. Jaakko Tuomilehto, Chief Scientific Officer)

• Keynote Address, 9th Annual Student Research Poster Day, Faculty of Allied Health 
Sciences, Kuwait University, Kuwait, 2016 (Prof. Jaakko Tuomilehto, Chief Scientific Officer)

• GB Morgagni Prize and Gold Medal on Metabolic Disease Research, University of Padua, 
Italy, 2016 (Prof. Jaakko Tuomilehto, Chief Scientific Officer)

• David Kritchevsky Memorial Lecture Award, Council on Lifestyle and Cardiometabolic 
Health, American Heart Association, Portland, USA 2017 (Prof. Jaakko Tuomilehto, Chief 
Scientific Officer)



472017 ANNUAL REPORT | DASMAN DIABETES INSTITUTE



48



49



502017 ANNUAL REPORT | DASMAN DIABETES INSTITUTE



512017 ANNUAL REPORT | DASMAN DIABETES INSTITUTE



522017 ANNUAL REPORT | DASMAN DIABETES INSTITUTE



532017 ANNUAL REPORT | DASMAN DIABETES INSTITUTE



54

MEDICAL
DIVISION



55

SUMMARY OF THE MEDICAL DIVISION UNITS
PRIORITY DIVISION DIRECTIVES: 
The diabetes population in Kuwait continues to rise. Moreover, many people with diabetes are not 
aware of the complications and importance of multidisciplinary management. Therefore, the Medical 
Division not only focuses on patient care and management but also focuses on prevention through 
outreach activities and education initiatives.  

More than 60% of healthcare professionals, working in DDI are certified in good clinical practice. The 
Medical Division focuses on healthcare professionals and was accredited as a CME provider for all 
healthcare professionals across Kuwait.

The Medical Division’s educational programs are implemented on 1:1 basis, or group education, 
targeting type I Diabetes through, (DAFNE Program) and creating patient pathway. 

Dasman Diabetes Institute (DDI) also hosted insulin pump workshop for one day to improve skills of 
educators. Competency Course developed in eye screening & foot screening to reduce burden of 
complications.

On Educational Level:
20 weekly educational seminars have been conducted in Dasman, and welcomed speakers from 
MOH, University across all Kuwait, with over 500 attendees.

CLINIC OPERATIONS: 
We aim to improve our patient’s quality of life through patient education and adequate integration in 
our Medical Division’s Patient Pathway. All patients undergo laboratory testing and clinical assess-
ment by a group of multidisciplinary individuals prior to physician’s appointment for optimal diabetes 
management:

• Pharmacotherapy Clinic

• Nutrition Clinic

• Diabetes educator’s Clinic

• Podiatry Clinic

• Ophthalmology Clinic

The patient pathway creates an opportunity for patients to be seen by physicians and other 
healthcare professionals to maintain the diabetes standard of care.

The total number of patients seen for retinal screening was 2629, which is much less than expected. 
Hence competency testing for nurses was developed and patient pathway was created, where 
urgent action was taken by Ophthalmologist.

Total number of appointments in 2017 was 39820.
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More than 60% of healthcare professionals, working in DDI were certified in good clinical practice.  
Conducting DAFNE and MADAR programs showed significant effects on patients’ outcomes. 
On a research note, and the medical team has initiated their own project on collaborating with the 
scientists in Kuwait to advance care.

PHARMACY: 
The pharmacy team participated in so many educational and training events and has 
conducted the American Pharmacists Association (APhA) Diabetes Care program to MOH 
pharmacists, which was an accredited and certified program in collaboration with LSA.
Research involvement:

• Involved in 4 collaborative projects

No.    Research Name                    Research No.             Role

Double blind, placebo controlled 
parallel design randomized phase 2a 
trial evaluating the potential activity 
and safety of hMaxi-K Gene transfer 
in male erectile dysfunction

Outcome of Diabetes Education 
Among Renal Transplant Recipients 
with New Onset Diabetes After 
Transplantation (NODAT)

Early prevention of Diabetes 
Complications in people with 
Hyperglycemia in Europe: Study 
e-PREDICE

Double blind, placebo controlled, 
randomized, multicenter study to 
assess the safety and efficacy of 
study drug (Exenatide) once weekly 
in adolescents with type 2 diabetes.

ION 04-ED

RA2014-049

RA2016-019

D5551C00002_
DM type 2 Study

Co-investigator
(Study stopped in 
November 2017)

Co-investigator

Co-Investigator

Co-investigator

01

03

04

02

• 2 abstract posters were presented in international conferences as collaborators

The pharmacy team also participated in many awareness campaigns through the different media 
channels.
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MEDICAL FITNESS CENTER:
• Total income generated = 70,657KD

• 124 patients were assessed at the LSP Fitness Clearance Clinic from January to December 
2017

• 80 new members joined the MFC in 2017, and 172 members renewed their memberships

• 60% of the MFC participants that shown improvement in their HbA1c

DIAGNOSTIC IMAGING CENTER: 
• Two ongoing DIC internal research projects being conducted by the radiologist and staff of 

DIC:

• Tibial intima media thickness in Type 2 Diabetes - RA 2014-033 (TIMT 2017 – 22 
cases performed)

• Evaluation of Diabetic Foot with 3T MRI using IDEAL - RA 2014- 044 (MRFT 2017 – 
17 cases performed)

• DIC is actively involved in the following collaborative researches:

• Kuwait Well Being Project (RA 2010- 001)

Modalities First
quarter

Second
quarter

Third
quarter Total

Fourth 
quarter 

(excluding 
December)

MRI

CT
General X-ray
Dental X-ray

BMD
Ultrasound

Parkflo

279

20
63
2

148
51
14

190

24
31
2

135
63
20

257

17
43
11
107
85
32

255

88
37
7
73
90
44

981

149
174
22
463
289
110

CLINICAL SKILLS CENTER:
• Total conducted sessions by CSC was 303 with the aim to improve professional healthcare 

skills with Basic Life Support in addition to Heart Saver Programs for the public

• This year CSC became accredited center to conduct trainings in Advanced Trauma Life 
Support (ATLS), in addition to becoming a CME provider 
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CLINICAL RESEARCH UNIT:
• Total number of ongoing research studies within the medical division = 16 project

• Total number of publications = 5 publications

• Total number of staff as Primary Investigators (PI) in research = 15

NUTRITION:
• 172 healthcare professionals from MOH and private sector were trained

• 8 nutrition students / internship were supervised and supported 

• 1400 consultations were provided for adults and children on one to one

• Ongoing research project: “AGDAR study: The Use of Cooking Classes, Structural Nutrition 
Education and Goal Setting Intervention to Improve Health and Quality of Life in Overweight 
and Obese Children and their families”

• Two published manuscripts:

• “The salivary microbiome is altered in the presence of a high salivary glucose 
concentration”, Published in PLoS (March 2017)

• “Functional Foods and Lifestyle Approaches for Diabetes Prevention and Management”, 
Published in nutrients (December 2017)

EDUCATION & TRAINING:
• Total of 1186 individual attended public outreach programs

• 570 students attended inhouse & outreach awareness programs

• Delivering educational sessions to 119 healthcare providers

• 1 abstract presented at the ESOT 2017, Barcelona

• 4 abstracts accepted as poster display in IDF 2017, Abu Dhabi

NURSING:
• Institutional Indicators: Fall 93% compliance with 53% high risk 

• Environmental safety rounds: 97.36% compliance 

• Good Clinical Practices (GCP) certified staff = 30 staff (95%)

• Out-Reach activities: 1148 patients screened (2 Mobile clinics)  

• Patient satisfaction with nursing care = 95.2%

• 10 posters presented in World Diabetes Day 

• Research involvement in hours:

Q1 Q2 Q3 Q4
16RNs 18RNs 19RNs 19RNs
1012.167 hrs. 1056.234 hrs. 708.75 hrs. 518.333 hrs. 3295.484 hrs.

Annual 2017
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PODIATRY:
• Total podiatry clinic consultations = 3177

• Conducted a five-day diabetic foot screening training course which has been given to eight 
DDI nurses to ensure competency and to look for cost effective methods of rolling out to 
community

Research activities: 

Assessment of the 
evidence in the use 
and effectiveness of 
antifungals in Diabetic 
Foot Ulcer Infections: A 
Systematic Review.

A retrospective cross-
sectional survey of 
diabetic foot ulcer 
outcomes from a tertiary 
facility in the Middle East.

RA-SR-2017-001

RA-HM-2017-006

1. A search for studies has been 
completed.

2. Relevant studies have been identified.
3. Data extraction process begun.
4. Submitted a manuscript on the 

study’s literature review to ethics for 
approval.

1. Project is completed.
2. Finalising a manuscript for 

publication.

Podiatry-led research RA number Progress

• Two publications have been submitted to Index Medicus journals

• Calciphylaxis: Case Presentation and Review of Literature. Submitted to: Journal of 
Wound, Ostomy and Continence Nursing

• It might be ‘gold standard’ but why aren’t we all doing it? The use of Total Contact Casts 
in clinical practice. Submitted to: Saudi Medical Journal
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CLINICAL LABORATORY:
• The Laboratory effortlessly works on complying with local, OSHA and CAP safety standards 

and requirements.

• The Lab’s quality management plan highlights the role of:

• Quality indicators to measure laboratory progress

• The internal quality controls

• Calibration and calibration verification

• Method validation and report summary

• External quality assurance program, PT

• The new LIS software and HIS went live on November 9, 2017

• The Lab’s staff have a significant involvement in research by performing the tests needed for 
the following studies:

AGDAR.

Cohort.

ION-E4.

KWB.

Lixiram.

Sleep apnea.

DATES.

DAFNE- DOSE ADJUSTMENTS FOR NORMAL 
EATING:
The DAFNE programme is an educational programme for those with type 1 diabetes. The principles of 
the programme rely on teaching people with type 1 diabetes how to adjust their insulin doses based 
on their food intake to better control their blood glucose levels, thereby ensuring the patients safety 
and empowering them to take control of their own health without having to depend wholly on health 
care professionals.

DAFNE began in 1980 in Germany, and the programme was adopted in the UK and recently in Kuwait. 
In UK more than 50 peer reviewed publications, some of which are in most prestigious journals BMJ 
and diabetes Care. The course is currently accredited in Ireland, Australia, New Zealand and Singapore 
and Dasman Diabetes Institute has been granted the training license for the Middle East.

In Kuwait, 68 DAFNE courses have been deliverd, with the number of graduates reaching 442. Since 
inception in Kuwait, DAFNE Kuwait managed to reduce 70 percent of ambulance calls and 50% 
reduction of admission to hospitals across Kuwait. 
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This is an exemplary model of education course leading to transformation of people’s lives and 
delivering highly cost-effective module. The institute aims to roll out the programme to other locations 
in Kuwait to be able to help all people with type 1 diabetes and to create Hub and Spoke. In addition, 
it aims to train more health care professionals from the Ministry of Health to be able to fulfill the 
expansion of the programme. Also, the DAFNE programme in Kuwait is currently only targeted 
towards those using multiple daily injections, and it is aimed to adjust and tailor the programme for 
those on insulin pumps and teenagers, who are in desperate need for education to be able to reduce 
the risk of future complications.

Dasman Diabetes institute has been recognized as the training centere for the middle east to run 
DAFNE program.
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SUMMARY OF THE OPERATIONS DIVISION
The Operations Division at Dasman Diabetes Institute (DDI) plays a crucial role in the Institute. The 
mission of the team rests in being ‘enablers’ to meet institutional objectives and is a partner in 
supporting the Mission, Vision and Values of DDI. The team serves in various capacities of operations 
including Information Technology, Human Resources, Finance, Material Management and Procurement 
and General Services. The team also coordinates maintenance, upgrades and contractual duties of 
all scientific and medical equipment through the Bio Medical Engineering department. The team’s 
ethos is adoption of best practices and innovative solutions to drive continuity, sustainability and 
improvement of the work carried out in DDI. The Institute has undergone multiple expansion and 
renovation exercises in infrastructure to enable key scientific projects and remains up to date in all 
facets of IT solutions and programs by using Cloud-based and other enterprise platforms. The hire 
of top talent and the continuous training across all departments have added depth to the capabilities 
and resources of the Operations Division through its people.

OPERATIONS DIVISION UNITS:
Biomedical Engineering
Finance
General Services
Human Resources
Information Technology
Purchasing & Procurement
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I. BIO MEDICAL ENGINEERING
The Biomedical Engineering Department offers services to most of DDI departments. The goal is to 
have uninterrupted service at all times; to achieve that goal, the Biomedical Engineering Department 
selects the equipment, installs it, commissions it, trains users on it and keeps maintaining it.

DEPARTMENTAL KEY OBJECTIVES:

• Ensuring equipment runs properly 

• Automate equipment service requests

• Tracking DDI Employees› satisfaction with Biomedical Engineering services

ACHIEVEMENTS:

• One major achievement for the department is to have a systematic service request through 
HelpDesk. This made the work flow more efficient. 

Partnerships

• MOH

Committees

• Codes Red & Grey

02| NUMBER OF PROJECTS
IN 2017
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II. FINANCE
The mission of the Finance Department is to accurately report the financial position of DDI for various 
stakeholders – including BOT, funders (KFAS), auditors, and others who may have a vested interest 
in the financial activity of DDI. Within the scope of this mission is the responsibility to coordinate 
and direct all financial transactions recorded in the accounting system of DDI. This responsibility 
requires that all transactions adhere to DDI policies and procedures, international financial reporting 
standards, and rules established by the authoritative governing bodies.

DEPARTMENTAL KEY OBJECTIVES:

• Develop 2018 Project

• Continue of implementation of Finance Software

• Assist in financial sustainability and revenue generation framework development

• Financial Reporting: internal & external

• Fixed assets managements

ACHIEVEMENTS:

• New Finance policy and procedure completed (Pending BOT approval)

• Updated financial authority matrix completed (Pending BOT approval)

• DDI actual expenditure within approved budget, hence no overspending

• 2018 Budget prepared and approved

• DDI budget report submitted to BOT 

Committees

• HR Committee

• Purchasing & Procurement Committee

• Little Plato Magazine Committee

04| NUMBER OF PROJECTS
IN 2017

03|
10|

Completed

Ongoing
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III. GENERAL SERVICES
General Services strives to provide quality In-house services, such as renovation projects, Electro-
Mechanical works and related maintenance, carpentry, painting, cleaning, elevator services, Security, 
fire-fighting etc.

We ensure the proper and efficient operation of all its physical aspects, creating and sustaining safe 
and productive environments for Staff/Students and the general public.

DEPARTMENTAL KEY OBJECTIVES:

• Planning Preventive Maintenance of all Electro-Mechanical Equipment

• Installing / Replacing of DDI Assets

• Emergency and Safety

ACHIEVEMENTS:

• 13 Renovation jobs carried out at various locations as part of space planning and office 
allocation process.  Also, soundproof of DG and COO offices

• CCTV system upgrade carried out in 3 stages.  Installation of cameras in Electrical rooms 
and some mechanical areas as per auditor’s comments

• Upgrade of Fire Alarm system completed with additional smoke detectors in 3rd and 4th 
Floor Labs and connect automatic doors to Fire Alarm System

• Biobank Project

• Chemical Dosing system installed and discontinued due to water quality issues

• Waterproofing of water tanks, B2

• Preventive Maintenance carried out as planned 

Committees

• IPAC - Infection Prevention and Control Committee - IPAC-STERI Accreditation Group 

• Emergency and Safety Committee 

21| NUMBER OF PROJECTS
IN 2017
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IV. HUMAN RESOURCES
Human Resources Department’s mission is to be a progressive business partner in enabling 
DDI achieve institutional objectives and be a center of excellence on the foundation of 
professional development and qualitative HR services, programs and initiatives.

DEPARTMENTAL KEY OBJECTIVES:

• Implement HRIS New System

• Review and Create New HR Policies

• Review and evaluate the current Performance Management System

• Deliver Training & Developing DDI Staff

• Launch HR Orientation & Onboarding

• Finalize Succession Planning

ACHIEVEMENTS:

• Conducted the first merit bonus and increment for DDI in 2017 in lieu of the 2016 career 
progression framework implemented in DDI

• Policies - Reviewed and updated policies

• Forms - Updated 18 HR forms and created 2 new forms reflecting updates and current 
practices to the HR policies and procedures

• Introduced air ticket allowance for non-Kuwaiti staff

• Signed an agreement with KPMG Kuwait to design and introduce an updated Performance 
Management system for DDI

• Cleared external audits of Deloitte Consulting with minimal next steps

• Completed migration of personnel data and leave details from the Fiduciary system to 
MENA HR

• Conducted the HR Orientation program to all new staff members joining DDI in 2017

Committees

• HR Committee and Emergency and Safety Committee 

03| NUMBER OF PROJECTS
IN 2017
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V. INFORMATION TECHNOLOGY
The Information Technology (IT) Department is an enabler to the mission set by the institute. As a 
service department, the IT Department provides various services to different departments within DDI 
allowing for their projects to be executed more efficiently. While efficient operation is core to the IT 
department operation’s, transfer of knowledge has also been a focus area during this year. As seen 
throughout the report, the IT department services included support for DDI departments and units in 
Research, Medical, and Operations divisions.

In the year 2017, the IT department has invested various resources in building a robust infrastructure 
for more effective use of data on an institutional level. After the efforts have shifted to focus on internal 
operations last year, the IT department took part in the establishment of various initiatives that can 
provide DDI with the infrastructure for a data-driven future. This focus is seen in this year’s work plan 
and the projects the department has taken part of.

DEPARTMENTAL KEY OBJECTIVES:

• Launch IT tools that support and computerize business

• Implement new HER

• Start operational research through the health informatics unit

• Build and implement disaster recovery and business continuity site

• Establish IT Knowledge-base center related to IT services

ACHIEVEMENTS:

• DDI Main Website

• Expansion of HelpDesk System

• Billing system for HIM

• IT Training

• Microsoft Dynamics AX 2012 (ERP Phase II)

• Improve Call Center

• Establish IT Knowledge Base

• Implement New EHR System

• Establishment of Health Informatics Unit (HIU)

• Launching the GIS pilot project

• Improving the Monitoring of SLAs system

• Infrastructure Upgrade

• Student Assistance/Internship
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Partnerships

• MYCA

• Canberra 

Committees

• Emergency and Safety Committee 

• Little Plato Magazine Committee

• Medical Record Team

• Quality Indicator Committee

18| NUMBER OF PROJECTS
IN 2017

13|
05|

Completed

Ongoing
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VI. PURCHASING & PROCUREMENT
Our mission is to improve the procurement process in a transparent and practical manner.

DEPARTMENTAL KEY OBJECTIVES:

• Providing the institution with the best products and services in the best possible prices

• Managing and maintaining our suppliers list to make sure that all our listed suppliers satisfy 
our needs in their respective areas

• Monitoring all our contracts to ensure the continuity of the services with no delays

• Applying high ethical standards to create an environment of fair competition and to avoid 
any suspicions of conflict of interests

ACHIEVEMENTS:

• Procurement Plan Template Approval

• Added Return item or Cancelation request form

• Starting phase 2 of electronic system, where the purchasing cycle is fully electronised, many 
thanks for the IT department support and cooperation

Committees

• Purchasing & Procurement Committee

01| NUMBER OF PROJECTS
IN 2017
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حضرة صاحب السمو
الشيخ صباح ا�حمد الجابر الصباح

أمير دولة الكويت

سمو الشيخ نواف ا�حمد الجابر الصباح 
ولي عهد دولة الكويت

سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
رئيس مجلس وزراء دولة الكويت
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ــذي كلمة المدير العام ــام 2017، وال ــكري لع ــمان للس ــد دس ــنوي ملعه ــر الس ــدم التقري ــرين أن أق يس
يســتعرض أبــرز إجنــازات وأنشــطة املعهــد يف عــام 2017، ويســلط الضــوء علــى جهودنــا 
ــكري  ــرض الس ــم مب ــبل التحك ــاء بس ــة لالرتق ــهرًا املاضي ــر ش ــي عش ــالل االثن ــة خ احلثيث

ــت. ــة الكوي ــه يف دول ــة من والوقاي

ــب  ــامية لصاح ــة الس ــيد الرؤي ــدًا لتجس ــعيه جاه ــكري س ــمان للس ــد دس ــل معه يواص
الســمو األمــر الراحــل الشــيخ جابــر األحمــد اجلابــر الصبــاح، والتــي مت مبوجبهــا إنشــاء معهــد 
دســمان للســكري مــن قبــل مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي يف عــام 2006 ليكــون 
ــة  ــة واضح ــع مبهم ــكري يضطل ــرض الس ــة م ــة ملكافح ــكاز حموري ــة ارت ــة نقط مبثاب
تتمثــل يف الوقايــة والســيطرة، واحلــد مــن آثــار مــرض الســكري واملشــكالت الصحيــة 
ــب  ــث، والتدري ــال البح ــة يف جم ــج فعال ــالل برام ــن خ ــت، م ــة الكوي ــة يف دول ذات الصل

والتعليــم، والتوعيــة الصحيــة، وذلــك مــن أجــل حتســن نوعيــة احليــاة.

ــكري  ــرض الس ــم مب ــز يف التحك ــق التمي ــكري إىل حتقي ــمان للس ــد دس ــع معه يتطل
والوقايــة منــه فيمــا يســعى إلرســاء األســس الســتدامته املاليــة. ويضــم املعهــد أربعــة 
ــكري يف  ــرض الس ــتقبل م ــا ملس ــا رؤيتن ــتند عليه ــي تس ــز الت ــكل الركائ ــام تش أقس
الكويــت، وهــي علــى وجــه التحديــد: قســم األبحــاث، القســم الطبــي، قســم العمليــات 
ــاة  واإلدارة العامــة. وجتســد هــذه األركان تفــاين املعهــد والتزامــه بتحســن نوعيــة احلي

ــة. ــز الصح ــم وتعزي ــب والتعلي ــث والتدري ــة للبح ــج فعال ــالل برام ــن خ م

ــم  ــات علمه ــددي التخصص ــراء متع ــن اخل ــكري م ــمان للس ــد دس ــق معه ــع فري ويجم
وخراتهــم يف بوتقــة واحــدة مــن أجــل وضــع معايــر مرجعيــة لعــالج مــرض الســكري 
وغــره مــن األمــراض املزمنــة. وتخلــق هــذه اجلوانــب الفريــدة التــي يتميــز بهــا املعهــد 
ــا  ــة مب ــراف مؤهل ــي أط ــا؛ وه ــن أطرافه ــة ب ــاطر املعرف ــل وتش ــى نق ــوم عل ــة تق بيئ
يكفــي للتعامــل مــع مــرض الســكري يف الكويــت وكل مايرتبــط بــه مــن معطيــات.

كمــا يســعى معهــد دســمان للســكري جاهــدًا إىل إقامــة شــراكات بحثيــة مع مؤسســات 
ــاث وإدارة  ــاالت أبح ــف جم ــات يف خمتل ــن التخصص ــآزر ب ــجيع الت ــرى، وتش ــة أخ مرموق
مــرض الســكري. ونحــن نتطلــع إىل خلــق بيئــة علميــة تعــزز مشــاريع أبحاثنــا للوصــول إىل 

أبحــاث نقليــة عاليــة التأثــر ودمــج نتائجهــا يف املمارســات الطبيــة األساســية.

يبقــى أن نشــر إىل أن النجــاح املطــرد ملعهــد دســمان للســكري يف النهــوض مبســؤولياته 
ومهامــه إمنــا يعتمــد يف الدرجــة األوىل علــى التــزام وتفــاين فريــق العاملــن يف املعهــد 
ــي  ــازات الت ــر اإلجن ــل. وتعت ــاء والعم ــاس للعط ــاع وحم ــن اندف ــه م ــون ب ــا يتمتع وم
ــذي  ــدؤوب ال ــل ال ــح العم ــة لصال ــهادة دامغ ــنوي ش ــر الس ــذا التقري ــي ه ــا دفت تضمه
ــود  ــن جه ــه م ــا يبذلون ــق مل ــان العمي ــعر باالمتن ــن نش ــن، ونح ــق العامل ــه فري ــوم ب يق

ــات.  ــوق التوقع تف

وختامــً، اليســعني يف هــذه املناســبة ســوى أن أعــرب، بالنيابــة عــن فريــق العاملــن يف 
معهــد دســمان للســكري، عــن جزيــل الشــكر وبالــغ االمتنــان إىل مقــام صاحــب الســمو 
أمــر دولــة الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح ، وإىل ســمو ويل عهــده األمــن 
ــر  ــيخ جاب ــوزراء الش ــس ال ــس جمل ــمو  رئي ــاح، وإىل س ــر الصب ــد اجلاب ــواف األحم ــيخ ن الش
ــم  ــر أن يلهمه ــي القدي ــن إىل اهلل العل ــم اهلل -  ضارع ــاح - حفظه ــد الصب ــارك األحم املب

ــى مــدارج التقــدم واالزدهــار.  ــا احلبيــب عل التوفيــق والســداد للمضــي قدمــً بوطنن

د. قيس الدويري
المدير العام لمعهد دسمان للسكري
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اإلدارة
العامة
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 قسم العالقات العامة واإلعالم
موجز عن الوحدة

تســتعن ُكل األقســام اخملتلفــة يف معهــد دســمان للســكري بقســم العالقــات العامــة واإلعــالم، وهــو متــاح خلدمتهــم، حيــث يتحّمــل 
ــز  ــتمرار بتعزي ــم باس ــوم القس ــور. ويق ــرها للجمه ــا ونش ــم تطويره ــي يت ــواد الت ــع امل ــؤولية جمي ــالم مس ــة واإلع ــات العام ــق العالق فري
جميــع األنشــطة امُلقامــة والفعاليــات التــي ُيشــارك فيهــا املعهــد، باإلضافــة إىل تعزيــز اإلجنــازات املســتمرة للمعهــد. ويتــم حتقيــق ذلــك 
مــن خــالل وســائل اإلعــالم اخملتلفــة مثــل اإلعــالم املطبــوع، وحمطــات البــث، وقنــوات التواصــل االجتماعــي التــي تشــمل االنســتغرام، 
ــطة  ــة لالنش ــواد الرتويجي ــع امل ــاء جمي ــؤولية إنش ــالم مس ــة واإلع ــات العام ــق العالق ــى فري ــا يتوّل ــرت. كم ــبوك، و توي ــوب، و فيس و يوتي
والفعاليــات ومــا شــابه اخلاصــة باملعهــد، بــدءًا مــن وضــع اخملطــط املبدئــي وصــوالً إىل املــادة النهائيــة املطبوعــة. ويتــم إجنــاز جميــع 

ــة. ــة والعالي ــره االحرتافي ــى معاي ــكري عل ــمان للس ــد دس ــة معه ــان حمافظ ــة، لضم ــة مهني ــراءات بطريق ــات واإلج العملي

األهداف الرئيسية

تحديد مهمة معهد دسمان للسكري:

الوقاية والسيطرة والتخفيف من آثار مرض السكري واألوضاع الصحية املصاحبة له يف دولة الكويت، وذلك من خالل إقامة برامج تتميز بالفعالية 
على صعيد البحث والتدريب والتثقيف وتعزيز الوعي الصحي، وبالتايل االرتقاء بجودة احلياة.

تعزيز الفهم العام خلدمات معهد دسمان للسكري	 

تعزيز الشراكات والتعاون مع الكيانات اإلقليمية والوطنية والدولية	 

تعزيز رؤية معهد دسمان للسكري:
 

أن يكون املعهد الرائد يف جمال السكري يف منطقة اخلليج والشرق األوسط

توفر املعلومات لتعزيز خدمات ومهارات معهد دسمان للسكري	 

تعزيز الشراكات والتعاون مع الكيانات اإلقليمية والوطنية والدولية	 

تعزيز ِقيم معهد دسمان للسكري: الشفافية، والنزاهة، واالبتكار، والتمّيز، والتمكن، والتفاين، والتعاون	 
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فّعاليات معهد دسمان للسكري 

يناير

فبراير

فبراير

مارس

مارس

أبريل

مايو

مايو

مايو

مايو

يونيو

يونيو

اغسطس

اغسطس

مبادرة لوياك للتبرّع بالدم في معهد دسمان للسكري

ماراثون محافظة مبارك الكبير ا�ول 

االحتفال باليوم الوطني للمواطنين الكبار بالسن / العيد الوطني وعيد التحرير

زيارة مكتب الشهيد (الديوان ا�ميري)

زيارة مدرسة مشرف المتوسطة 

مؤتمر مراجعة أمراض الدم ا�ول

زيارة منتسبي مؤسسة "انجاز" للتوجيه الوظيفي للمعهد

زيارة  مدرسة ا�كاديمية ا�مريكية

فعاليات منتدى عافية

معرض مركز منيرة العيار الصحي للتوعية الصحية 

فعالية القرقيعان السنوية لمعهد دسمان للسكري

ندوة علمية في معهد دسمان للسكري

يوم الملصقات العلمية للمتدرّبين في فصل الصيف

ندوة علمية في معهد دسمان للسكري

حفل تخرج جامعة دندييناير

زيارة مدرسة  ا�كاديمية الدولية لمعهد دسمان للسكريمارس
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الحمالت التوعوية للعيادة المتنقلة لمعهد 
دسمان للسكري

حملة الفحص الطبي وتعزيز الصحة بين طالب الجامعة ا�مريكية في الكويتيناير

حملة التوعية في مدرسة الفحاحيل الوطنية للبناتيناير

نشاط للتوعية بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير في محافظة ا�حمديفبراير

اليوم العالمي الرياضي المفتوح للجامعة ا�مريكيةفبراير

حملة التوعية بمناسبة االحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير في محافظة مبارك الكبيرفبراير

حملة التوعية بمناسبة االحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير في محافظة الفروانيةفبراير

حملة التوعية في مدرسة الفحاحيل ا�نجليزيةمارس

حملة التوعية في مدرسة "نورث ويست" في الفروانية مارس

حملة التوعية في مدرسة الخليج ا�مريكية في الجهراءمارس

حملة التوعية بمناسبة يوم الصحة العالمي في جمعية أطباء والية كيرالابريل

حملة التوعية في مدرسة الفروانية المتوسطةابريل

حملة مدرسة دسمان النموذجية للتوعية المدرسية مايو

حملة التوعية في المدرسة ا�مريكية في الجهراء

حملة التوعية في مكتب الشهيدمايو

مايو
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اكتوبر

نوفمبر 

نوفمبر 

نوفمبر 

ديسمبر

حملة التوعية في مدرسة أكاديمية ا�بداع للبنين (بالتعاون مع مركز صباح ا�حمد للموهبة
 واالبداع)

حملة التوعية في الجامعة ا�مريكية في الكويت

حملة التوعية في الكلية ا�مريكية للشرق ا�وسط

حافالت التوعية في مدرسة أكاديمية ا�بداع للبنات (بالتعاون مع مركز صباح
ا�حمد للموهبة واالبداع)

العيادة المتنقلة التابعة لمعهد دسمان للسكري – حملة التوعية في المدرسة
ا�مريكية في الكويت

فّعالية التوعية الرمضانية في وزارة ا�عالميونيو

فّعالية التوعية في وزارة ا�وقاف العامةاكتوبر

فّعالية التوعية في  شركة البترول الوطنية الكويتية نوفمبر 

نوفمبر 
حملة التوعية في العيادة المتنقلة التابعة لمعهد دسمان للسكري في مدرسة الجيل

الجديد في حولي

العيادة المتنقلة التابعة لمعهد دسمان للسكري – حملة التوعية في كويت ماجيكنوفمبر 

حملة التوعية في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا في الكويتديسمبر
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معهد دسمان للسكري يستضيف الحملة السنوية التاسعة 
للتبرع بالدم "انطلق وأنقذ حياة"

أطلقــت لويــاك إلجنــازات الشــباب، بالتعــاون مــع مبــادرة احليــاة الصحيــة الكويتيــة يف معهــد دســمان للســكري، حملتهــا التاســعة للتــرع 
بالــدم حتــت عنــوان “انطلــق وأنقــذ حيــاة” يف رحــاب املعهــد وذلــك بتاريــخ 21 ينايــر 2017. وقــد انطلقــت احلملــة التــي حظيــت برعايــة 
البنــك األهلــي الكويتــي ودعــم كل مــن معهــد دســمان للســكري وبنــك الــدم املركــزي مــن مقــر لويــاك إلجنــازات الشــباب يف املدرســة 
ــدي،  ــادي موتورلي ــي ون ــادي دوكات ــة ون ــات الناري ــادي  ا لدراج ــن ن ــن كل م ــة م ــات الناري ــائقي الدراج ــن س ــد م ــع حش ــث جتّم ــة حي القبلي
باإلضافــة إىل ممثلــن مــن عــّدة نــواٍد نشــطة أخــرى للدراجــات الناريــة يف الكويــت وجملــس التعــاون اخلليجــي مــن أجــل التســجيل املســبق 
ــمان  ــد دس ــة إىل معه ــات الناري ــائقو الدراج ــّدم س ــم تق ــرع. ث ــة للت ــد األهلي ــريعة لتحدي ــارات س ــون باختب ــن يقوم ــاعدين طبي ــع مس م
للســكري يف موكــب ضخــم برفقــة مســؤولن مــن وزارة الداخليــة وذلــك يف اســتعراض تضامنــي آّخــاذ اســتقطب أنظــار وإعجــاب اجلمهــور 

واملــارة.

جامعة دندي تحتفي بالخريجين

منــذ عــام 2011، دأبــْت جامعــة دنــدي الرائــدة عامليــً يف الســكري وبحــوث الســكري، وبالتعــاون مــع معهــد دســمان للســكري )الــذي مت 
إنشــاؤه مــن قبــل مؤّسســة الكويــت للتقــّدم العلمــي( للنهــوض مبهمــة الوقايــة والســيطرة والتخفيــف مــن تأثــرات مــرض الســكري يف 
ــات هــذا الرنامــج متاحــً أمــام  الكويــت، علــى تطويــر وتقــدمي برنامــج الدراســات العليــا يف الرعايــة والتثقيــف وإدارة مــرض الســكري، وب
جمموعــة واســعة مــن املتخصصــن يف الرعايــة الصحيــة يف الكويــت الذيــن يدرســون بــدوام جزئــي أثنــاء العمــل. ومــن خــالل التدريــس 
ــي، يؤّهــل هــذا الرنامــج أخصائيــي وممارســي الرعايــة الصحيــة لتقــدمي رعايــة أكــر فاعليــة ملرضاهــم، كمــا  املباشــر واملبتكــر والتفاعل
ُيكســبهم معرفــة تخّصصيــة يف مــرض الســكري إضافــة إىل التدريــب اإلداري والتثقيفــي الــذي يســاندهم يف عمليــة التواصــل الفّعــال مــع 

زمالئهــم ومرضاهــم.

خــالل دراســاتهم، يقــوم الطــالب مبشــاريع تطويريــة متعــددة ترتكــز علــى النشــاط العملــي كمهــام تهــدف إىل االرتقــاء والتطويــر املباشــر 
ألســاليب تقــدمي الرعايــة الصحيــة ملرضــى الســكري واملمارســة التفاعليــة مــن خــالل ممارســات الرعايــة الصحيــة يف الكويــت. وقــد قــام 
أكــر مــن 300 طالــب حتــى اآلن بالتســجيل يف الرنامــج وحققــوا بشــكل جماعــي أكــر مــن 1000 مشــروع مرتكــز علــى النشــاط العملــي، 

األمــر الــذي ينعكــس بصــورة إيجابيــة مباشــرة علــى جمــال الرعايــة الصحيــة ملــرض الســكري يف الكويــت.

ــوا  ــن التحق ــدًا مم ــً جدي ــا 48 خريج ــي حققه ــرة الت ــازات الباه ــى اإلجن ــواء عل ــلطت األض ــبة س ــد مناس ــذي ُعق ــع ال ــرج الراب ــل التخ كان حف
باجملموعــة املؤلفــة مــن 139 خريجــً يف جميــع أنحــاء الكويــت، غــر أن هــذا ليــس نهايــة املطــاف، فالرنامــج مــاٍض إىل حتقيــق هدفــه 

ــاص. ــكل خ ــكري بش ــرض الس ــى م ــز عل ــع الرتكي ــة م ــي بعام ــة الكويت ــة الصحي ــام الرعاي ــايل يف نظ ــر انتق ــداث تغي ــل يف إح املتمّث

ــج األطروحــات يف  ــى مــكان العمــل ونشــر نتائ ــز عمليــة التغيــر مــن خــالل مشــاريعهم القائمــة عل وفيمــا يواصــل الطــالب رفــد وحتفي
ــل لهــم ذروة ثــالث ســنوات مــن العمــل اجلــاد والتفــاين، اجملــالت العلميــة، فــإن التخــّرج مــن معهــد دســمان للســكري ميّث
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وقــد ملســوا ذلــك خــالل االحتفــال، والــذي جمــع حتــت ســقف واحــد كبــار الشــخصيات مــن جميــع أنحــاء الكويــت واســكتلندا لالحتفــال 
بإجنازاتهــم املهمــة.

عيادة السكري المتنقلة التابعة لمعهد دسمان للسكري تشارك 
في احتفاالت العيد الوطني وعيد التحرير في األحمدي

شــاركْت عيــادة الســكري املتنقلــة التابعــة ملعهــد دســمان للســكري يف احتفــاالت العيــد الوطنــي وعيــد التحريــر يف حمافظــة األحمــدي 
بتاريــخ 10 فرايــر 2017، حيــث قّدمــت العيــادة فحوصــً جمانيــة لســكر الــدم وضغــط الــدم ألكــر مــن 200 زائــر.

العيــادة المتنقلــة لمعهــد دســمان للســكري تشــارك فــي يــوم 
الرياضــة للمدرســة العالميــة األمريكيــة

شــاركْت عيــادة الســكري املتنقلــة التابعــة ملعهــد دســمان للســكري يف يــوم الرياضــة الــذي نظمتــه املدرســة العامليــة األمريكيــة، حيــث 
مت قيــاس مســتوى الســكر يف الــدم وضغــط الــدم ملوظفــي املدرســة العامليــة األمريكيــة وطــالب املدرســة الثانويــة )املصابن بالســكري 

وغــر املصابــن(، وقــد جــرْت هــذه الفعاليــة يف نــادي الســاملية الرياضــي بتاريــخ 16 فرايــر 2017.

ــارك  ــكري تش ــمان للس ــد دس ــة لمعه ــة التابع ــادة المتنقل العي
فــي ماراثــون مبــارك الكبيــر

شــاركْت عيــادة الســكري املتنقلــة التابعــة ملعهــد دســمان للســكري يف ماراثــون مبــارك الكبــر، حيــث قامــْت بقياس مســتوى الســكر يف 
الــدم وضغــط الــدم للحاضريــن، وقــد أُقيمــت هــذه الفعاليــة يف 18 فرايــر 2017.
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ــي  ــذاء الصح ــبوع الغ ــتضيف أس ــكري يس ــمان للس ــد دس معه
ــي ــاة صح ــط حي ــي، نم ــذاء صح ــدي: غ الهولن

اســتضاف معهــد دســمان للســكري بالتعــاون مــع الســفارة الهولنديــة نــدوة تفاعليــة بعنــوان ”غــذاء صحــي، منــط حيــاة صحــي” يف 19 
فرايــر 2017، حيــث ســعْت هــذه النــدوة إىل زيــادة التوعيــة وتبــادل املعــارف والعلــوم مــن أجــل بنــاء جيــل قــادم أكــر صحــة. وكان 
مــن بــن املتحدثــن ســعادة الســفر الهولنــدي الســيد فرانــس بوتايــت، واملستشــار الزراعــي لــدول جملــس التعــاون اخلليجــي الســيد هانــز 
فــان ديــر بيــك، والرئيــس التنفيــذي للقطــاع الطبــي الدكتــورة إبــاء العزيــري، ومديــر قســم التغذيــة الدكتــورة رىل بركــة، ومديــر وكالــة 
GMBS لدعــم األعمــال الســيد مارتــن ســميت، واخلبــر بتحديــد املكونــات وجــودة األغذيــة واملديــر التنفيــذي لرنامــج اخليــارات الصحيــة 

الســيد روجتــر شــيلبزاند.

عيادة السكري المتنقلة التابعة لمعهد دسمان للسكري تزور 
مكتب الشهيد

أقــام معهــد دســمان للســكري فعاليــًة توعويــة بالتعــاون مــع مكتــب الشــهيد يف مقــره يــوم األربعــاء 22 مــارس 2017. وقــد قــّدم 
املعهــد فحوصــً تكامليــة لســكر الــدم، ومــواد تثقيفيــة، واستشــارات طبيــة، والعديــد غرهــا لعائــالت الشــهداء وموظفــي املكتــب. 

وتنبــع هــذه املبــادرة مــن جهــود املعهــد لنشــر التوعيــة والتثقيــف الصحــي بــن العامــة. 

العيادة المتنقلة التابعة لمعهد دسمان للسكري تزور قصر نايف

يف 5 يونيــو 2017 زارْت عيــادة الســكري املتنقلــة التابعــة ملعهــد دســمان للســكري إحــدى فعاليــات شــهر رمضــان التوعويــة اخلريــة يف 
قصــر نايــف حيــث مت إجــراء فحــوص الســكر وضغــط الــدم للعمــوم.
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معهد دسمان للسكري يُقيم حفل القرقيعان السنوي

حتــت إشــراف املديــر العــام ملعهــد دســمان للســكري الدكتــور قيــس الدويــري، شــّدد قســما التغذيــة والعالقــات العامــة علــى أهميــة 
إقامــة حفــل القرقيعــان الســنوي لألطفــال املصابــن بالســكري يف معهــد دســمان للســكري. وُيعتــر هــذا احلــدث مهمــً جلعــل األطفــال 
وعائالتهــم يدركــون أن بإمكانهــم االســتمتاع بحفــل القرقيعــان واألحــداث املماثلــة حتــت إشــراف متخّصصــن، وذلــك يــوم اخلميــس 8 

يونيــو 2017 مــن الســاعة 9 صباحــً وحتــى 11 مســاًء.

معهد دسمان للسكري يحتفل للسنة الثانية بيوم ملصقات 
الطالب من متدرّبي فصل الصيف

نّظــم معهــد دســمان للســكري االحتفــال الســنوي الثــاين بيــوم ملصقــات الطــالب حتــت إشــراف الدكتــور قيــس الدويــري، املديــر العــام 
ملعهــد دســمان للســكري والروفيســور ياكــو توميليهتــو، املديــر التنفيــذي لقطــاع االبحــاث.

وشــهد هــذا احلــدث نهايــة برنامــج التدريــب الصيفــي البحثــي للطــالب. وكان فريــق األبحــاث العلميــة التابــع للمعهــد حاضــرًا ليشــهد علــى 
إجنــازات الطــالب. وُيعتــر برنامــج التدريــب الصيفــي البحثــي مــن األنشــطة الطالبيــة الصيفيــة التــي ُتوّفــر فرصــً فريــدة للتعلـّـم واكتســاب 

املهــارات العمليــة يف جمــاالت العلــوم.

ــة  ــب اخملتلف ــع التدري ــملْت مواضي ــتمرة. وش ــدة مس ــاريع معتم ــطس 2017 يف مش ــو إىل أغس ــن يوني ــالب م ــول الط ــد مت قب ــذا وق ه
قــراءة ومراجعــة املصــادر والكتــب العلميــة، وتصميــم وتنفيــذ الدراســات االســتقصائية، وإجــراء الدراســات، والتحليــل اإلحصائــي، والكتابــة 

التقنيــة.

ويهدف معهد دسمان للسكري إىل تنظيم مثل هذه األنشطة لدعم مهمته وتعزيز املعرفة بن صفوف الشباب.
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معهد دسمان للسكري يُشارك في فعالية مؤّسسة الكويت 
للتقّدم العلمي في األفنيوز

شــارك معهــد دســمان للســكري يف جنــاح مؤّسســة الكويــت للتقــّدم العلمــي يف جممــع األفنيــوز. وكان موظفــو التمريــض يف معهــد 
دســمان للســكري  متواجديــن هنــاك لقيــاس مســتويات الســكر يف الــدم لــدى زوار املعــرض. كمــا كان املوظفــون مــن مركــز التصويــر 
التشــخيصي، ومركــز اللياقــة الطبيــة، والعالقــات العامــة واإلعــالم مســتعدين لإلجابــة علــى أيــة أســئلة حــول املرافــق واخلدمــات املتوفــرة 

يف معهــد دســمان للســكري.

االحتفال باليوم العالمي للسكري في معهد دسمان للسكري

ــرض  ــة مب ــال التوعي ــن يف جم ــرز املهتم ــن أب ــي، م ــّدم العلم ــت للتق ــة الكوي ــأته مؤّسس ــذي أنش ــكري، وال ــمان للس ــد دس ــر معه ُيعت
الســكري يف الكويــت، ويف هــذا الســياق فقــد نّظــم املعهــد يف مقــّره حدثــً لالحتفــال باليــوم العاملــي للســكري وذلــك يف يــوم اخلميــس 
ــزوار  التشــاور مــع أخصائيــي مــرض الســكري وأخصائيــي التغذيــة، باإلضافــة إىل احلصــول  16 نوفمــر 2017. حيــث اتــاح هــذا احلــدث لل
علــى معلومــات صحيــة خمتلفــة مــن اقســام متنوعــة تشــرح مــرض الســكري وُتشــّجع علــى تعديــل منــط احليــاة الصحــي. وحضــر احلــدث 
حــوايل 500 ضيــف، ممــا ُيؤّكــد اهتمــام الكويــت مبكافحــة هــذا املــرض اخلطــر. كمــا رّكــزْت االقســام املتاحــة يف هــذا احلــدث علــى 
ــات  ــد خدم ــّدم املعه ــدث، ق ــذا احل ــم. ويف ه ــة الف ــة، وصح ــة املالئم ــطة البدني ــبة، واألنش ــة املناس ــادات الغذائي ــول الع ــزوار ح ــف ال تثقي
ــة،  ــة، وتعليمي ــارات تغذوي ــة إىل استش ــدم، باإلضاف ــن والق ــات الع ــدم، وفحوص ــكر يف ال ــتوى الس ــص ملس ــك فح ــا يف ذل ــة مب تثقيفي

ورياضيــة مــن قبــل خــراء املعهــد.

ــالل  ــن خ ــكري م ــرض الس ــن مب ــخاص املصاب ــدى األش ــكري ل ــرض الس ــات م ــع مضاعف ــو من ــدث ه ــذا احل ــن ه ــي م ــدف األساس واله
رفــع مســتوى التوعيــة حــول املضاعفــات، ومتكــن أولئــك املتأثريــن مبــرض الســكري للســيطرة بشــكل اســتباقي علــى هــذا املــرض 
وحتســن نوعيــة حياتهــم. ويعكــس احلــدث بيئــة مثــرة الهتمــام اجلميــع، ومت تصميــم األنشــطة املوّجهــة نحــو األطفــال الصغــار مــن 
ــركة  ــة ش ــنة برعاي ــذه الس ــدث ه ــي احل ــرى. ويأت ــة األخ ــطة التعليمي ــويقية واألنش ــا تش ــت عروض ــي تضمن ــة الت ــروض الرتفيهي ــالل الع خ
ــّره  ــا أق ــً مل ــي” وفق ــتقبل صح ــا يف مس ــكري- حّقن ــرض الس ــرأة وم ــعار “امل ــل ش ــي، ويحم ــل الكويت ــت التموي ــي وبي ــدم التكنولوج التق

ــكري. ــدويل للس ــاد ال االحت

يف هــذا الســياق صــّرح الدكتــور قيــس الدويــري، املديــر العــام ملعهــد دســمان للســكري، “تأتــي مثــل هــذه الفّعاليــات واألنشــطة متاشــيا 
مــع رســالة معهــد دســمان للســكري، حيــث ُيعتــر تعزيــز الصحــة والتوعيــة أولويــة بالنســبة للمعهــد. ومنــذ تأسيســه مــن قبــل مؤّسســة 
ــى  ــوء عل ــاء الض ــنويً إللق ــالت س ــات واحلم ــن الفّعالي ــد م ــارك يف العدي ــد وُيش ــم املعه ــام 2006، ُينّظ ــي يف ع ــّدم العلم ــت للتق الكوي

مــرض الســكري والصحــة بشــكل عــام. وهــذا يتفــق مــع إميــان املعهــد بــأن “الوقايــة خــر مــن العــالج”. 
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ــدى  ــبة %20 ل ــي بنس ــد الوطن ــى الصعي ــكري عل ــرض الس ــار م ــدل انتش ــر إىل مع ــري: “بالنظ ــس الدوي ــور قي ــال الدكت ــر، ق ــان آخ ويف بي
البالغــن، ُيرّكــز معهــد دســمان للســكري علــى معاجلــة داء الســكري مــن خــالل األبحــاث، والعــالج، والتدريــب. ومــن خــالل اســتقبال أكــر 
مــن 5000 مريــض وتنفيــذ 91 مشــروعً بحثيــً، يســتمر املعهــد يف ســر أغــوار القضايــا الرئيســية يف بحــوث الســكري الطبيــة البيولوجيــة 

والســريرية”.

معهد دسمان للسكري يُشارك في مؤتمر السكري الدولي في 
أبو ظبي لعام 2017

شــارك معهــد دســمان للســكري يف مؤمتــر الســكري الــدويل 2017 الــذي ُعقــد يف أبــو ظبــي يف الفــرتة مــن 4 إىل 8 ديســمر. وُتمّثــل 
هــذه املشــاركة املــرة اخلامســة علــى التــوايل التــي ُيشــارك فيهــا معهــد دســمان للســكري يف املؤمتــر. وتأتــي مشــاركة املعهــد مــن 

خــالل تقــدمي 5 عــروض علمية/بحثيــة شــفهية وأكــر مــن 30 ملصقــً بحثيــً مقّدمــً مــن القطاعــن الطبــي والبحثــي.
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تخطيط وتطوير الرعاية الصحية

)ACI( كندا الدولية لالعتماد

 QMENTUM 1. الجلسات التعليمية )األساسية والشاملة( المتقدمة لبرنامج

اعتبــارًا مــن 18 -17ســبتمر 2017، مت تقــدمي جلســة توجيهيــة ملــدة يومــن لتوجيــه جهــود حتســن اجلــودة يف جميــع أقســام املعهــد، 
ومت عــرض مقدمــة عــن برنامــج QMENTUM ملوظفــي معهــد دســمان للســكري الذيــن مل يشــاركوا مــن قبــل يف الرنامــج وأي موظــف 

طلــب عقــد جلســة لتجديــد املعلومــات.

رحلة دسمان مع كندا الدولية لالعتماد، الدورة الثانية )2015-2013(

مت إعــداد كتيــب إلكــرتوين يحتــوي معلومــات بشــأن الــدورة الثانيــة املكتملــة مــن 2013-2015 لرحلــة كنــدا الدوليــة العتمــاد برنامــج 
QMENTUM، وسيســاعد هــذا الكتيــب يف تعليــم األطــراف املعنيــة يف الرنامــج، باإلضافــة إىل إجنــازات معهــد دســمان للســكري املتعلقــة 

بهــذه الــدورة.

استبيان التقييم الذاتي من كندا الدولية لالعتماد

بــدأت عمليــة اســتبيان التقييــم الذاتــي يف شــهر أغســطس 2017، ومت االنتهــاء مــن االســتبيانات املوجــودة علــى البوابــة االلكرتونيــة لـــ 
كنــدا الدوليــة لالعتمــاد للمعايــر الثمانيــة املعــرتف بهــا دوليــً يف معهــد دســمان للســكري. مت إرســال روابــط إكمــال االســتبيانات إىل قــادة 
فــرق العمــل املعنيــة يف كنــدا الدوليــة لالعتمــاد مــع جــدول زمنــي حمــدد إلجنــازه. مت تقــدمي جميــع الــردود إىل كنــدا الدوليــة لالعتمــاد 

إلجــراء حتليــل والــذي متــت مشــاركته بــن الفــرق. 

هذه العملية المنظمة هي أداة فعالة تقدم للمعهد طرقًا لتحديد مجاالت التحسين من خالل:

تقييم امتثالها اجململ للمعاير	 

تطوير معرفة املوظفن باملعاير وأفضل املمارسات	 

حتديد أولويات اجملاالت من أجل حتسينها ووضع جداول زمنية واقعية	 

توفر إدارة ملتابعة بنود العمل	 

عند التحديد، ميكن ملعهد دسمان للسكري الرتكيز على اجملاالت ذات األولوية احملددة للتحسن	 
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بوابة معهد دسمان للسكري االلكترونية لدى كندا الدولية لالعتماد

اســتمرت عمليــة إنشــاء بوابــة الكرتونيــة لــدى كنــدا الدوليــة لالعتمــاد خاصــة مبوظفــي معهــد دســمان للســكري. مت تصميــم صفحــة 
ــمان  ــد دس ــة مبعه ــاد اخلاص ــة لالعتم ــدا الدولي ــات كن ــول ملعلوم ــر الوص ــات لتوف ــا املعلوم ــم تكنولوجي ــع قس ــاون م ــة بالتع البواب
ــدورات  ــدا الدوليــة لالعتمــاد التــي مت اســتالمها مــن املوظفــن يف معهــد دســمان للســكري مــن جميــع ال للســكري. مت إدراج مــواد كن
الثــالث اخلاصــة بـــ كنــدا الدوليــة لالعتمــاد. تضمنــت بعــض هــذه املعلومــات: تقاريــر كنــدا الدوليــة لالعتمــاد النهائيــة وتقاريــر وعــروض 
تقدمييــة ومعلومــات التعليــم والتدريــب واملعايــر الدوليــة املؤسســية اخلاصــة بـــ كنــدا الدوليــة لالعتمــاد وشــهادات معهــد دســمان 

ــاد. ــة لالعتم ــدا الدولي ــع كن ــكري م ــمان للس ــد دس ــة األوىل ملعه ــب دورة الرحل ــكري وكتي للس

اجتماعات وتقارير التقدم لمجموعات عمل معهد دسمان للسكري وكندا الدولية لالعتماد 

ــت  ــاص QMENTUM. مكن ــدويل اخل ــاد ال ــج االعتم ــة لرنام ــددة الثماني ــة احمل ــر الدولي ــي املعاي ــل تغط ــات عم ــد 7 جمموع ــدى املعه ل
هــذه املعايــر كــوادر  املعهــد مــن إجــراء حتســينات نوعيــة عمليــة وفعالــة ومبــادرات تتعلــق بســالمة املريــض يف ممارســاتهم اليوميــة. 

اجتمعــت جمموعــات العمــل طــوال العــام وقدمــت تقاريــر مرحليــة عــن معايرهــا. 

عدد المعايير المطلوبةرقم المعيارالمعيار الدولي

137      17 مركز األشعة التشخيصية     2
155      17 خدمات الرعاية اإلسعافية     1

 96       14 الوقاية ومنع العدوى     3

149      17 اإلدارة       4
175      29 خدمات المختبر الطبي الحيوي     5
148      27 6  إدارة الدواء    

87      13 8  الحوكمة    

إعادة معالجة وتعقيم األجهزة الطبية   13      116  7

                       التي يعاد استخدامها    

السلوك الصحي لدى  األطفال في سن المدرسة

كان معهــد دســمان للســكري جــزءًا مــن التعــاون البحثــي مــع منظمــة الصحــة العامليــة وكليــة طــب األســنان بجامعــة الكويــت ليصبــح 
مشــروعً مرتبطــً مبشــروع الســلوكيات الصحيــة  لــدى األطفــال يف ســن املدرســة. 

ــم يف  ــى صحته ــر عل ــي تؤث ــة الت ــلوكيات الصحي ــد الس ــباب وحتدي ــة للش ــة الصحي ــل للحال ــم أفض ــو “فه ــروع ه ــن املش ــدف م كان اله
ــي”. ــياقهم االجتماع س

بدأ املشروع يف عام 2015 يف مرحلة الدمج مع إعداد تقرير وفقً لنماذج تقارير منظمة الصحة العاملية.
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اإلبالغ عن الحوادث في معهد دسمان للسكري

متاشــيً مــع سياســة وإجــراءات اإلبــالغ عــن احلــوادث وعــن الربعــن األولــن مــن  الســنة، تلقــت اإلدارة  15 تقريــرًا عــن احلــوادث مــن خمتلــف 
اإلدارات والوحــدات واملرافــق داخــل املعهــد. متــت جدولــة األحداث بـــتحليل  الســبب األساســي املقدم. 

ويف الربــع الثالــث مت نقــل مســؤولية اإلبــالغ عــن احلــوادث إىل جلنــة الطــوارئ  والســالمة بنــاًء علــى بريــد الكــرتوين أرســل إىل جميــع موظفــي 
معهــد دســمان للســكري يف  15  يونيــو 2017. 

عملية السياسات واإلجراءات في معهد دسمان للسكري

مت إرســال رســائل التذكــر املســبقة عــر الريــد االلكــرتوين إىل اإلدارات املعنيــة فيمــا يتعلــق بالسياســات واإلجــراءات القادمــة والتــي كان مــن 
املقــرر مراجعتها/جتديدهــا يف عــام 2017.

اســتلمت اإلدارة  80 منــوذج طلــب جديد/طلــب تغيــر تطلــب فيهــا إجــراء مراجعــات للسياســات واإلجــراءات ومت حتميــل  96 طلــب جديــد 
وجمــدد للسياســات واإلجــراءات. مت اإلعــالن عــن كل حتميــل مــع رابــط مباشــر للسياســات واإلجــراءات ملــدة أســبوعن علــى البوابــة. 

يف عــام 2017، لوحــظ وجــود زيــادة بنســبة%10.5مما أدى إىل توفــر 451 مــن السياســات واإلجــراءات علــى موقــع السياســة واإلجــراءات 
ضمــن بوابــة معهــد دســمان للســكري. 

مجموع السياسات واإلجراءات المحملة والمرئية لكل قسم في عام 2017

اإلدارات/ الوحدات                   المجموع

اإلدارات/ الوحدات                   المجموع

3 إدارة المباني والصيانة       
11 إدارة الموارد البشرية       

1 إدارة تكنولوجيا المعلومات       
15 مجموع العمليات        

سياسة وإجراءات قطاع األبحاث في عام 2017

3 التجهيزات التخصصية        
3 مرفق الجرد المركزي لألبحاث       

إدارة مشروع عمليات األبحاث                                                       6

28 البنك الحيوي الوطني في معهد دسمان للسكري    

إدارة مشروع عمليات األبحاث
2 مكتب تنسيق مشروع األبحاث       

42 مجموع األبحاث        

سياسة وإجراءات القطاع الطبي في عام 2017

سياسة وإجراءات قطاع العمليات في عام 2017

اإلدارات/ الوحدات                   المجموع

1 الخدمات السريرية إلدارة منع العدوى      
2 مركز اللياقة الطبي        
6 إدارة التمريض        
9 المجموع الطبي        
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سياسة وإجراءات اإلدارة العامة في عام 2017

2 إدارة تخطيط وتطوير الرعاية الصحية      
5 العالقات العامة واإلعالم       

22 مكتب الشؤون التنظيمية للحيوانات      
1 مكتب الشؤون التنظيمية البشري      

30 مجموع اإلدارة العامة        

اإلدارات/ الوحدات                   المجموع

خطط عمل إدارة معهد دسمان للسكري ومؤشرات األداء 
الرئيسية ومؤشرات  األداء الرئيسية للمعهد

الربــع األول: مت إجــراء اجتماعــات مــع قطاعــي العمليــات واإلدارة العامــة يف شــهر ديســمر لتحديــث خطــط العمــل املقــررة عــام 2016. 
ــاك أي تعليقــات و/أو تأخــر  يف أي مشــروع، فقــد مت حلظــه مــع ســبب التأخــر، عــالوة علــى ذلــك، فقــد اختــارت القطاعــات  إذا كان هن
البحثيــة والطبيــة، يف هــذه املرحلــة، معاجلــة خطــط عملهــا بشــكل منفصــل. ومــع ذلــك، كانــت اإلدارة متاحــة يف حــال طلــب أي مســاعدة، 
باإلضافــة إىل ذلــك، عملــت اإلدارة مــع قطاعــي العمليــات واإلدارة العامــة لتطويــر خطــط عمــل جديــدة ودقيقــة وحمدثــة وواضحــة متثــل 

الوظائــف الداخليــة لــكل قســم يف عــام 2017 .

مت عقــد اجتماعــات مــع قطاعــي العمليــات واإلدارة العامــة يف شــهر يونيــو لتحديــث خطــط العمــل. ســار كل اجتمــاع بشــكل جيــد وتضمن 
النســبة املئويــة الســتكمال النشــاط. إذا كان هنــاك أي تعليقــات و/ أو تأخــر يف أي مشــروع، فقــد مت حلظــه مــع ســبب التأخــر. كانــت اإلدارة 

متاحــة يف حــال طلــب مســاعدة مــن أي قســم من األقســام. 

مؤشرات األداء الرئيسية

الربــع األول: عملــت اإلدارة علــى مؤشــرات األداء الرئيســية ملعهــد دســمان للســكري املقدمــة مــن األقســام التــي متثــل الوظائــف الداخليــة 
لــكل قطــاع. مت تقــدمي مؤشــرات األداء الرئيســية إىل مكتــب املديــر العــام للمراجعــة لتقدميهــا إىل مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي 

 .KFAS

الربــع الثالــث والرابــع: مت حتديــث مؤشــرات األداء الرئيســية اخلاصــة بأقســام العمليــات والطبــي واألبحــاث واإلدارة العامــة مبــا يف ذلــك النســبة 
املئويــة الســتكمال النشــاط. إذا كان هنــاك أي تعليقــات و/أو تأخــر يف أي مشــروع، فقــد مت التأشــر عليــه مــع ســبب التأخــر.
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العائد االجتماعي على االستثمار

ــاريع  ــن املش ــة م ــر املالي ــة وغ ــج املالي ــاس النتائ ــة لقي ــة بطريق ــاب املصلح ــد أصح ــتثمار لتزوي ــى االس ــي عل ــد االجتماع ــتخدم العائ يس
واألنشــطة. تســاعد هــذه األداة يف حســاب النتائــج املاليــة مــن خــالل توفــر نســبة التغيــر االجتماعــي باملعنــى اللحظــي مــن خــالل شــرح 

ــه. ــم إنفاق ــي يت ــار كويت ــن كل دين ــرتد م ــال يس ــن امل ــم م ــه وك ــم إنفاق ــي يت ــار كويت ــن كل دين ــة م ــوال الناجت ــة األم كمي

مت تبنــي منهجيــة لتقييــم العائــد االجتماعــي علــى االســتثمار و تكييفهــا لقيــاس أنشــطة وبرامــج تخطيــط وتطويــر الرعايــة الصحيــة. يهــدف 
هــذا القيــاس إىل فهــم: التأثــر اجملتمعــي وتقديــر األثــر وتقييــم فعاليــة الرامــج وتعزيــز املســاءلة وتطويــر مؤشــرات اجتماعيــة حقيقيــة 
للتغيــر وفهــم الطريقــة التــي يقــود بهــا معهــد دســمان للســكري التغيــر داخــل جمتمعاتنــا. باســتخدام هــذه الطريقــة، ميكــن للمــرء أن 

يتوصــل إىل القيمــة املعادلــة النقديــة بســبب مدخــول االســتثمار يف كل نشــاط مــن األنشــطة. 

تقييم نتيجة إدارة مرض السكري من النوع الثاني في معهد 
دسمان للسكري

ــات الســجل الصحــي االلكــرتوين لـــ 963 مريضــً داخــل معهــد دســمان للســكري  ــة اخملطوطــة مــن أجــل بيان جــاري العمــل علــى مرحل
ــا.  ــً وجدولته ــا إحصائي ــي مت حتليله والت
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إدارة األبحاث
1. المدير التنفيذي لقطاع األبحاث

ملخص عن الوحدة:

يضــم معهــد دســمان للســكري جمموعــة مــن الباحثــن ذوي اخلــرة يف خمتلــف جمــاالت أبحــاث وإدارة مــرض الســكري. وقــد مت تطويــر 
ــف  ــكري يف خمتل ــاث الس ــن يف أن أبح ــكري تكم ــمان للس ــد دس ــية ملعه ــوة الرئيس ــنن. إن الق ــر الس ــى م ــً عل ــي تدريجي ــل البحث العم
ــمان  ــد دس ــودة يف معه ــة املوج ــارات اخملتلف ــتخدام امله ــن اس ــدر م ــى ق ــق أقص ــد لتحقي ــن املعه ــا ضم ــن تنظيمه ــاالت  ميك اجمل
ــمان  ــد دس ــاث يف معه ــم األبح ــه لقس ــوه إضافي ــدويل ق ــي وال ــن احملل ــى الصعيدي ــطه عل ــه النش ــراكات اخلارجي ــكل الش للسكري.تش
ــة علميــة مــن شــأنها تعزيــز التحقيــق يف مــرض الســكري ومضاعفاتــه وحمدداتــه  للســكري. إن معهــد دســمان للســكري قــد أنشــأ بيئ

ــة.  ــة والرعاي ــالج والوقاي والع

ــاث  ــاع األبح ــذي لقط ــر التنفي ــراف املدي ــت إش ــكري حت ــمان للس ــد دس ــاث يف معه ــم األبح ــة يف قس ــطة البحثي ــع األنش ــيق جمي ــم تنس يت
ــمان  ــد دس ــي يف معه ــف البحث ــرق إدارة املل ــد ط ــو أح ــرتاتيجي ه ــط اإلس ــروع. إن التخطي ــاث وإدارة املش ــات األبح ــم عملي ــاعدة قس مبس
للســكري لتحقيــق أقصــى قــدر مــن قيمــة امللــف مــن خــالل الفحــص الدقيــق ملكوناتــه وموضوعــات األبحــاث املوضوعــة واملشــاريع. 

الجوائز واإلنجازات:

الجوائز

ــب 	  ــة القل ــتقالبية، جمعي ــب االس ــراض القل ــة وأم ــاة و صح ــلوب احلي ــول أس ــدوة ح ــة، ن ــكي التذكاري ــد كريتشفس ــزة ديفي جائ
ــة ــدة األمريكي ــات املتح ــون، الوالي ــة أوريغ ــد، والي ــة، بورتالن األمريكي

اإلنجازات

رئيــس حتريــر يف جملــة الرعايــة األوليــة ملــرض الســكري: تومســون رويــرتز، وهــو باحــث يستشــهد بــه كثــرًا )مــن بــن أقــل 	 
مــن %1 مــن  الذيــن يستشــهد بــه كمرجــع علــى مســتوى العــامل(

ــدويل 	  ــاد ال ــه االحت ــذي يقيم ــكري ال ــي للس ــر العامل ــة، املؤمت ــة العام ــة والصح ــم األوبئ ــة عل ــس هيئ ــج ورئي ــة الرنام ــو جلن عض
ــدة ــة املتح ــارات العربي ــي، اإلم ــو ظب ــكري، أب للس

عضو اللجنة املنظمة للندوة الدولية اخلامسة عشر لوبائيات مرض السكري، أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة 	 

ــزة 	  ــة االختيــار جلائ ــه، موريشــيوس. عضــو جلن ــة العلميــة للمؤمتــر الــدويل املعنــي بالســكري واألمــراض املرتبطــة ب رئيــس اللجن
ــة ــة التطبيقي ــوم الطبي ــال العل ــت 2017 يف جم الكوي

21: حماضرة تلبية لدعوات يف املؤمترات العلمية الدولية 	 

مجموع عدد34| 
 المنشورات
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إدارة األبحاث
1. منشأة إدارة وثائق المكتبة واألبحاث 

ملخص عن الوحدة:

ــر  ــكري لتطوي ــمان للس ــد دس ــي معه ــازة ملوظف ــة ممت ــة مرجعي ــر خدم ــاث يف توف ــة واألبح ــق املكتب ــأة إدارة وثائ ــة منش ــل مهم تتمث
جمموعــة مــن املــوارد املطبوعــة وااللكرتونيــة واحلفــاظ عليهــا والتــي تدعــم االحتياجــات البحثيــة للمعهــد، وتوجيــه األفــراد واجملموعــات 
والفئــات حــول االســرتجاع واالســتخدام الفعــال ملصــادر املعلومــات. باإلضافــة إىل ذلــك، تنخــرط املكتبــة يف تقــدمي تدريبــات بحثيــة يف 
خمتلــف األدوات البحثيــة ومراجعــة األدبيــات وتقييــم وتدقيــق اخملطوطــات، إلــخ. كمــا تقــوم املكتبــة أيضــً ببــذل جهودهــا يف رقمنــة 

جميــع وثائــق مصــدر األبحــاث وتتبــع وثيقــة املشــاركن وتأمــن األصــول يف معهــد دســمان للســكري.

ــدوات واحملاضــرات لتشــاطر املعرفــة البحثيــة بــن  ــة معنيــة أيضــً بإجــراء الرامــج البحثيــة العلميــة وعقــد الن مــن ناحيــة أخــرى، فاملكتب
ــن. الباحث

ويف إطــار دعــم الرعايــة الصحيــة للطــالب الشــباب واملهنيــن الكويتيــن، فــإن املكتبــة تنظــم برامــج تدريبيــة صيفيــة للحصــول علــى 
مــواد تدريبيــة بحثيــة عمليــة. 

مــن املســؤوليات الرئيســية األخــرى للمكتبــة الرتويــج لألخبــار واألحــداث املتعلقــة مبجــال األبحــاث مــن خــالل النشــرات اإلخباريــة االلكرتونيــة 
ونظــام أرشــفة املطبوعــات واإلعــالن عــن إجنــاز املطبوعــات جلمهــور معهــد دســمان للســكري.

الجوائز واإلنجازات:

تتعاون املكتبة مع أحد املشروعات املعتمدة حاليً كشركاء وتتعاون يف مشروعن بحثين كمؤسستن.

غير ذلك )لجنة /  مجموعة عمل(

جلنة برنامج األبحاث العلمية 	 

جلنة التدريب	 

 |01

 |01
مجموع عدد
 المنشورات

عدد المشاريع 
في عام 2017

معهد دسمان للسكري  |  التقرير السنوي2017



28

2. عمليات األبحاث وإدارة المشاريع

ملخص عن الوحدة:

يتألــف تصميــم الهيــكل التنظيمــي لقســم األبحــاث يف معهــد دســمان للســكري مــن ثالثــة جمــاالت ســياقية رئيســية هــي: العمليــات 
واجملــاالت واملنصــات العلميــة. تشــمل عناصــر الهيــكل التنظيمــي لألبحــاث التــي تعتمــد علــى هــذه العوامــل مــا يلــي: إضفــاء الطابــع 
الرســمي والتمايــز )لــكل مــن الرأســي، أي عــدد املســتويات، واألفقــي، أي عــدد الوحــدات أو الوحــدات الفرعيــة(، وحجــم املكــون اإلداري 
واملركزيــة وجمــال املراقبــة والتخصــص وقنــوات التواصــل. ولتحقيــق هــذا النهــج، مت دمــج عمليــات األبحــاث وإدارة املشــاريع جنبــً إىل جنــب 
مــع وحــدات األبحــاث الوظيفيــة واملنشــآت األساســية الداعمــة. علــى الرغــم مــن أن جميــع الكيانــات البحثيــة تضطلــع مبهامهــا املســتقلة، 
فإنهــا تعمــل جميعهــا بالتنســيق مــع نهــج متعــدد التخصصــات جنبــً إىل جنــب مــع فــرق أخــرى داخــل معهــد دســمان للســكري لتحقيــق 

األهــداف املشــرتكة. 

تعــد عمليــات األبحــاث وإدارة املشــاريع منصــة إداريــة مســؤولة عــن توحيــد عمليــات احلوكمــة ذات الصلــة باملشــاريع وتســهيل مشــاركة 
ــن  ــاريع إىل الباحث ــم إدارة املش ــف دع ــر وظائ ــن توف ــذه اإلدارة م ــؤولية ه ــاوت مس ــات. وتتف ــات واألدوات والتقني ــوارد واملنهجي امل

الرئيســين عــن طريــق مكتــب تنســيق املشــاريع ومكتــب شــؤون األبحــاث. 

شؤون تنظيمية بحثية:

مكتب شؤون األبحاث

يقــدم مكتــب شــؤون األبحــاث خدمــات دعــم ذات قيمــة عاليــة تســاعد الباحثــن أثنــاء مســار تنفيــذ املشــاريع البحثيــة، كمــا يشــرف علــى 
جــودة ومطابقــة املشــاريع البحثيــة يف معهــد دســمان للســكري فيمــا يتعلــق باألنظمــة الوطنيــة والدوليــة ويشــرف علــى األبحــاث التعاونيــة 
التــي لهــا عالقــة بالدراســات التجريبيــة الســريرية متعــددة املواقــع، ممــا يســاعد علــى اســتقطاب أحــدث األبحــاث إىل البــالد أو بشــكل عــام 
ــً إىل جنــب مــع وحــدة عمليــات األبحــاث وإدارة املشــاريع للمســاهمة يف  ــة مواتيــة للبحــث. يعمــل مكتــب شــؤون األبحــاث جنب ــق بيئ خل

مهمــة املعهــد ككل، وإدارة األبحــاث. يقــدم مكتــب شــؤون األبحــاث الدعــم اإلداري للجــان التاليــة:

لجنة المراجعة األخالقية	 
ــاريع  ــة للمش ــب األخالقي ــتعرض/تراقب اجلوان ــكري وتس ــمان للس ــد دس ــية يف معه ــة املؤسس ــس املراجع ــة جمل ــل مبثاب  تعم
ــكري  ــمان للس ــد دس ــة يف معه ــة األخالقي ــة املراجع ــجيل جلن ــرية. مت تس ــاث البش ــاركن يف األبح ــوق املش ــة  حق ــة حلماي البحثي

ــة. ــانية األمريكي ــات اإلنس ــة واخلدم ــدة الصح ــت وح حت

لجنة رعاية أخالقيات أبحاث الحيوان  	 
تعمــل علــى حمايــة احليوانــات املســتخدمة يف األبحــاث التجريبيــة أو االختبــار أو التدريــس. تواصــل أبحــاث النمــوذج احليــواين تقدمي 
مســاهمات حيويــة لفهــم وعــالج العديــد مــن املشــاكل الصحيــة الكــرى مبــا يف ذلــك الســرطان وأمــراض القلــب والســكري. 

تلتــزم جلنــة رعايــة أخالقيــات أبحــاث احليــوان بشــدة باملبــادئ :
استبدال احليوانات مع البدائل األخرى إذا كانت هناك، 

تقليل عدد احليوانات املستخدمة قدر اإلمكان،
حتسن اإلجراءات البحثية والنقاط النهائية املقصودة للحد من األمل والضيق حليوانات التجارب.

 جلنة رعاية أخالقيات أبحاث احليوان تشمل العلماء وحضور طبيب بيطري وممثل عن اجملتمع ورئيس منشأة احليوان.

ــب أن  ــات يج ــمل احليوان ــي تش ــس الت ــاث والتدري ــع األبح ــأن جمي ــات ب ــوان تعليم ــاث احلي ــات أبح ــة أخالقي ــة رعاي ــي جلن  وتعط
ــدء.  ــل الب ــة قب ــة كتابي ــى موافق ــل عل حتص
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لجنة تدقيق ومراجعة األبحاث	 
تخــدم لتعزيــز اجلــودة العلميــة واملعايــر األخالقيــة للمقرتحــات البحثيــة مــن خــالل مراجعــة دقيقــة للمقرتحــات البحثيــة املقدمــة، 
وهــي تقَيــم مســبقً املقرتحــات املتعلقــة باملزايــا العلميــة والتقنيــة إىل جانــب التقاريــر الــواردة مــن مراجعــن نظــراء خارجيــن 
ــق  ــة تدقي ــوم جلن ــك، تق ــة إىل ذل ــات. باإلضاف ــل املقرتح ــة تعدي ــاء عملي ــل أثن ــردود الفع ــركاء ل ــع الش ــل م ــان التواص وضم
ومراجعــة األبحــاث أيضــً مبراجعــة الروتوكــوالت أو مراقبــة احلــاالت للفصــل يف األمــور املتعلقــة بحمايــة ورعايــة املشــاركن أو 

حيوانــات األبحــاث. 
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المرافق األساسية

1. المرفق األساسي للحيوانات وسمك الزرد

ملخص عن الوحدة:

الفئــران وســمك الــزرد هــي منــاذج حيوانيــة شــائعة ألبحــاث الســكري. وحاليــً نحــن نحافــظ علــى مســتعمرات الفئــران واجلــرذان وســمك 
الــزرد الســليمة عــن طريــق تربيتهــا داخــل املنشــأة ألغــراض األبحــاث يف مرفــق احليوانــات األساســي. والهــدف هــو تســهيل أبحــاث الســكري 

علــى احليوانــات وكذلــك احلفــاظ علــى التــوازن بــن رعايــة احليــوان واألبحــاث. األهــداف هــي كمــا يلــي:

 إجراء األبحاث على النموذج احليواين وفقً للتوجيهات واملعاير الدولية؛	 

 لتدريــب الباحثــن واملتدربــن يف معهــد دســمان للســكري فيمــا يتعلــق بالرعايــة احليوانيــة والتعامــل معهــا واالحتــواء البيولوجي 	 
والتلقيــح وجمــع عينــات الدم/األنســجة والعمليــات اجلراحيــة للبقــاء علــى قيــد احليــاة والقتــل الرحيــم، ومــا إىل ذلــك؛

 لتوفر الفئران / األسماك ألغراض األبحاث من خالل الرتبية داخل املنشأة؛	 

 لتوفر مرافق التصوير يف اجلسم احلي؛	 

 للمساعدة يف توسيع نطاق التقنيات املتاحة للباحثن يف معهد دسمان للسكري.	 

اإلنجازات:

مراجعة منشورات الزمالء من قبل رئيس مرفق احليوانات األساسي	 

تلقي التدريب على سمك الزرد من قبل الطبيب البيطري للمرفق	 

التدريب وفق مبادرة التدريب املؤسساتي التعاوين 	 

الشراكات:

يجري العمل على مبادرات للتعاون يف األبحاث ونقل التكنولوجيا والتدريب مع مركز أبحاث السكري يف مونرتيال	 
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2. البنك الحيوي الوطني في معهد دسمان للسكري

ملخص عن الوحدة:

يعــد البنــك احليــوي الوطنــي يف معهــد دســمان للســكري مرفقــً أساســيً يعمــل حتــت قســم األبحــاث، وهــو قــادر علــى تزويــد معهــد 
دســمان للســكري والباحثــن املشــاركن يف املشــروع مبجموعــة متنوعــة مــن خدمــات املســتودع إلجــراء مشــاريع أبحــاث قصــرة وطويلة 
ــد  ــي يف معه ــوي الوطن ــك احلي ــات البن ــة خدم ــمل جمموع ــه. تش ــه ومضاعفات ــة ب ــل املرتبط ــكري والعوام ــرض الس ــة مب ــل متعلق األج
ــزل  ــة إىل ع ــار  باإلضاف ــن واالختب ــات والتخزي ــة العين ــات وجتزئ ــة العين ــر، معاجل ــال ال احلص ــبيل املث ــى س ــعة، عل ــكري الواس ــمان للس دس

احلمــض النــووي.

يتكــون   البنــك   احليــوي   الوطنــي   يف   معهــد   دســمان   للســكري   مــن   املســتوى   3   للســالمة   احليويــة   مــع   خمتــر   رحــب   للــدم   ومعاجلــة   ســوائل  
 اجلســم   األخــرى   ومعاجلــة   عينــات   األنســجة  )  خمتــر   األنســجة   والكيميــاء   النســيجية   املناعيــة  (  وخمتــر   زراعــة   اخلاليــا  . البنــك   احليــوي   الوطنــي   يف  
 معهــد   دســمان   للســكري   جمهــز   بغــرف   تخزيــن   للعينــات   جمهــزة بأجهــزة   تريــد   بدرجــة   حــرارة    ° 80-  وخزانــات   النرتوجــن   الســائل  . أكــر   من      
30,000 مشــارك   يف   األبحــاث   مســجلون   يف   البنــك   احليــوي   الوطنــي   يف   معهــد   دســمان   للســكري   ويشــرفون   علــى   أكــر   مــن 250,000    
عينــة   بيولوجيــة   باســتخدام   نظــام   إدارة   العينــات   ونظــام   تعقــب   األنســجة (  انفونيتيــكا   حللول   األبحــاث،   اململكــة   املتحــدة  )  جلرد   وتتبع   األنســجة 

احملفوظــة(.

ــوي  ــظ احلي ــا للحف ــطية وأفريقي ــرق أوس ــه والش ــة األوروبي ــو يف اجلمعي ــو عض ــكري ه ــمان للس ــد دس ــي يف معه ــوي الوطن ــك احلي إن البن
ــوي  ــك احلي ــات البن ــً خدم ــتخدمون حالي ــي( يس ــم الطب ــاث والقس ــم األبح ــً )قس ــروعً بحثي ــن 50 مش ــر م ــة. أك ــة احليوي ــال البنكي واألعم

ــكري. ــمان للس ــد دس ــي يف معه الوطن

يرتبط البنك احليوي الوطني يف معهد دسمان للسكري مبشاريع كل من قسم األبحاث والقسم الطبي

  االرتباطات )اللجنة / مجموعة العمل(:

اللجنة  

جلنة   مراجعة   وتدقيق   األبحاث	 

فرق   مجموعة   العمل 

فريق   خدمات   اخملتر   والدم   وخدمات   اخملتر   الطبي   احليوي   	 

فريق   الرمز   البني	 

فريق   سالمة   اخملتر   	 
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3. وحدة المرفق األساسي للمعدات التخصصية

ملخص عن الوحدة:

يشــرف املرفــق األساســي للمعــدات التخصصيــة علــى اســتخدام و مشــاطرة  املعــدات التخصصيــة يف معهــد دســمان للســكري. والهــدف 
هــو دعــم تعزيــز األبحــاث الداخليــة وجــذب التعــاون ملعاجلــة مــرض الســكري ومضاعفاتــه. يف املرفــق األساســي للمعــدات التخصصيــة، 
ــة غنيــة باخلــرات واملــوارد  ــة مــن خــالل معهــد دســمان للســكري لتوفــر بيئ ــا إىل وحــدات متكامل ــة منصــات األبحــاث لدين يتــم هيكل
املبتكــرة بالتعــاون الوثيــق مــع الهندســة الطبيــة احليويــة ووظائــف تكنولوجيــا املعلومــات. جميــع املعــدات التخصصيــة متاحــة جلميــع 
موظفــي األبحــاث يف معهــد دســمان للســكري مــن خــالل نظــام احلجــز عــر األنرتنــت. يســتخدم الباحثــون اخلارجيــون اآلخــرون املعــدات 
اخلاصــة ملعهــد دســمان للســكري مــن خــالل املشــاركن، كمــا أن املرفــق األساســي للمعــدات التخصصيــة يضمــن أيضــً توفــر التدريــب 
الــالزم للمســتخدمن. عــالوة علــى ذلــك، يقــوم املرفــق األساســي للمعــدات التخصصيــة بتنفيــذ مشــاريع أبحــاث بالتعــاون مــع وحــدات 
ــتقالب  ــور االس ــدور قص ــق ب ــة تتعل ــاريع خمتلف ــى مش ــً عل ــل حالي ــذاء. ونعم ــة الغ ــط ومراقب ــدة تخطي ــع وح ــة م ــرى، وخاص ــة أخ وظيفي
يف بدايــة الســمنة ومقاومــة األنســولن، مــع الرتكيــز بشــكل خــاص علــى اإلجهــاد االســتقالبي غــر املنتظــم يف األنســجة الدهنيــة واآلثــار 

املفيــدة للنشــاط البــدين. 

الجوائز واإلنجازات:

6 ملصقات مقدمة يف املؤمترات الدولية	 

اجلائزة املقدمة من معهد دسمان للسكري إىل طالب التدريب الصيفي على األبحاث يف 2017 	 

 

االرتباطات: 

الشراكات 

تعاون مع مؤسسة قطر 	 

تعاون مع مركز مونرتيال ألبحاث السكري 	 
اللجان

جلنة تدقيق ومراجعة األبحاث	 

فريق خدمات اخملتر والدم وخدمات اخملتر الطبي احليوي	 

فريق الرمز البني	 
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وحدات األبحاث الطبية الحيوية
1. وحدة بيولوجيا الكيمياء الحيوية والجزيئية

ملخص عن الوحدة:
 

ترتكــز األبحــاث يف الوحــدة علــى تعزيــز فهمنــا األساســي ملســارات إشــارات التمثيــل الغذائــي املعنيــة يف عســر شــحميات الــدم واإلجهــاد 
التأكســدي ومقاومــة األنســولن التــي ستســمح لنــا بتطويــر مؤشــرات حيويــة جديــدة ميكــن أن تــؤدي إىل حتديــد خماطــر حمســنة ألولئــك 
املعرضــن خلطــر حــدوث أو تطــور مــرض الســكري مــن النــوع الثــاين، كمــا أنــه ســيعزز قدرتنــا علــى التنبــؤ مبضاعفــات املــرض باإلضافــة 
إىل املســاعدة يف تصميــم عالجــات خمتلفــة مصممــة بدقــة. تقــوم وحدتنــا بتطبيــق نهــج األنظمــة املتعــددة بفعاليــة باســتخدام تقنيــات 
الروتينــات املتطــورة والنســخيات لتحديــد هــذه املؤشــرات احليويــة ذات الصلــة ســريريً وحتديــد دورهــا يف مــرض الســكري ومضاعفاتــه. 
يتــم دمــج البيانــات الناجتــة عــن االختبــارات اخملتلفــة لتوليــد منــاذج تســمح لنــا بدمــج نتائجنــا مــع املســارات املعروفــة، ورمبــا يتــم الكشــف 
عــن  عوامــل جديــدة مســؤولة عــن ضبــط  الســمنة ومــرض الســكري لتعزيــز املؤشــر احليــوي واكتشــاف األدويــة مــن أجــل تطويــر عالجــي 

. ل فعا

ــا  ــا بيت ــة خالي ــاهم يف وظيف ــف تس ــبيهة   بـــ  Angiopoietin وكي ــات الش ــفرة دور الروتين ــك ش ــي: ف ــا يل ــدة م ــداف الوح ــن أه تتضم
واســتقالب الشــحوم وخاصــة  ANGPTL 8  وحتديــد دور الروتينــات الرئيســية لصدمــة احلــرارة واألحمــاض الريبوزيــة امليكرويــة يف البدانــة 
ومــرض الســكري مــن النــوع الثــاين، وأخــرًا فهــم التفاعــل بــن املؤشــرات احليويــة التــي مت حتديدهــا ومضاعفــات الســكر، مثــل اعتــالل 

الكليــة الســكري وتوقــف التنفــس أثنــاء النــوم وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة. 

الجوائز واإلنجازات: 

ــروع 	  ــول مش ــدا  ح ــرتدام، هولن ــاس، أمس ــوكاس أندري ــان ل ــفى س ــرتدام، مستش ــمنة يف أمس ــز الس ــع مرك ــدويل م ــاون ال التع
ــوم” ــاء الن ــس أثن ــاع التنف ــدون انقط ــع وب ــة م ــالج البدان ــات ع ــى جراح ــوي يف مرض ــر احلي ــة املؤش “دراس

التعاون مع جامعة الكويت يف مشروعن 	 

 

االرتباطات:
فرق مجموعات العمل

فريق خدمات اخملتر والدم وخدمات اخملتر الطبي احليوي	 

فريق الرمز األحمر يف فرق رموز الطوارئ 	 
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2. وحدة التجارب السريرية

ملخص عن الوحدة:

تهــدف وحــدة التجــارب الســريرية إىل تعزيــز املعرفــة وفهــم مــرض الســكري وتســريع ترجمــة األبحــاث الســريرية إىل فوائــد صحيــة للمرضى. 
ــر  ــة وغ ــدة دوائي ــات جدي ــن عالج ــة، وتتضم ــة والتداخلي ــريرية والرصدي ــارب الس ــن التج ــدد م ــراء ع ــريرية بإج ــارب الس ــدة التج ــوم وح تق
دوائيــة مــع تعديــالت يف منــط احليــاة مصممــة ملنــع وعــالج مــرض الســكري ومضاعفاتــه. تقــوم وحــدة التجــارب الســريرية بإجــراء جتــارب 
علــى مســتويات خمتلفــة مبــا يف ذلــك املرحلــة الثانيــة والثالثــة والرابعــة. تطبــق هــذه الدراســات املبتكــرة منهجيــة رائــدة ومتطــورة ويتــم 
إجراؤهــا بشــكل مســتقل أو بالتعــاون مــع املراكــز األكادمييــة الدوليــة أو اجلهــات الراعيــة للصناعــة، ممــا يضــع معهــد دســمان للســكري 

يف طليعــة األبحــاث الســريرية يف الكويــت واملنطقــة احمليطــة بهــا. 

الجوائز واإلنجازات: 

أقيــم مؤمتــر االحتــاد الــدويل ملــرض الســكري لعــام 2017 يف مدينــة أبــو ظبــي يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــا بــن 4 	 
و8 ديســمر 2017، وتــرأس هــذا املؤمتــر رئيــس وحــدة التجــارب الســريرية الدكتــورة منــرة العــروج

االرتباطات:
الشراكات

 	AstraZeneca مت إجراء جتربتن دوائيتن بالشراكة مع

إجراء جتربة سريرية متعددة املراكز موجهة من قبل الباحث بالشراكة مع مراكز طبية متعددة يف أوروبا وأسرتاليا والواليات املتحدة، 	 
ويقع مركز منسق التجربة يف إسبانيا: جمعية األبحاث والوقاية من داء السكري واألمراض القلبية الوعائية 
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3. وحدة علم الوبائيات والصحة العامة

ملخص عن الوحدة:

تقــود الوحــدة اثنتــن مــن املبــادرات االســرتاتيجية ملعهــد دســمان للســكري )وبائيــات مــرض الســكري واألمــراض املرتبطــة بــه والوقايــة 
مــن مــرض الســكري وإدارتــه( واملســاهمة يف جميــع مبــادرات معهــد دســمان للســكري األخــرى )خاصــة الفيزيولوجيــا املرضيــة والتجــارب 
الســريرية(. مت تطويــر العديــد مــن املشــاريع اجلديــدة حــول الوقايــة مــن الســكري والوبائيــات والتجــارب الســريرية ملــرض الســكري منــذ 
ــا  ــد اتخذن ــكري. لق ــمان للس ــد دس ــرتاتيجية يف معه ــث االس ــادرات البح ــة ومب ــس املراجع ــات جمل ــع توصي ــى م ــا يتماش ــارس 2017، مب م
منهجــً متعــدد التخصصــات يشــمل وحــدات أخــرى يف املقرتحــات املشــرتكة )مثــل: ســكري احلمــل مــع طــب العائلــة، الطــب الشــخصي 

والتغذيــة مــع علــم الروتينــات واملناعــة(،  وشــارك يف إعــداد منشــورات مــع باحثــن مــن الوحــدات األخــرى.

الجوائز واإلنجازات: 

ــتكون أول 	  ــي س ــوك، الت ــع الرم ــروعنا م ــاركة مش ــالل مش ــن خ ــة م ــة العاملي ــة الصح ــة ملنظم ــدن الصحي ــاهمة يف امل املس
منطقــة حتقــق هــذا املعلــم يف الكويــت والثانيــة يف جميــع دول اخلليــج العربــي )RA-HM-2017-008(، كمــا يشــمل املشــروع 

أيضــً )معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة، وزارة الصحــة، وجامعــة الكويــت(.

عضــو اللجنــة التنفيذيــة للجمعيــة اآلســيوية للتغذيــة للرياضــة والصحــة، الدكتــور أحمــد اخلطيــب، رئيــس وحــدة دليــل الصحــة 	 
الســكانية. 

االرتباطات:

عضو   اللجنة   التنفيذية   للجمعية   اآلسيوية   للتغذية   من أجل الرياضة   والصحة 	 

شراكة   مع   جامعة   تايبيه  ) مذكرة   التفاهم   قيد   اإلعداد( 	 

شراكة   مع   جامعة   كامردج   وجامعة   موريشيوس  ) جارية ( 	 
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4. وحدة طب العائلة وطب األطفال

ملخص عن الوحدة:

الهــدف العــام لوحــدة طــب العائلــة وطــب األطفــال هــو املســاهمة يف حتســن الصحــة وبناءهــا جيــدًا لــدى األطفــال يف الكويــت مــن 
خــالل إجــراء أبحــاث ذات جــودة عاليــة يف جمــاالت األولويــة ذات الصلــة وتبــادل املعلومــات مــع صانعــي السياســات لرتجمتهــا يف السياســة 
ــوع األول  ــن الن ــكري م ــرض الس ــى م ــي عل ــكل رئيس ــا بش ــال أبحاثن ــدول أعم ــز ج ــب، رك ــت قري ــى وق ــع. حت ــاق واس ــى نط ــذ عل والتنفي
ــادرة مــن مــرض الســكري لــدى املرضــى مــن األطفــال. وخــالل العــام املاضــي، توســعت أعمــال الوحــدة لتشــمل جمــال  واألشــكال الن
الســمنة يف مرحلــة الطفولــة لتعكــس القلــق املتزايــد النتشــار الســمنة لــدى األطفــال يف الكويــت واملضاعفــات االســتقالبية ذات الصلــة. 
لــدى الوحــدة ترتيبــات تعاونيــة ممتــازة مــع جمموعــة واســعة مــن أصحــاب املصلحــة املعنيــن ووزارة الصحــة، وتعمــل عــن كثــب مــع 

ــاء يف املستشــفيات احلكوميــة الرئيســية. األطب

الجوائز واإلنجازات:

دعوة لتقدمي حماضرة يف مؤمتر اجلمعية اخلرية السعودية )أكتوبر 2017، الرياض، اململكة العربية السعودية(.	 

ــي 	  ــس ملثقف ــر اخلام ــال واملؤمت ــدى األطف ــاء ل ــدد الصم ــب الغ ــادس لط ــعودي الس ــر الس ــرة يف املؤمت ــدمي حماض ــوة لتق دع
ــعودية(.  ــة الس ــة العربي ــدة، اململك ــر 2017، ج ــكري )نوفم ــرض الس م

دعوة لتقدمي حماضرة يف املؤمتر العاملي ملرض السكري الذي يقيمة االحتاد الدويل للسكري )ديسمر 2017، 	 

           أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة(.

 

االرتباطات:

 الشراكات

 تعاون مع وزارة الصحة وجامعة الكويت وإدارة التغذية واإلطعام ومعهد الكويت لألبحاث العلمية رابطة السكر 	 
الكويتية ومركز مونرتيال ألبحاث السكري  

 اللجان

 جلنة وزارة الصحة ملضخة األنسولن وجمعية الكويت للسكري واجلمعية الدولية ألمراض السكري لدى األطفال 	 
واملراهقن واجلمعية العربية ألمراض الغدد الصماء والسكري لدى األطفال

 مجموعات العمل

 سجل سكري احلمل و سكري األطفال	 
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5. وحدة علم الجينوم الوظيفي

ملخص عن الوحدة:

تركــز الوحــدة يف املقــام األول علــى حتديــد وتوصيــف اجلينــات وأنواعهــا اخملتلفــة التــي تزيــد مــن خطــر الســمنة والســكري واملضاعفــات 
املتعلقــة بهــا يف أوســاط ســكان الكويــت. إننــا نقــوم باســتخدام منهجيــات اجلينــوم عــايل اإلنتاجيــة مبــا يف ذلــك دراســات االرتبــاط الواســع 
ــة إىل  ــٍة. باإلضاف ــايل الدق ــي ع ــط اجلين ــكريبتوم والتنمي ــخ الرتانس ــل لنس ــف الكام ــل، والتوصي ــزوم الكام ــل اجلينوم/اإلك ــوم وتسلس للجين
ذلــك تركــز الوحــدة علــى األهميــة الســريرية للجــن / األنــواع احملــددة لتتبــع نهــج الــدواء لالنتقــال إليــه.  يتــم البحــث يف الوظيفــة اجلزيئيــة 
ــل  ــر داخ ــات التأش ــرة ودراس ــات مبتك ــالل تقني ــن خ ــة م ــاذج احليواني ــا والنم ــن اخلالي ــة م ــواع خمتلف ــتخدام أن ــوع باس ــددة للجن/الن احمل
ــات واإلفــراط يف التعبــر يف جمموعــة  ــة منتظمــة التباعــد CRISPR / cas 9  حتريــر اجلين اخلليــة وتقنيــة التكــرارات العنقوديــة املتناوب
متنوعــة مــن خطــوط اخلاليــا والرتســيب املناعــي للكروماتــن )ChIP(. وتشــمل جمــاالت األبحــاث املعاصــرة األخــرى دراســة املتغــرات 
اجلينيــة الواســعة وتفاعــل اجلــن مــع اجلــن وبحــث احلمــض الريبــي اجلزيئــي لالكســوزومي وتطويــر األلــواح املكونــة مــن عالمــات خاصــة 

بالســكان للتنبــؤ بأيــة نتائــج خطــرة لالضطرابــات املعقــدة. 

الجوائز واإلنجازات: 

العديد من امللخصات التي قدمت يف املؤمترات الدولية.	 

االرتباطات:

 شراكات 

تعاون مع جامعة الكويت	 

معهد فورسايث كامريدج، الواليات املتحدة األمريكية 	 
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6. وحدة علم البروتينات وعلم االستقالب الوظيفي

ملخص عن الوحدة:

يشــكل نهــج وحــدة علــم الروتينــات طريقــً آساســيً  للتغلــب علــى التحــدي املتمثــل يف ترجمــة نتائــج األبحــاث األساســية إىل تطبيقــات 
ســريرية. توفــر وحــدة علــم الروتينــات وعلــم االســتقالب الوظيفــي أحــدث التقنيــات واخلــرات العلميــة فرصــً متنوعــة لرتجمــة األبحــاث 
التعاونيــة داخليــً وخارجيــً. ويركــز الفريــق علــى اكتشــاف والتحقــق مــن املؤشــرات احليويــة للوقايــة مــن مــرض الســكري واالكتشــاف 
املبكــر للمضاعفــات املرتبطــة بــداء الســكري مــن خــالل الدراســات يف اخملتــر ويف اجلســم احلــي باإلضافــة إىل تدخــل الدراســات الســريرية. 
كمــا نســتخدم هــذه االســرتاتيجية التكامليــة مبــا يف ذلــك علــم الروتينــات وحتليــل علــم االســتقالب  جنبــً إىل جنــب مــع البيانــات اجلينيــة 
والســريرية املتاحــة لفهــم أفضــل لآلليــات املرضيــة ملــرض الســكري ومضاعفاتــه إليجــاد مقاربــة دوائيــة أكــر دقــة/ اســتجابة للحاجــات 
الفرديــة يف ســياق التجمعــات الســكانية احملليــة وعوامــل خماطــره النوعيــة ومنــط احليــاة. يعمــل فريقنــا حاليــً علــى العديــد مــن املشــاريع 
املتعلقــة بالكشــف املبكــر وبدايــة البدانــة ومقاومــة األنســولن واإلجهــاد اخللــوي، مــع الرتكيــز بشــكل خــاص علــى حتلــل الدهــون غــر 

املنتظــم وتكويــن الشــحم واألنســجة الدهنيــة باإلضافــة إىل اعتــالل الكليــة الســكري.

الجوائز واإلنجازات: 

الفــوز بجائــزة أفضــل ملصــق يف مؤمتــر ملصــق مركــز العلــوم الصحيــة )جامعــة الكويــت املنعقــد يف مــارس 2017( للباحثــن 	 
الشــباب يف العلــوم األساســية 

9 ملصقات مقدمة يف املؤمترات الدولية	 

دعوة للتحدث أمام املؤمتر العاملي للمنظمة الدولية للروتيوم )سبتمر 2017، دبلن، إيرلندا( 	 

االرتباطات:

الشراكات

 تعاون مع جامعة الكويت ومؤسسة قطر ومركز مونرتيال ألبحاث السكري	 

اللجان

 فريق الرمز البني يف معهد دسمان للسكري ومشروع الروتيوم للسكري البشري 	 
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7. وحدة علم المناعة

ملخص عن الوحدة:

ــن  ــي ميك ــدة الت ــتقالبية اجلدي ــة واالس ــة املناعي ــرات احليوي ــد املؤش ــى حتدي ــز عل ــاث ترك ــراء أبح ــو إج ــة ه ــدة املناع ــام لوح ــدف الع اله
اســتخدامها كأهــداف وقائيــة وعالجيــة يف مــرض الســكري واملضاعفــات املرتبطــة بــه لــدى الســكان البالغــن واألطفــال يف الكويــت. إن 
الســمنة / الســكري واملضاعفــات املرتبطــة بهــا تتنامــى بســرعة ومتثــل تهديــدًا خطــرًا لســكان الكويــت وكذلــك علــى مســتوى العــامل. 
هنــاك حاجــة ملحــة لتحديــد احملــددات املناعيــة واالســتقالبية اجلديــدة لفهــم اآلليــات الكامنــة وراء النظــام الغذائــي الناجــم عــن االلتهــاب/

الســكري واملضاعفــات املرتبطــة بهــا. ميكــن اســتخدام حمــددات اســتقالب املناعــة اجلديــدة التــي مت حتديدهــا يف الســكان الكويتيــن 
ــوم(  ــك، امليكروبي ــة والروبيوتي ــن، التغذي ــر، التماري ــالت )العقاق ــر التدخ ــة لتطوي ــة أو عالجي ــداف وقائي ــاب كأه ــة بااللته ــا اآللي وعالقته
ــة(،  ــرات احليوية/الوراث ــتقبالت املناعة/املؤش ــى مس ــدة عل ــة للوح ــطة احلالي ــز األنش ــن. ترك ــكان الكويتي ــات الس ــة الحتياج ــر مالئم األك
وكذلــك تفاعالتهــا اآلليــة مــع املكونــات الغذائيــة عاليــة الدهــون ودورهــا يف تطويــر االلتهــاب ومقاومــة األنســولن ومــرض الســكري 

واملضاعفــات املرتبطــة بــه.

الجوائز واإلنجازات: 

ــم 	  ــدة عل ــوراة يف وح ــد الدكت ــا بع ــة م ــد )زمال ــة الراش ــورة فاطم ــوم إىل الدكت ــل العل ــن أج ــرأة م ــال للم ــكو لوري ــزة اليونس جائ
ــة( املناع

االرتباطات

الشراكات

تعاون دويل – كلية هارفارد الطبية، جامعة ستوين بروك	 

تعاون بحثي/نقل التكنولوجيا وبدء التدريب مع مركز مونرتيال ألبحاث السكري - قيد التنفيذ 	 

عدد المشاريع 11| 
في عام 2017
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8. وحدة بيولوجيا خاليا النغرهانس

ملخص عن الوحدة:

ــل  ــية واخلل ــس البنكرياس ــا النغرهان ــاركة يف خالي ــات املش ــة اآللي ــس يف دراس ــا النغرهان ــا خالي ــدة بيولوجي ــطة وح ــاور أنش ــم حم ــل أه تتمث
الوظيفــي خلاليــا بيتــا وفشــلها يف مــرض الســكري و أبحــاث االســرتاتيجيات الســريرية اخملتلفــة املطبقــة ملنــع ومعاجلــة خللهــا الوظيفــي 
وفشــلها. وســيتم تنفيــذ هــذه األنشــطة عــر جمموعــة مــن اســرتاتيجيات األبحــاث “مــن اخملتــر للتطبيــق” باســتخدام العينــات البيولوجيــة 
وخطــوط اخلاليــا ومنــاذج احليوانــات اخملريــة واملــواد البشــرية املؤهلــة املســجلة يف التجــارب الســريرية. ميكــن أن توفــر نتائــج األنشــطة 
ــاط بيولوجــي حمتمــل مــع  ــا املرضيــة ملــرض الســكري، وأي ارتب البحثيــة يف وحــدة بيولوجيــا خاليــا النغرهانــس فهمــً أفضــل للفيزيولوجي
ــكري يف  ــرض الس ــن م ــالج م ــة والع ــة للوقاي ــة حمتمل ــات واضح ــاء اقرتاح ــت، وبن ــكري يف الكوي ــى الس ــع ملرض ــة املرتف ــدل اإلصاب مع

الكويــت. وتشــمل األهــداف الرئيســية قيــد البحــث يف موضــوع وحــدة بيولوجيــا خاليــا النغرهانــس:

ــل: 	  ــة مث ــوع 2 والبدان ــن الن ــكري م ــرض الس ــن م ــر م ــوذج يف اخملت ــا يف من ــا ووظيفته ــا بيت ــاة  خالي ــة حي ــم قابلي ــم تنظي  فه
ــوز ــمية باجللوك ــون والس ــمية بالده الس

توضيح آلية تخفيف مرض السكري من النوع الثاين ووظيفة اخلاليا بيتا بعد جراحة السمنة 	 

البحــث يف آليــة اآلثــار املفيــدة للمنتجــات الطبيعيــة مثــل مســتخلص بــذور احلنظــل وحمــض اإلبسيســيك يف الوقايــة والعــالج 	 
مــن مــرض الســكري 

الجوائز واإلنجازات: 

التعاون مع جامعة الكويت يف مشروع واحد	 

7 ملصقات مقدمة يف املؤمترات الدولية	 

االرتباطات:

اللجان

خدمات املكتبة والدم وفريق خدمات اخملتر الكيميائي احليوي	 

فريق الرمز األحمر يف فرق رموز الطوارئ	 
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9. وحدة الجينوميا السكانية وعلم األوبئة الوراثية

ملخص عن الوحدة:

يتمثــل الهــدف الرئيســي للوحــدة يف تطويــر أبحــاث واســعة النطــاق حــول علــم الوراثة/اجلينوميــات لــدى الســكان الكويتيــن املصابــن 
بالنــوع الثــاين مــن الســكري ومضاعفاتــه لتحديــد عوامــل اخلطــر اجلينيــة والوبائيــة وتفاعلهــا. يتمثــل الهــدف يف وضــع خريطــة للوبائيــات 
اخلاصــة باألشــخاص الكويتيــن املصابــن بالســكري علــى أســاس اجلينــات الوراثيــة والدراســات الوراثيــة ملســببات مــرض الســكري عنــد 

العــرب. األهــداف الرئيســية هــي: 

ــوم التــي طورتهــا الدراســات العامليــة 	   حتديــد البنيــة اجلينيــة للســكان الكويتيــن وتقييــم مــدى إمكانيــة نقــل مصــادر اجلين
ــم الوراثــة الســكري إىل الكويــت،  حــول عل

حتديد املتغر اجليني ملرضى السكري الكويتين وتفاعلها مع أمناط احلياة، 	 

تصنيف السكان الكويتين وفقً خلطورة احلالة،	 

التحقق من صحة الفرضيات املشتقة باستخدام مناذج الفئران وكذلك النمذجة الرياضية لتطوير علم الوراثة التحويلي 	 
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وحدة علم المناعه

وحدة علم البروتينات 
وعلم االستقالب الوظيفي
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وحدة علم المناعة
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التعاون البحثي الدولي الحاليوحدة علم المناعة
ثنائي

جامعــة هارفــارد، بوســطن، الواليــات املتحــدة األمريكيــة: مت إقامــة اتفــاق تعــاون مــع جامعــة هارفــارد يتضمــن تدريــب الطاقــم 	 
ــاون بحثي ــي وتع الصح

جامعة كامريدج، اململكة املتحدة: تعاون بحثي مستمر	 

جامعة ستوين بروك، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية: تعاون بحثي مستمر	 

مستشفى تشينغداو للغدد الصماء ومرض السكري، تشينغداو، الصن: مت إقامة اتفاق للتعاون البحثي	 

معهد سالود كارلوس الثالث، مدريد، إسبانيا: مت إقامة اتفاق للتعاون البحثي وتدريب باحثن	 

وزارة الصحة وجودة احلياة، موريشيوس: مت إقامة اتفاق للتعاون البحثي	 

جامعة فلوريدا الدولية، ميامي، الواليات املتحدة األمريكية: مت إقامة اتفاق للتعاون البحثي وتدريب باحثن	 

جامعة أوكسفورد: مت إقامة اتفاق للتعاون البحثي وتدريب باحثن	 

مركز مونرتيال ألبحاث السكري: مت إقامة اتفاق للتعاون البحثي وتدريب باحثن	 

جامعة الشارقة، اإلمارات العربية املتحدة: مت إقامة اتفاق للتعاون البحثي	 

جامعة فورسايث، كامريدج، الواليات املتحدة األمريكية: مت إقامة اتفاق للتعاون البحثي	 

جامعة كانبرا، أسرتاليا: مت إقامة اتفاق للتعاون البحثي وتدريب باحثن	 

العالمي
التعــاون  يف املشــاريع البحثيــة مــع جمموعــات البحــث وأنشــطة التدريــب البحثــي يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي ودول أخــرى 	 

يف الشــرق األوســط وتركيــا. يســتضيف معهــد دســمان للســكري مؤمتــر جمموعــة اخلليــج لدراســة الســكري يف عــام 2018

التعــاون مــع االحتــاد الــدويل للســكري يف مشــاريعه البحثيــة الدوليــة والتدريــب علــى البحــوث وأنشــطة املؤمتــرات. قــام باحثــو 	 
معهــد دســمان للســكري بــأدوار مركزيــة يف املؤمتــر العاملــي ملــرض الســكري يف أبــو ظبــي 2017 )رئيــس املؤمتــر، أعضــاء 

جلنــة الرنامــج العلمــي( وأيضــً يف النــدوة الدوليــة املتعلقــة بوبائيــات مــرض الســكري

التعــاون مــع اجلمعيــة العامليــة للوقايــة مــن مــرض الســكري يف تنظيــم املؤمتــرات العلميــة العامليــة: أتالنتــا، الواليــات املتحدة 	 
األمريكيــة يف عــام 2016 ويف موريشــيوس يف عــام 2017 وإدنره، اســكتلندا عــام 2018

الرابطة األوروبيه لدراسة السكري: املشاركة يف الدورات التدريبية للباحثن يف دول جملس التعاون اخلليجي	 

املقعد الدويل حول خطر االستقالب القلبي: املشاركة يف الدورات التدريبية للباحثن	 

املشاركة يف العديد من التجارب السريرية متعددة اجلنسيات حول مرض السكري وخطر أمراض القلب 	 

املشاركة يف العديد من الدراسات الوبائية والطبية احليوية حول السكري وخطر أمراض القلب	 

املشــاركة يف العديــد مــن ورش العمــل وجمموعــات اخلــراء وأنشــطة البحــث والتدريــب التــي نظمــت يف املكتــب اإلقليمــي 	 
ملنظمــة الصحــة العامليــة لشــرق املتوســط بشــأن األمــراض غــر املعديــة

االحتاد األوروبي: معهد دسمان للسكري هو مركز تنسيق وطني للبحوث الصحية ويشارك يف املشاريع البحثية املمولة	 

املشاركة يف جمموعة الدراسة متعددة اجلنسيات حول الروتينات )منظمة الروتينات البشرية(	 
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الجوائز 
ــو 	  ــور ياك ــت، 2016، )الروفيس ــت، الكوي ــة الكوي ــة يف جامع ــة العام ــة الصح ــة لكلي ــدوة االفتتاحي ــية يف الن ــة الرئيس الكلم

ــاث( ــاع األبح ــذي لقط ــر التنفي ــو، املدي توميليهت

ــو ر 	  ــرو فيس ــدة، 2016 )ال ــة املتح ــفورد، اململك ــة أوكس ــة، جامع ــم األوبئ ــة وعل ــة العام ــارد دول يف الصح ــيد ريتش ــدوة الس ن
ياكــو توميليهتــو، املديــر التنفيــذي لقطــاع األبحــاث(

ــت، 	  ــة الكوي ــدة، جامع ــة املتح ــوم الصحي ــة العل ــٍع، كلي ــالب التاس ــوث الط ــنوي لبح ــق الس ــوم امللص ــية يف ي ــة الرئيس الكلم
ــاث( ــاع األبح ــذي لقط ــر التنفي ــو، املدي ــو توميليهت ــور ياك ــت، 2016 )الروفيس الكوي

ــا، 2016 	  ــا، إيطالي ــة بادوف ــتقالبية، جامع ــراض االس ــوث األم ــة يف بح ــة الذهبي ــاين وامليدالي ــتا مورغ ــاين باتيس ــزة جيوف جائ
)الروفيســورياكو توميليهتــو، املديــر التنفيــذي لقطــاع األبحــاث(

ــة، 	  ــب األمريكي ــة القل ــب، جمعي ــة القل ــاة وصح ــط احلي ــول من ــس ح ــة، جمل ــرة التذكاري ــكي للمحاض ــد كريتشفس ــزة ديفي جائ
ــاث( ــاع األبح ــذي لقط ــر التنفي ــو، املدي ــو توميليهت ــور ياك ــة 2017 )الروفيس ــدة األمريكي ــات املتح ــد، الوالي بورتالن
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ملخص تقارير الوحدات الطبية السنوية 
توجهات القسم ذات األولوية: 

التــزال أعــداد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مــرض مضاعفــات مــرض الســكري وأهميــة اجلهــود متعــددة االختصاصــات للتعامــل مــع 
هــذا الوبــاء. وتبعــً لذلــك، فــإن جهــود القســم الطبــي اليقتصــر تركيزهــا علــى رعايــة املرضــى وإدارة العــالج، وإمنــا أيضــً علــى الوقايــة مــن 

خــالل األنشــطة االيصاليــة واملبــادرات التثقيفيــة. 

ويتمتــع أكــر مــن %60 مــن املتخصصــن يف الرعايــة الصحيــة الذيــن يعملــون يف معهــد دســمان للســكري بشــهادات معتمــدة يف 
املمارســة الســريرية اجليــدة.

ويجــري تنفيــذ الرامــج التعليميــة للقســم الطبــي علــى أســاس التعليــم الفــردي، أو التعليــم اجلماعــي واســتهداف النــوع األول مــن مــرض 
الســكري مــن خــالل )برنامــج تعديــل اجلرعــة للغــذاء االعتيــادي( وخلــق مســار املريــض علــى مســتوى مــرض الســكري. 

وقــد جنــح خــط املســاعدة الهاتفــي للرنامــج، الــذي يقــدم الدعــم واملشــورة علــى املســتوى الشــخصي إىل املنضمــن، يف منــع أكــر مــن 
%50 مــن حــاالت الدخــول إىل املستشــفى. 

ويركــز القســم الطبــي علــى املتخصصــن يف الرعايــة الصحيــة ومت اعتمــاده كمــزود خلدمــات التعليــم الطبي املســتمر جلميــع املتخصصن 
يف الرعايــة الصحيــة يف جميــع أنحــاء الكويت. 

كمــا اســتضاف معهــد دســمان ورشــة عمــل مضخــة األنســولن ملــدة يــوم واحــد لتحســن مهــارات املعلمــن. ومت تطويــر دورة الكفاءة 
يف فحــص العــن وفحــص القــدم للحــد مــن عــبء املضاعفــات. وعــالوة علــى ذلــك، مت تنظيــم 20 نــدوة تثقيفيــة أســبوعية يف معهــد 

دســمان للســكري، اســتضافت متحدثــن مــن وزارة الصحــة واجلامعــة يف جميــع أنحــاء الكويــت، بحضــور أكــر مــن 500 مشــارك. 

عمليات العيادات:

نحــن نســتهدف حتســن منــط حيــاة املريــض مــن خــالل التثقيــف وعمليــة اإلدمــاج املناســب للمريــض يف برنامــج مســار املريــض اخلــاص 
ــددة  ــرق متع ــن الف ــة م ــل جمموع ــن قب ــريري م ــم س ــة وتقيي ــارات خمري ــى الختب ــع املرض ــاع جمي ــري إخض ــي.  ويج ــم الطب ــدى القس ل

االختصاصــات قبــل قيــام الطبيــب بتحديــد العــالج األمثــل ملــرض الســكري:

عيادة العالج الدوائي	 

عيادة التغذية 	 

عيادة مثقفي السكري	 

عيادة طب القدمن	 

عيادة طب العيون 	 
يتيــح مســار املريــض الفرصــة ملعاينــة املرضــى مــن قبــل األطبــاء وســواهم مــن املتخصصــن يف الرعايــة الصحيــة للحفــاظ علــى مســتوى 
الرعايــة ملرضــى الســكري. بلــغ العــدد اإلجمــايل للمرضــى الذيــن مت فحــص الشــبكية لديهــم )2629(، وهــو أقــل بكثــر ممــا كان متوقعــً، 
لذلــك مت تطويــر اختبــار الكفــاءة للممرضــن وإنشــاء مســار املريــض، حيــث مت اتخــاذ إجــراء عاجــل مــن قبــل أطبــاء العيــون وبلــغ العــدد 

اإلجمــايل للمواعيــد يف عــام 2017 )39820(. 

 .
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الرقم    اسم البحث                       رقم البحث              الدور

العــالج البحثــي مــزدوج الســرية، المراقبــة بالعــالج 
العشــوائية،  التصميــم،  متوازيــة  الوهمــي، 
تجربــة المرحلــة 2a، تقييــم النشــاط المحتمــل 
ضعــف  فــي   hMaxi-K الجيــن  نقــل  وســالمة 

الذكــوري االنتصــاب 

بالعــالج  المراقبــة  الســرية،  مــزدوج  البحثــي  العــالج 
الوهمــي، العشــوائية، دراســة متعــددة المراكــز، لتقييــم 
مــرة واحــدة  )اكزيناتيــد(  الــدواء  ســالمة وفعاليــة دراســة 
مــرض  مــن  يعانــون  الذيــن  المراهقيــن  لــدى  أســبوعيًا 

الثانــي النــوع  مــن  الســكري 

الكلــى  زراعــة  متلقــي  بيــن  الســكري  تثقيــف  نتائــج 
الــزرع بعــد  الجديــد  الســكري  بمــرض  المصابيــن 

الوقايــة المبكــرة مــن مضاعفــات مــرض الســكري فــي 
األشــخاص الذيــن يعانــون مــن ارتفــاع ســكر الــدم فــي 
أوروبــا: دراســة الوقايــة المبكــرة مــن مضاعفــات مــرض 

الســكري

ION 04-ED

RA2014-049

RA2016-019

D5551C00002_
DM type 2 Study

باحث مشارك
)توقفت الدراسة في 

نوفمبر 2017(

باحث مشارك

باحث مشارك

باحث مشارك

01

03

04

02

مت تقدمي ملصقن جتريدين يف املؤمترات الدولية كمتعاونون. 	 

شارك فريق الصيادلة أيضً يف العديد من حمالت التوعية من خالل القنوات اإلعالمية اخملتلفة. 	 

مركز اللياقه الطبي:
مت تقييم 124 مريضً يف عيادة LSP Fitness Clearance من يناير إىل ديسمر 2017	 

انضم 80 عضوًا جديدًا إىل مركز اللياقة الطبي يف عام 2017، وقام 172 عضوًا بتجديد عضويتهم	 

%60 من املشاركن يف مركز اللياقة الطبي أظهروا حتسنً يف اختبار الهيموغلوبن الغليكوزيالتي لديهم	 

الصيدلة:

شارك فريق الصيدلة يف العديد من الفعاليات التثقيفية والتدريبية، وقام بتنظيم برنامج رعاية مرض السكري الذي تقيمه اجلمعية األمريكية 
 .LSA للصيادلة لصيادلة وزارة الصحة، والذي كان برناجمً معتمدًا وموثقً بالتعاون مع

مشاركة يف األبحاث:
املشاركة يف 4 مشاريع تعاونية	 
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مركز األشعه التشخيصيه:
ــز 	  ــن يف مرك ــعة واملوظف ــي األش ــل أخصائي ــن قب ــخيصيه م ــعه التش ــز األش ــن يف مرك ــث داخلي ــروعي بح ــذ مش ــري تنفي يج

ــخيصيه.  ــعه التش األش

ســماكة الوســائط داخــل قصبــة الســاق يف مــرض الســكري مــن النــوع الثــاين RA 2014-033 )ســماكة الوســائط داخــل قصبــة 	 
الســاق 2017 – مت تنفيــذ 22 حالــة( .

تقييم قدم السكري بجهاز التصوير بالرنن املغناطيسي 3 تيسال باستخدام IDEAL )مت تنفيذ 17 حالة(. 	 

 يشارك مركز األشعه التشخيصيه بشكل نشط يف األبحاث التعاونية التالية.	 

 مشروع رفاه الكويت )أنشطة البحث 2010-001(. 	 

الطرق
الربع
األول 

 الربع
الثاني

 الربع
الثالث

الربع الرابع 
)باستثناء 

ديسمبر(

التصوير بالرنين المغناطيسي

التصوير الطبقي المحوري
األشعة السينية العامة

األشعة السينية
كثافة المعادن في العظام

الموجات فوق الصوتية

Parkflo

279

20
63
2

148
51
14

190

24
31
2

135
63
20

257

17
43
11

107
85
32

255

88
37
7
73
90
44

981

149
174
22
463
289
110

مركز المهارات السريرية:
بلــغ جممــوع اجللســات التــي عقدهــا مركــز املهــارات الســريرية 303 جلســة بهــدف حتســن مهــارات الرعايــة الصحيــة املهنيــة 	 

يف احليــاة األساســية باإلضافــة إىل توفــر دورات انعــاش القلــب

أصبــح مركــز املهــارات الســريرية هــذه الســنة مركــزًا معتمــدًا إلجــراء دورات تدريبيــة يف رعايــة اإلصابــات املتقدمــة، باإلضافــة 	 
إىل أنــه اصبــح مــزودًا للتعليــم الطبــي املســتمر

اإلجمالي
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وحدة البحوث السريرية:
العدد اإلجمايل للدراسات البحثية اجلارية داخل القسم الطبي = 16 مشروعً	 

العدد اإلجمايل للمنشورات = 5 منشورات.	 

إجمايل عدد املوظفن كباحثن أساسين يف البحث = 15	 

التغذية:
مت تدريب 172 من أخصائيي الرعاية الصحية من وزارة الصحة والقطاع اخلاص	 

مت اإلشراف وتقدمي الدعم إىل 8 طالب تغذية	 

مت توفر 1400 استشارة للكبار واألطفال على انفراد	 

ــداف 	  ــن األه ــة وتعي ــيات التغذي ــف يف أساس ــي والتثقي ــتخدام دروس الطه ــدر”: اس ــة أق ــتمر: “دراس ــي املس ــروع البحث املش
ــرهم  ــة وأس ــوزن والبدان ــادة ال ــن زي ــون م ــن يعان ــال الذي ــدى األطف ــاة ل ــة احلي ــة ونوعي ــن الصح لتحس

خمططن علمين بحثين منشورين  	 

“يتــم تغــر امليكروبيــوم اللعابــي يف وجــود تركيــز عــايل للغلوكــوز اللعابــي”. مت نشــرها يف املكتبــة العامــة للعلــوم )مــارس 	 
)2017

“املقاربــات الوظيفيــة لألغذيــة ومنــط احليــاة مــن أجــل الوقايــة مــن الســكري والتحكــم بــه”. مت نشــرها يف جملــة التغذيــة 	 
)ديســمر 2017( 

التعليم والتدريب:
1186 فردًا حضروا برامج توعية عامة	 

570 طالبً حضروا برامج داخلية وبرامج توعية	 

تقدمي جلسات تعليمية لـ 119 من أخصائيي الرعاية الصحية	 

مت تقدمي ملخص واحد يف اجلمعية األوروبيه لزراعة األعضاء – برشلونة 	 

مت قبول 4 ملخصات كعرض ملصقات يف االحتاد الدويل ملرض السكري 2017 – أبو ظبي	 

التمريض:
املؤشرات املؤسسية: توافق %93 مع خماطر بنسبة 53%	 

جوالت السالمة البيئية: توافق 97.36%	 

املوظفون املعتمدون يف السالمة السريرية اجليدة = 30 موظفً )95%(	 

حمالت توعوية: فحص 1148 مريضً )عيادتن متنقلتن(	 

رضى املرضى عن الرعاية التمريضية = 95,2%	 

مت تقدمي 10 ملصقات يف اليوم العاملي ملرض السكري	 

املشاركة البحثية  بالساعات	 
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ممرضة مسجلة 19ممرضة مسجلة 19ممرضة مسجلة 18ممرضة مسجلة 16

ساعة 3295,484ساعة 518,333ساعة 708,75ساعة 1056,234ساعة 1012,167

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول
السنوي

لعام 2017 

عالج القدمين:
االستشارات الكلية لعيادة طب القدم = 3177	 

إجــراء دورة تدريبيــة علــى فحــص القــدم الســكرية ملــدة خمســة أيــام والتــي مت منحهــا لثمــاين ممرضــن مــن معهــد دســمان 	 
للســكري لضمــان الكفــاءة والبحــث عــن طــرق اقتصاديــة للتطبيــق علــى اجملتمــع. 

اســتخدام وفعاليــة فــي  األدلــة   تقييــم 
 مضــادات الفطريــات فــي إصابــات قرحــة

ــة ــة منهجي ــكرية: مراجع ــدم الس الق

 مســح اســترجاعي لنتائــج قرحــة القــدم
 الســكرية لقطــاع واســع مــن منشــأة

ثالثــة فــي الشــرق األوســط

RA-SR-2017-001

RA-HM-2017-006

تم االنتهاء من البحث عن الدراسات.. 1

تم تحديد الدراسات ذات الصلة.. 2

بدأت عملية استخراج البيانات.. 3

مراجعــة . 4 حــول  مخطوطــة  تقديــم  تــم 
األخالقيــات  لجنــة  إلــى  الدراســة  ادبيــات 

عليهــا. للموافقــة 

تم االنتهاء من المشروع.. 1

االنتهاء من المخطوطة للنشر. . 2

التقدمرقم أنشطة البحث بحوث خاصة بطب القدمين

أنشطة البحث:

 	Index Medicus مت إرسال منشورين إىل جملة

 	 Journal of Wound  Ostomy and التأق التكلسي: عرض للحالة ومراجعة لألدبيات. مت تقدميه إىل جملة
Continence Nursing

قد يكون “املعيار الذهبي” ولكن ملاذا ال نفعل ذلك جميعً؟ استخدام ضمادات االلتصاق الكلي. مقدم إىل 	 
اجمللة الطبية السعودية
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المختبرات:
 	 )OSHA( يعمــل اخملتــر بــدون عنــاء علــى االمتثــال ملعايــر ومتطلبــات الســالمة احملليــة ومعايــر الســالمة والصحــة املهنيــة

 )CAP( ومعايــر ومتطلبــات الســالمة لكليــة علمــاء األمــراض األمريكيــة

تسلط خطة إدارة جودة اخملترات الضوء على دور:	 

مؤشرات اجلودة لقياس التقدم اخملتري	 

ضوابط اجلودة الداخلية	 

املعايرة والتحقق من املعايرة	 

التحقق من صحة الطريقة وملخص التقرير	 

 	 PT ،برنامج ضمان اجلودة اخلارجية، العالج الفيزيائي

مت عــرض برنامــج نظــام املعلومــات اخملتريــة اجلديــد LIS  ونظــام املعلومــات الصحيــة HIS بشــكل مباشــر يف 9 نوفمــر 	 
2017

يشارك موظفو اخملترات بشكل كبر يف البحث من خالل إجراء االختبارات الالزمة للدراسات التالية: 	 

AGDAR

Cohort

ION-E4

KWB

دواء ليكسي سيناتيد خالل شهر رمضان

اضطراب التنفس اثناء النوم

DATES
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DAFNE تعديل الجرعة لنظام طعام طبيعي:
ــة  ــاب كيفي ــم املص ــى تعلي ــً عل ــج أساس ــد الرنام ــكري. يعتم ــن الس ــوع األول م ــن بالن ــي للمصاب ــج تعليم ــو برنام ــج DAFNE ه برنام
ــه يعتمــد  ــاول الطعــام بتحكــم أكــر يف مســتوى ســكر الــدم بطريقــة تضمــن ســالمة املصــاب وجتعل تعديــل جرعــات األنســولن وتن
علــى نفســه دون احلاجــة إىل الرجــوع دائمــً إىل الفريــق الطبــي. يرجــع تاريــخ DAFNE إىل عــام 1980 يف أملانيــا، ثــم بــدأت بريطانيــا بتطبيقــه 
ــن 50  ــر م ــرت أك ــد نش ــت، وق ــل إىل الكوي ــه انتق ــكري، ومن ــن الس ــوع األول م ــاب بالن ــه 40,000 مص ــاركن في ــدد املش ــاوز ع ليتج
دراســة يف العديــد مــن اجملــالت العلميــة املرموقــة عــن مــدى فاعليتــه لتثبــت أن خريجــي DAFNE لديهــم القــدرة علــى خفــض معــدل 
ــدا، أســرتاليا،  ســكر الــدم التجسســي والتعايــش مــع الســكري بشــكل أفضــل. ويقــدم الرنامــج حاليــً يف العديــد مــن الــدول مثــل أيرلن
نيوزيلنــدا وســنغافورة. ويف الكويــت حصــل معهــد دســمان للســكري علــى حقــوق الرنامــج كاملــة ليكــون املعهــد الوحيــد الــذي يقــدم 
الــدورة يف منطقــة الشــرق األوســط وهــو املعهــد املعتمــد لتدريــب املستشــفيات واملعاهــد األخــرى يف املنطقــة. يف الكويــت مت االنتهــاء 
مــن 68 دورة بعــدد خريجــن وصــل إىل 442. ســاهم الرنامــج يف خفــض جرعــات األنســولن املســتخدمة باإلضافــة إىل خفــض عــدد حــاالت 
ــل االلتحــاق بالرنامــج،  ــوط املســجلة قب ــوط بنســبة تصــل إىل أكــر مــن %70 مــن حــاالت الهب اســتدعاء اإلســعاف ملعاجلــة حــاالت الهب
كمــا انخفضــت حــاالت دخــول املستشــفى  علــى مســتوى الكويــت بنســبة تصــل إىل %50 بعــد االنتهــاء مــن الرنامــج.  وهــذه النتائــج 
الباهــرة جــاءت بعــد إمتــام االلتحــاق بالرنامــج الــذي ســاعد املرضــى علــى التحكــم بالســكر. يهــدف املعهــد إىل نشــر الرنامــج والتوســع فيــه 
ليشــمل جميــع أنحــاء الكويــت وذلــك بغيــة تعميــم الفائــدة علــى جميــع املصابــن بالنــوع األول مــن الســكري وتأســيس حمــور انطــالق 
منوذجــي.  كمــا يهــدف إىل تدريــب املزيــد مــن الكــوادر الطبيــة يف وزارة الصحــة لتقــدمي الرنامــج. كمــا ســيتم تطويــر برامــج مستنســخة 
منــه ملســتخدمي مضخــات األنســولن واملراهقــن الذيــن هــم بأشــد احلاجــة لرامــج تعليميــة جتنبهــم مضاعفــات الســكر يف املســتقبل.

وقد مت اعتماد معهد دسمان للسكري كمركز إلجراء دورات DAFNE على مستوى الشرق األوسط.
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قسم العمليات
يــؤدي فريــق قســم العمليــات أدوارًا متعــددة ضمــن  معهــد دســمان للســكري،  مبــا يف ذلــك خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات واملــوارد 
ــات التعاقديــة جلميــع  ــر  والواجب ــة والتطوي البشــرية واملاليــة وإدارة املــواد واملشــرتيات واخلدمــات العامــة. وينســق الفريــق أيضــً الصيان
املعــدات العلميــة والطبيــة مــن خــالل قســم الهندســة الطبيــة. روح الفريــق هــي اعتمــاد أفضــل املمارســات واحللــول املبتكــرة لدفــع 
االســتمرارية واالســتدامة وحتســن العمــل املنجــز يف معهــد دســمان للســكري. خضــع املعهــد لعمليــات توســعة وجتديــد متعــددة يف 
ــج  ــات والرام ــا املعلوم ــول تكنولوجي ــب حل ــع جوان ــة يف جمي ــً للحداث ــى مواكب ــية وليبق ــة الرئيس ــاريع العلمي ــل املش ــة لتفعي ــة التحتي البني
باســتخدام املنصــات القائمــة علــى أحــدث التكنولوجيــا Cloud وغرهــا مــن املشــروعات. وقــد أدى توظيــف أفضــل املواهــب والتدريــب 

املســتمر يف جميــع األقســام إىل زيــادة عمــق إمكانيــات ومــوارد قســم العمليــات مــن خــالل موظفيــه. 

وحدات قسم العمليات:

الهندسة الطبية

المالية

الخدمات العامة

الموارد البشرية

تكنولوجيا المعلومات

إدارة المشتريات
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1. الهندسة الطبية

تقدم إدارة الهندسة الطبية خدمات ملعظم إدارات معهد دسمان للسكري. والهدف هو احلصول على خدمة مستمرة يف جميع األوقات، 
ولتحقيق هذا الهدف، تقوم إدارة الهندسة الطبية باختيار املعدات وتركيبها وتشغيلها وتدريب املستخدمن عليها واحلفاظ على صيانتها

 األهداف الرئيسية إلدارة القسم:
ضمان تشغيل املعدات بشكل صحيح	 

طلبات خدمة املعدات بشكل آوتوماتيكي	 

رصد رضا موظفي معهد دسمان للسكري  حيال خدمات الهندسة الطبية	 

اإلنجازات:

أحد اإلجنازات الرئيسية للقسم هو توفر عملية طلب خدمة بشكل منتظم  عر مكتب املساعدة، األمر الذي جعل سرورة العمل أكر 	 
كفاءة.

الشراكات:

وزارة الصحة 	 

اللجان

رموز األحمر والرمادي	 
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2. المالية

ــا يف  ــة مب ــاب املصلح ــات ألصح ــداد البيان ــكري وإع ــمان للس ــد دس ــايل ملعه ــع امل ــة يف إدارة الوض ــؤون املالي ــم الش ــة قس ــل مهم تتمث
ذلــك جملــس األمنــاء  و مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي ومدققــي احلســابات وغرهــم مــن املعنيــن  بالنشــاط املــايل ملعهــد دســمان 
للســكري. ويأتــي ضمــن نطــاق مســؤولية  القســم تنســيق وتوجيــه جميــع املعامــالت املاليــة املســجلة يف نظــام احملاســبة ملعهد دســمان 
للســكري. وتتطلــب هــذه املســؤولية أن تلتــزم جميــع املعامــالت بسياســات وإجــراءات معهــد دســمان للســكري ومعايــر التقاريــر املاليــة 

الدوليــة والقواعــد التــي تضعهــا الهيئــات املســؤلة املوثوقــة. 

 األهداف الرئيسية إلدارة القسم:
تطوير مشروع 2018	 

متابعة تنفيذ الرامج املالية	 

املساعدة يف االستدامة املالية وتوسيع األنشطة املدرة لإليرادات	 

التقارير املالية: الداخلية واخلارجية	 

إدارة األصول الثابتة	 

اإلنجازات:

استكمال سياسة وإجراءات التمويل اجلديدة )بانتظار موافقة جملس األمناء(	 

استكمال مصفوفة الصالحيات املالية املستوفاة )بانتظار موافقة جملس األمناء(	 

النفقات الفعلية ملعهد دسمان للسكري ضمن امليزانية املعتمدة، وبالتايل ال يكون هناك جتاوز يف اإلنفاق	 

ميزانية 2018 املعدة واملوافق عليها	 

تقرير ميزانية معهد دسمان للسكري املقدم إىل جملس األمناء	 

اللجان 

جلنة املوارد البشرية	 

جلنة املشرتيات	 

جلنة جملة أفالطون الصغر	 

عدد المشاريع 04| 
في عام 2017

 المنجز

الجاري

|03
|01



66

3. الخدمات العامة

تســعى اخلدمــات العامــة جاهــدة لتوفــر خدمــات داخليــة عاليــة اجلــودة، مثــل مشــاريع التجديــد واألعمــال الكهروميكانيكيــة والصيانــة 
املتعلقــة بهــا، والنجــارة والدهــان والتنظيــف وخدمــات املصعــد واألمــن ومكافحــة احلرائــق  و ســواها.

نحــن نضمــن التشــغيل الســليم والفعــال جلميــع جوانبهــا املاديــة، مــع خلــق واحلفــاظ علــى بيئــات مثمــرة آمنــة للموظفن/الطــالب وعامــة 
. س لنا ا

األهداف الرئيسية إلدارة القسم:

تخطيط الصيانة الوقائية جلميع املعدات الكهروميكانيكية 	 

تركيب / استبدال األصول يف معهد دسمان للسكري	 

الطوارئ والسالمة 	 

اإلنجازات:

13 عملية جتديد أجريت يف مواقع خمتلفة كجزء من عملية تخطيط املساحة وتخصيص املكاتب، وأيضً عزل الصوت ملكاتب 	 
املدير العام ومدير العمليات 

تطوير نظام املراقبة الرقمية املنفذ يف 3 مراحل. تركيب الكامرات يف الغرف الكهربائية وبعض املناطق امليكانيكية حسب 	 
مالحظات املدقق

مت االنتهاء من تطوير نظام إنذار احلريق مع أجهزة الكشف عن الدخان اإلضافية يف خمترات الطابقن الثالث والرابع وتوصيل األبواب 	 
األوتوماتيكية بنظام إنذار احلريق 

مشروع البنك احليوي	 

تركيب نظام اجلرعات الكيميائية ومت إيقافه بسبب مشاكل جودة املياه 	 

 	 B2 العزل املائي خلزانات املياه، الدور

مت تنفيذ الصيانة الوقائية كما هو خمطط لها	 

اللجان 

 	IPAC جلنة الوقاية والسيطرة على العدوى

 	 IPAC-STERI جمموعة اإلعتماد 

جلنة الطوارئ والسالمة 	 
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4. الموارد البشرية 

مهمــة إدارة املــوارد البشــرية هــي أن تكــون شــريكً جتاريــً متقدمــً يف جمــال متكــن معهــد دســمان للســكري مــن حتقيــق األهــداف 
املؤسســية وأن تكــون مركــزًا للتميــز علــى أســاس التنميــة املهنيــة وخدمــات املــوارد البشــرية والرامــج واملبــادرات النوعيــة. 

 األهداف الرئيسية إلدارة القسم:

تطبيق نظام إدارة املوارد البشرية اجلديد	 

مراجعة وخلق سياسات جديدة للموارد البشرية 	 

مراجعة وتقييم نظام إدارة األداء احلايل	 

تدريب وتطوير موظفي معهد دسمان للسكري 	 

مباشرة الرامج التعريفية وااللتحاق بالعمل 	 

االنتهاء من تخطيط عمليات التعاقب الوظيفي 	 

اإلنجازات:

أجريت أول مكافأة عالوة ملوظفي معهد دسمان للسكري يف عام 2017 بأثر رجعي عن عام ٢٠١٦، وذلك ضمن إطار  االرتقاء الوظيفي 	 
الذي مت تنفيذه يف معهد دسمان للسكري

السياسات – سياسات مراجعة وحمدثة 	 

النماذج – مت حتديث 18 منوذجً للموارد البشرية وإنشاء منوذجن جديدين تعكس التحديثات واملمارسات احلالية لسياسات وإجراءات 	 
املوارد البشرية 

تقدمي بدل تذاكر الطران للموظفن غر الكويتين	 

توقيع اتفاقية مع KPMG الكويت لتصميم وتقدمي نظام إدارة أداء حمدث ملعهد دسمان للسكري 	 

مت إجناز عمليات التدقيق اخلارجية من قبل شركة Deloitte Consulting بأقل التعديالت	 

 	 MENA االنتهاء من ترحيل بيانات املوظفن وترك التفاصيل من النظام االئتماين إىل املوارد البشرية يف

إجراء برنامج تعريفي من قبل املوارد البشرية جلميع املوظفن اجلدد الذي انضموا ملعهد دسمان للسكري يف عام2017  	 

اللجان 

اللجان هي جلان املوارد البشرية والطوارئ والسالمة 	 
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5. تكنولوجيا المعلومات

يعــد قســم تكنولوجيــا املعلومــات عامــالً فعــاالً يســهم يف إجنــاز  املهمــة التــي حددهــا املعهــد، حيــث يقــدم القســم  خدمــات تقنيــة 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــاءة. وعل ــر كف ــكل أك ــاريعهم بش ــذ مش ــهم بتنفي ــكري تس ــمان للس ــد دس ــة يف معه ــام اخملتلف ــة إىل األقس متنوع
عمليــات قســم تكنولوجيــا املعلومــات تتمحــور حــول ضمــان  التشــغيل الفعــال، فــإن نقــل املعرفــة كان أيضــً جمــال تركيــز خــالل هــذا 
العــام. وقــد تضمنــت  خدمــات قســم تكنولوجيــا املعلومــات توفــر الدعــم التقنــي خملتلــف إدارات ووحــدات معهــد دســمان للســكري. 

يف عــام 2017، اســتثمر قســم تكنولوجيــا املعلومــات مــوارد خمتلفــة يف بنــاء أســس قويــة مــن أجــل االســتخدام الفعــال للبيانــات علــى 
مســتوى املعهــد، وبعــد أن حتولــت اجلهــود للرتكيــز علــى العمليــات الداخليــة يف العــام املاضــي، شــارك قســم تكنولوجيــا املعلومــات يف 

تأســيس العديــد مــن املبــادرات التــي مــن شــأنها آن متهــد الطريــق  ملســتقبل حتركــه البيانــات.

األهداف الرئيسية إلدارة القسم:

توفر أدوات تكنولوجيا املعلومات الداعمة وحوسبة املشاريع	 

تطبيق نظام السجل الطبي االلكرتوين اجلديد 	 

بدء البحث التشغيلي من خالل وحدة املعلوماتية الصحية 	 

بناء وتنفيذ موقع اإلستعادة بعد الكوارث واستمرارية العمل	 

إنشاء مركز قاعدة املعرفة لتكنولوجيا املعلومات 	 

اإلنجازات:

املوقع اإللكرتوين ملعهد دسمان للسكري	 

توسيع نظام مكتب املساعدة	 

نظام فوترة إلدارة املعلومات الصحية 	 

التدريب على تكنولوجيا املعلومات	 

      AX 2012 )ERP Phase II( مايكروسوفت داينمكس

تطوير مركز االتصال	 

إنشاء قاعدة معرفة تكنولوجيا املعلومات	 

تطبيق نظام السجل الطبي االلكرتوين اجلديد	 

إنشاء وحدة املعلوماتية الصحية 	 

إطالق املشروع التجريبي لنظام املعلومات اجلغرافية	 

 	 SLAs تطوير نظام مراقبة

تطوير البنية التحتية	 

مساعدة / تدريب الطالب	 

معهد دسمان للسكري  |  التقرير السنوي2017



معهد دسمان للسكري  |  التقرير السنوي692017

 الشراكات:

 	 MYCA

جامعة كانبرا  	 

اللجان 

جلنة الطوارئ والسالمة	 

جلنة جملة أفالطون الصغر	 

فريق السجل الطبي	 

جلنة مؤشر اجلودة	 
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6. المشتريات

مهمتنا هي حتسن عملية الشراء بطريقة شفافة وعملية.

األهداف الرئيسية إلدارة القسم:

تزويد املعهد بأفضل املنتجات واخلدمات بأقل األسعار املمكنة 	 

إدارة وحتديث قائمة املوردين واحلفاظ عليها 	 

مراجعة جميع العقود لضمان استمرارية اخلدمات دون أي تأخر	 

اإللتزام مبعاير أخالقية عالية وجتنب تضارب املصالح 	 

اإلنجازات:

املوافقة على مناذج خطة املشرتيات	 

إضافة عنصر إرجاع أو استمارة طلب إلغاء	 

بدء املرحلة الثانية من النظام االلكرتوين، حيث أصبحت دورة الشراء إلكرتونية بشكل آيل بالكامل، ويرجع الفضل يف ذلك إىل دعم 	 
وتعاون قسم تكنولوجيا املعلومات 

اللجان 

جلنة املشرتيات	 
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