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Dasman Diabetes Institute (DDI) was established 
under the patronage of His Highness Sheikh Jaber 
Al Ahmed Al Sabah, the late Amir of the State of 
Kuwait, and the Kuwait Foundation for the Ad-
vancement of Sciences (KFAS) to combat the 
confounding prevalence of diabetes in Kuwait. 

Since its inauguration in 2006 by His Highness 
Sheikh Sabah Al Ahmed Al Sabah (the current Amir 
of the State of Kuwait), the Institute has strived to 
address the diabetes epidemic in Kuwait through 
focused diabetes research, integrated prevention, 
training and education. 

Our Operations Sector builds and maintains the 
foundations of the Institute, thereby transforming 
philosophies to measurable outcomes. The Sector 
manages service performance, technological 
proficiency, data management and employee 
performance to achieve organizational transforma-
tion and financial sustainability. 

Our Research Sector represents the backbone that 
supports the Institute’s scientific productivity. A 
multi-national team of researchers utilizes the 
technologies and the facilities, set in place by the 
Operations Sector, to harness the basic scientific 
knowledge and achieve disease-targeted research.

Our Medical Sector is the fuel that drives 
the Institute’s initiatives: research, training, 
education and health promotion. By adapting an 
interdisciplinary approach, the team utilizes the 
highest standards of medical care and latest 

research findings to tackle all aspects of diabetes 
prevention, treatment and management. The 
Research Sector’s novel discoveries in diabetes 
lend key research findings to contribute to new 
medical treatments that improve health outcomes.

In its five-year strategy, the Institute strives to 
create a platform that applies its knowledge to 
translational research, or bench-to-bed: from basic 
sciences to clinical trials point-of-care applica-
tions, scientific findings and drug discoveries.

I would like to present 2018 DDI Annual Report 
which highlights our major accomplishments and 
achievements throughout the year.

I would also like to express my sincere gratitude to 
the Ministry of Health for their continuous support, 
especially in the areas of treatment and training.

In the following pages, it is my pleasure to share a 
synopsis of the DDI Strategy for 2018-2023.  

Dr. Qais Al Duwairi 
Director General 
Dasman Diabetes Institute

A Message from 
the Director-General
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An Overview 
What have we accomplished so far?

Established a recognized 
diabetes institute to address 
the diabetes epidemic 
in Kuwait.

Recognized as a GCC Center of 
Excellence and Reference in 
January 2014.

Invested in an infrastructure 
that supports both scientific 
research and clinical activities.

Accredited Unconditional 
Diamond Level by Accreditation 
Canada International.

Certified Clinical Laboratory 
with College of American 
Pathologists Accreditation (CAP).

Focused studies and 
collaborations on diabetes 
(T1DM, T2DM, GDM, DM 
complications).

Established international 
collaborations to enhance 
diabetes research to highlight 
knowledge sharing and 
innovation in diabetes and 
geographical information 
system (GIS).  

Promoted a healthy lifestyle 
and importance of diabetes 
education through Lifestyle, 
Nutrition and Skills Centers.

The Strategy
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Is our research 
addressing 
diabetes epidemic 
in Kuwait?

Understand the 
population’s genetic 
lifestyle to tailor our 
research plans
— 
Target key health 
outcomes in diabetes 
using evidence-based 
research
— 
Lead genomics, 
proteomics and 
metabolomics research 
to develop innovative 
platforms to help 
address diabetes and its 
complications
—
Integrate biomedical, 
population health and 
clinical care research for 
multi-disciplinary 
initiatives
—
Focus primarily on 
prevention and 
management of diabetes

Conduct research that 
focuses on improving 
diabetes prevention and 
management in Kuwait  

Align Research and 
Clinical activities to 
create a translational 
research platform

Optimize the use of our 
resources and assets to 
create opportunities for 
financial sustainability

Enhance stakeholder 
engagement through 
clear and effective 
communication matrices 

Embed talent 
management and high 
performing teams
—
Promote innovation and 
continuous improvement
—
Develop a framework 
with realistic strategies 
for financial stability
— 
Promote eHealth /
mHealth culture and 
digital revolution 
— 
Generate financial 
sustainable platform 
through optimal 
utilization of services

Are we facilitating 
translational 
research projects?

Are we utilizing 
our core facilities 
and capabilities 
effectively?

Do our 
stakeholders 
understand our 
core functions?

Create a platform for 
translational research
—
Address diabetes 
research questions that 
enable closing 
knowledge gaps and 
tackling the epidemic 
through prevention and 
intervention studies
—
Implement a transparent 
governance framework
—
Promote and prioritize 
interdisciplinary 
initiatives
—
Adopt robust monitoring 
and reporting procedures

Leadership to drive the 
message of change 
—
Promote engagement 
and collaborative 
working with MOH, KU, 
MENA organizations & 
other stakeholders
— 
Strengthen local, 
regional and 
international 
collaborations to pursue 
innovation and research 
excellence
—
Raise awareness and 
share diabetes-related 
knowledge and content 
through active 
educational 
engagements for the 
patients and public

IDENTIFIED 
CHALLENGES

HOW SHOULD 
WE DO IT?

WHAT DO WE 
NEED TO DO?

A strategic planning process was used to identify gaps, and understand 
challenges to enable development of the Strategic Plan

DDI Strategy Development Roadmap: 
2017-18
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Our Values
Transparency  ●  Integrity  ●  Innovation ●  Excellence 

Empowerment  ●  Dedication  ●  Collaboration 

How can we improve
Articulate 
the focus of our 
direction to all internal 
and external 
stakeholders

Utilize 
our resources and 
assets to create 
opportunities for 
financial sustainability

Integrate 
research activities to 
create a translational 
research platform

Focus 
on improving 
the health outcomes 
of the Kuwaiti 
population

Streamline 
DDI’s operating model 
and create 
transparency to deliver 
research that 
addresses the 
challenges of Kuwait

Develop 
communicate and 
publish an integrated 
strategic plan that 
allows DDI to deliver 
vision and mission

Optimize 
the use of existing 
resources and seek 
creative and 
sustainable sources of 
funding

Our Focus

VISION
To be the leading diabetes 
institute in the MENA 
region and to be recognized 
internationally.

MISSION
To address the diabetes 
epidemic in Kuwait through 
focused diabetes research, 
integrated prevention, 
training and education.

The Strategy
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Our Strategic Initiatives 
Where are we going 2018-2023?
At DDI, the executive leadership and our teams aim to overcome these challenges by 
diligently planning and implementing our strategic initiatives and objectives to achieve our 
vision and mission. With our focused efforts, strategic collaborations and clearly defined 
outcomes, we will be able to successfully translate our research from bench to bedside, 
engage the community and set the benchmark for Diabetes Research in the region.

BENCH

BED

INFRASTRUCTURE

SUSTAINABILITY

1. Epidemiology, 
Etiology, Genetics 
and Pathophysiology 
of Diabetes

2.Prevention and 
Management 
of Diabetes and its 
complications

3. Education and 
Skills Development

4. Organizational 
Transformation

5. Financial 
Sustainability

  Develop the database of genome-wide variations 
in Kuwaiti families Wwith focus on T2D, T1D, MODY, GDM, 
LADA, neonatal diabetes and rare metabolic diseases

  Establish a national diabetes registry
  Address childhood obesity and associated health effects, 
pre-diabetes and T2D

  Estimate prevalence of gestational diabetes mellitus (GDM) 
and macrosomia in Arabic women

  Discover and assess diagnostic & prognostic biomarkers for 
diabetes and its complications

  Understand specific signaling pathways involved 
in diabetes and its complications

  Create a recognized center for clinical trials for the 
prevention and treatment of diabetes, related disorders 
and its complications tailored to Kuwaiti population

  Increase understanding of the mechanisms by which 
interventions can contribute to the prevention 
and management of diabetes, using mechanistic 
and imaging techniques

  Develop diabetes structured educational programs that 
lead to improvement of healthcare delivery service, patient 
wellbeing and diabetes outcomes using behavioral 
interventions, therapeutics and technology/innovation

  Develop and deliver awareness-raising programs for our 
patients, caregivers and public.

  Implement policies, procedures and governance frameworks 
that define the roles of and interaction between all DDI Sectors.

  Achieve a revenue-generating framework for cost 
management and activities focused on building a financially 
sustainable platform for DDI.

Initiatives Objectives
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We have defined an efficient and effective operating model that 
allows us to bridge between Institutional strategy and processes.

By using a multidisciplinary approach, we aim to become the 
leading research organization in MENA.

 Clinical Research and Trials
 Multidisciplinary Research
 Patient Education & Training
 Lifestyle and Well-Being

STAKEHOLDER INTERFACE 
KFAS, Ministry of Health, Kuwait University, 
Strategic Alliances, Public, Patients, DDI Staff

>  Information Technology and Health Informatics

>  Research Participants/Patient Safety and Quality Management

>  Operational Functions: Finance, Legal, and Human Resources 

>  Public Relations and Media Services

LEADERSHIP AND GOVERNANCE

STRATEGIC MANAGEMENT

Biomedical, 
Population 
Health 
and Clinical 
Research

Translation 
to Humans, 
Patients and 
Practice

Translation 
to 
Community

Management layer responsible 
for enabling the delivery of 
institutional strategy, resource 
management, performance 
monitoring, corporate governance, 
asset commercialisation, and 
alignment with the stakeholders

Functional layer responsible for 
initiating, designing and executing 
research projects. Mainly focused 
around two key activities:
1) Translation from biomedical 

to clinical trials
2) Community-based outcomes 

research (bench to bedside 
and bedside to community)

Operational support layer  to 
support all  DDI activities

Preclinical, 
Cellular 

and Animal 
Studies

Community 
based 

Outcomes 
Research

Operating Model 
How do we operate?

The Strategy
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The Directorate operates 
under the guidance of 
the Director-General and 
works closely with all DDI 
Sectors in support of their 
activities. The Directorate 
promotes DDI’s strategic 
objectives and improves 
Institutional performance.

DG 
Directorate
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The Public Relations and Media Services Department works with all DDI 
Sectors (Directorate, Research, Medical and Operations) to deliver all above-the-
line and below-the-line promotion of DDI’s strategic objectives and initiatives. 
The Department uses multiple forms of communication to:

1. raise awareness on diabetes management, treatment and prevention;

2. promote all DDI ongoing activities, campaigns, initiatives and events;

3. reinforce the Institute’s Mission, Vision, Values and Strategic 
Objectives; and 

4. continuously highlight DDI’s accomplishments on mass and 
social media. 

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

1. Define DDI’s Mission: To address the diabetes epidemic in Kuwait 
through focused diabetes, research, integrated prevention, training, 
education and treatment.

 ● Establish clear and concise communication platforms for the 
delivery of a cohesive message.

 ● Facilitate and promote the delivery awareness-raising programs 
and initiatives to its stakeholders.

2. Promote DDI’s Vision: To be the leading diabetes Institute in the Gulf 
Region and the Middle East. 

 ● Facilitate the development of training and educational 
programs through DDI’s national, regional and international 
collaborations.

PR and 
Media 
Services
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List of 
Events & 
Activities 
of DDI

JAN 

FEB 

APR 

MAR 

The University of 
Dundee Teaching 
Modules and 
Annual Graduation 
Ceremony

Diabetes Mobile 
Clinic (DDI 
Bus) outreach 
campaign to 
the Universal 
American School

DDI organized 
health promotion 
and awareness 
outreach at Dar Al 
Othman April 3rd 
and April 9th

Diabetes Mobile 
Clinic (DDI Bus) 
awareness 
outreach campaign 
to the Credit Bank 
of Kuwait

DDI organized 
the Open Day for 
the public at 
the Medical Fitness 
Center in the 
Institute

DDI signs an 
agreement with 
Mount Sinai 
Hospital for 
mutual research 
collaboration

Diabetes Mobile 
Clinic (DDI Bus) 
at the International 
Academy in 
Kuwait

Diabetes Mobile 
Clinic (DDI Bus) 
outreach campaign 
to Al Bayan 
International 
Bilingual School

Diabetes Mobile 
Clinic (DDI Bus) at 
Al Qutouf School 
in Hawally

Diabetes Mobile 
Clinic (DDI 
Bus) outreach 
campaign to 
Al Ru’ya Bilingual 
School

Diabetes Mobile 
Clinic (DDI 
Bus) outreach 
campaign to Al 
Danah Universal 
School of Kuwait

DDI took part in the 6th 

International GGSD 
Conference “Diabetes:  
A Paradigm Shift” 
29th – 31st March

Diabetes Mobile 
Clinic (DDI Bus) 
at Al Resala 
Bilingual School

Diabetes Mobile 
Clinic (DDI 
Bus) outreach 
campaign to 
Kuwait National 
English School

DDI hosted the 2nd SOHP 
Symposium titled “Management 
of Dental Anomalies and Caries – 
an Un Update”, organized by Oral 
Health, MoH

Diabetes Mobile 
Clinic (DDI 
Bus) outreach 
campaign to 
Al Jeel Al Jadeed 
High School

Diabetes Mobile 
Clinic (DDI 
Bus) outreach 
campaign to Al 
Najat High School 
for Girls

DG Directorate

Dasman Diabetes Institute 
presented an awareness 
lecture about diabetes and its 
related conditions at Hadiya 
High School
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DDI organized 
the Annual Staff 
Celebration

DDI participated 
with a booth at the 
closing ceremony 
of MoH anti-drug 
campaign at 
Marina Hotel

DDI hosted Injaz 
students for the job 
shadow orientation 
and informative 
lectures in the 
Institute

DDI took part in ‘Diabetes 
Revolution’ event organized 
by the American Women’s 
League at Boulevard in 
collaboration with the US 
Embassy in Kuwait

DDI organized and 
hosted a workshop titled 
“Introduction to Using R for 
Primary Clinicial Statistical 
Analysis”, by Dr. Mohammad 
Al Khamis, KU

MAY 

JUL 

SEP 

DDI took part 
in the 3rd 
International 
Clinical Nutrition 
Seminar in 
Radisson Blu Hotel

DDI organized 
its annual Graish 
event for the staff 
on the occasion of 
the Holy Month of 
Ramadan

DDI in 
collaboration with 
Dundee University 
organized their first 
alumni event at the 
British Embassy

DDI held its annual 
public Girgian 
event for kids and 
their families

The University of Dundee 
resumed the teaching 
modules for students of the 
PG Cert/Diploma/Masters in 
Diabetes Care/Education 
and Management

DDI held its 
Students Poster 
Day event for those 
who were enrolled 
in the Summer 
Internship Program

A scientific lecture titled 
‘Diabetes and Cardiovascular 
Disease: Are we Making 
Progress’ by Prof. Naveed 
Sattar from Glasgow 
University, was held at DDI

JUN 

AUG 

DDI conducted filming various 
awareness promotional 
videos offering health advice, 
published on YouTube, 
Instagram and internally on 
the Institute’s monitors

DDI organized 
Summer Internship 
Program for 
Nutritionists and 
Dietitians
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NOV 

Scientific lectures titled ‘Vitamin D and 
Cardiometabolic Disease’ and ‘Biomarkers 
for CVD Risk Prediction in the General 
Population and Patients with Diabetes’ by 
Prof. Paul Welsh, from Glasgow University 
was held at DDI

DDI in collaboration with PALI 
organized a workshop titled 
“Perioperative and Acute Care 
Ultrasound” for clinicians

Dr Naif Al-Mutawa, 
presented a lecture titled 
“Conflict Resolution” at 
Dasman Diabetes Institute 
for the staff

Dasman Diabetes Institute 
participated in the Sixth 
Annual Clinical Congress in 
Dubai, where a booth for DDI 
was setup

DDI received ‘The Most 
Innovative Genetic Disorders 
Research Institute’ Award 
from UAE Genetic Diseases 
Association, UAE

Dasman Diabetes Institute 
conducted “from Guidelines 
to Practice” workshop in 
collaboration with the 
‘Pharmacist with Impact’ 
Group

DDI hosted 
students from 
Al Rawda School 
for Girls for an 
awareness event 
in the Institute

DDI hosted 
students from 
Sabahiya School 
for Girls for an 
awareness event 
in the Institute

DDI did an 
outreach 
campaign in 
Sultan Center, 
Souk Sharq

DDI collaborated 
with Gulf Bank 
in the ‘642’ 
Marathon

OCT DDI organized 
Summer Internship 
Program for 
Nutritionists and 
Dietitians

Diabetes Mobile 
Clinic (DDI Bus) 
outreach campaign 
to Dasman Model 
School

DDI organized an 
outreach campaign 
to Gulf Bank to 
offer medical 
testing and 
consultations

'Difficult Airway 
Workshop' was 
held at DDI in 
collaboration 
with PALI

Dasman Diabetes Institute 
hosted guest speaker to 
present lectures: “Rescuing 
Mutants of TP53” by Sir Alan 
Roy Fersht, University of 
Cambridge

Dasman Diabetes Institute 
hosted guest speaker to 
present lecture: “Biology 
and Structure of Integrin” by 
Prof. Amin Arnaout, Harvard 
University

DDI organized a 
workshop titled “Effective 
Communication” by 
Communication Specialist, 
Rania Moheib
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DDI organized 
an outreach 
campaign in the 
Gate Mall

DDI organized 
an outreach 
campaign in the 
Avenues

DDI organized 
an outreach 
campaign in  
360 Mall

DDI participated 
at an outreach 
event organized at 
the Central Bank 
of Kuwait

DDI held its 12th 

annual World 
Diabetes Day 
event in-house to 
the public

DEC  

DDI hosted two lectures of the 2018 Annual KFAS 
Prize Winners titled “Early Diagnosis and Therapeutic 
Strategies for Neurodegenerative Disease”, by Prof. 
Hilal Lashuel and “Novel Mechanism of Transplant 
Rejection” by Mohamed Sayegh. 

DDI hosted a lecture titled 
“Thinking Outside the Box – 
Using Diabetes Avatar”,  
by Ms. Laura Towart

DDI organized a 
series of lectures 
about nutrition and 
diabetes, presented 
by Dr. Nicola Guess

*DDI’s Clinical Skills Center throughout the year organizes continuous training 
courses, i.e. First Aid, Basic Life Support, Airway Management, Trauma 
Management, CPR, etc. and participates in outreach to promote their courses.

DDI hosted a 
lecture titled “From 
Fish to Man: A Tale 
that Could Change 
Everything” by Prof. 
Jassim Al Hassan

Outreach to Credit Bank 
in Kuwait
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Dasman Diabetes Institute Held the Annual Open Day 
Commemorating World Diabetes Day 2018

Dasman Diabetes Institute held it's annual informative event to commemorate 
World Diabetes Day on Wednesday, 21 November 2018. The event allowed 
visitors to consult with diabetes specialists and dietitians, as well as gather 
medical information from booths that explained various facts of diabetes 
and promoted healthy lifestyle modification. Many of the booths at the event 
offered various components, such as educating visitors on proper dietary habits, 
physical activities, first aid techniques, diagnostic imaging services amongst 
others. In addition, some of the booths provided blood glucose and blood 
pressure testing, as well as podiatric assessment.  Moreover, the event was in 
collaboration with Kuwait Diabetes Society, Oral Health Program (Ministry 
of Health), Fantasy World, Blue Circle, Sanofi and Kuwait Finance House, 
providing assistance to people living with diabetes and the general public. 

The event reflected an exciting environment featuring a fun educational 
program, 'Kids and Diabetes in Schools’ (KiDS), including a ‘Spin-the-Wheel’ 
Q&A segment. Sanofi co-created the Kids and Diabetes in Schools (KiDS) 
program, a partnership with the International Diabetes Federation (IDF) and 
the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD). The 
activity area was divided into various stations dedicated to special game 
zones where guests could play and learn.

The primary goal of the event was to promote awareness about diabetes, 
work towards achieving long-term positive health outcomes for diabetes 
management and empowering those affected by diabetes to proactively 
improve their quality of life.

DG Directorate
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Dasman Diabetes Institute Wins 
the International Genetic Disorders Prevention Award 2018

Dasman Diabetes Institute has won the International Genetic Disorders 
Prevention Award for the year 2018, under the award category: Most Innovative 
Research Institution in the field of genetic research – Regional. 

Dr. Qais Al-Duwairi, Director-General of Dasman Diabetes Institute, was in 
attendance to receive this important award. This award was part of the 7th 
International Genetics Disorders Conference which was held in Dubai on 
10th of November under the patronage of H. H. Sheikh Nahyan Bin Mubarak 
Al Nahyan, Cabinet Member and Minister of State for Tolerance of UAE 
and President of UAE Genetic Diseases Association. In addition, the award 
ceremony was attended by Her Excellency Mariam Al Mehairi, Minister of State 
for Food Security in the UAE, who praised the research efforts taking place at 
Dasman Diabetes Institute.

The Healthcare Planning and Development (HCPD) Department works with 
all DDI Sectors to support the Mission, Vision, Strategic Objectives and 
Initiatives of the Institute. The HCPD Department is committed to improve 
Institutional performance, assist with organizational planning, identify key 
areas for development and maintain quality outcomes. The department uses 
a top-down approach to recognize the yearly objectives defined by senior 
management and a bottom-up approach to ensure the adequate execution 
of these strategic objectives. The HCPD Department also upholds compliance 
to laws and regulations, maintains International standards and provides 
guidance to streamline the Institutional processes.

Healthcare 
Planning & 
Development
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Meet with Finance to complete any budget distribution(s) for departement/unit

Directors/Managers/Head of 
Departments develop and review all 

KPIs for their department/unit

Copy provided to KFAS

Finalized KPIs are provided 
to sector Chiefs

Provide training for tracking, 
monitoring and evaluating KPIs 
for the Strategic Planning Unit

Provide Intensive Training on KPIs 
for all Chiefs, Directors, Managers 

and Head of Departments

Presents Institutional KPIs to the BOT

To be completed 
within the last 
2 week of each 
quarter

Provided within 
the last 2 weeks of 
each qurter

Endorsed and 
presented quarterly

Chief reviews Sector KPIs received

Chief provides a soft copy and hard copy of all their 
sector KPI's to Strategic Planning Unit

Director-General endorses the sector Chief's approved Institutional KPIs

Approval

Strategic Planning Unit ensures all KFAS layouts are maintained, monitored, 
and the progression is tracked, then extracts Institutional KPIs upon 

the Director-General's directive. Reports are provided on a quarterly basis

Finalized
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Key Objectives

1. Organizational Planning: 

 ● Institutional and Departmental Workplans and Key Performance 
Indicators

The HCPD Department collaborated with the Director-General and 
DDI Sectors (Research, Medical, Operations and Directorate) to 
develop Institutional Workplans for quarterly review. Each 
workplan is organized around the Sector’s strategic objectives and 

DG Directorate
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initiatives of 2018.  All initiatives and activities have a defined 
implementation time-frame. The HCPD department worked closely 
with each Sector to ensure that the selected initiatives will be 
accomplished. All Work Plans were sent to Kuwait Foundation for 
the Advancement of Sciences (KFAS) for feedback.

2. Ensuring High-Quality Outcomes:

 ● Accreditation Canada International (ACI) - Cycle 3 (Continuous 
Improvement & Sustaining (ACI) Standards, Criteria, and Guidelines)

The HCPD Department has continued to demonstrate the Institute’s 
ability to meet health, quality and safety standards. The Institute’s 3rd 
(3 year) accreditation cycle began in 2016. To solidify the Institute’s 
position, the HCPD department worked on many key areas to elevate 
performance, demonstrate credibility and foster a culture of quality 
and safety across the Institute. This includes the DDI Governance 
manual, Terms of Reference, Bylaws, Ethical Framework, Research 
Quality Improvement Plan, Medical Quality Improvement Plan, and 
Patient Safety. 

 ● DDI Policy and Procedures

The HCPD department continuously ensures that all DDI Sectors 
maintain compliance to the Institutional policies. These policies are 
meant to communicate the best standards of practice and define the 
roles and responsibilities within them. Since 2014, detailed 
information regarding the policy and procedure management system 
was collected. The journey was provided to all staff via the DDI 
intranet. Details of the management system, recording, tracking, 
announcing and uploading phases, overall process flowchart, and 
total statistics are included.

 
Departmental Achievements 2018

1. The HCPD department has completed manuscripts for journal 
submission on two research projects: 

 ● Health Behavior in School Aged Children (HBSC) in Kuwait

HCPD was a part of a research collaboration with the World Health 
Organization, a linked project for the Health Behaviors in School 
Aged Children project. The project’s primary aim was, to better 
understand the health status of the young and identify health 
behaviors that affect their health in their social context. A paper 
titled “Prevalence of Overweight and Associated Socio-
Demographic and Lifestyle Factors: A World Health Organization 
Health Behavior in School-Aged Children Study in Kuwait” was 
submitted for publication into the BMC Public Health journal.

 ● Assessment of Glycemic Control Among Patients with Type 2 
Diabetes in Kuwait. The project’s primary objective was to evaluate 
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the metabolic control in patients with type 2 diabetes attending 
DDI and to investigate its association with patient demographics 
and clinical characteristics. A paper titled “The Status of Metabolic 
Control in Patients with Type 2 Diabetes Attending Dasman 
Diabetes Institute, Kuwait” was submitted for publication into the 
Frontiers of Endocrinology journal. 

2. Mock Survey

 ● February 18-19, 2018, the mock survey was conducted for nominated 
DDI staff who were members of the ACI Standard Working Groups. 
This mock survey was led by two of ACI surveyors for these two days. 
A report was provided to DDI after the mock survey was completed.

3. Final Survey

 ● November 12-15, 2018, the final survey was conducted for all DDI 
divisions and areas. Three ACI surveyors led the final survey and 
completed 18 meetings with HCPD senior Manager (the director 
of the accreditation program), the ACI Working groups team 
leaders, and nominated DDI staff who were members within the 
3rd ACI cycle. Meetings with governance (Board of Trustees) and 
the leadership are scheduled for a review of updated plans and 
frameworks established for the Institute. 

4. ACI 3rd Cycle Journey eBook

 ● Information regarding the third completed cycle was collected and 
will be provided to all staff and made available on the website for 
public viewing.

 ● Total reviewed, tracked, and uploaded P&P in 2018 : 448 P&P - 
divided into 338 P&P are reviewed and 150 P&P are new. 

 ● The below table will show with more details by each division:

Division / Other No of P&P

Director-General Directorate 34

Medical Division 354

Operations Division 52

Research Division 37

Other (Infection Prevention & Control) 11

 ● Total workplans Developed / Reviewed in 2018:

Division / DG Directorate No of Workplan 

Director-General Directorate 3 

Medical Division 9

Operations Division 7

Research Division 15

DG Directorate
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The Operations Sector is the 
core function that fuels DDI’s 
processes to ensure a smooth 
and timely delivery of all 
institutional outcomes. 
The Sector manages service 
performance, institutional 
stability, technological 
proficiency, policy implement-
ation and data management. 

Operations 
Sector
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The Operations Sector enables the execution of DDI’s Mission and Vision in 
alignment with the following strategic initiatives:

1. Organizational Transformation: Implementation of optimal 
team structures, procedures, governance and management 
frameworks to clearly define the roles of and interaction between 
all three DDI sectors.

2. Financial Sustainability: A business framework for cost 
management & revenue-generating activities focused on building 
a financially sustainable platform for DDI . 

Under the guidance and support of the Chief Operating Officer (COO), the 
Sector plays a transformation role to convert institutional inputs to measurable 
outcomes. The team serves in various capacities of operations including 
Information Technology, Human Resources, Purchasing and Procurement, 
Finance and General Services. The team also manages maintenance, upgrades 
and contractual duties of all scientific and medical equipment through the 
Biomedical Engineering Department. The Institute has undergone multiple 
expansion and renovation exercises in infrastructure to facilitate maximum 
efficiency of key scientific projects with minimum disruptions. The Operations 
Sector aims to hire top talent and provide continuous training programs across 
all departments to develop employee capabilities and utilize resources. The 
team’s ethos is the adoption of best practices and innovative solutions to drive 
continuity, sustainability and improvement of the work carried out in DDI.

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. 

Cont. 
Sector
Brief 

 CHIEF OPERATING OFFICER

Biomedical 
Engineering 

Business  
Development

Human 
Resources

Central 
Stores

Information 
Technology

Finance

Purchasing & 
Procurement

Biomedical 
Engineering
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Key Objectives 
Continuous operational support for both Research and Medical Sectors by

 ● Ensuring equipment runs properly 

 ● Automating the service request

Partnerships

 ● Liverpool John Moores University MOU

 ● Ministry of Health MOU

 

Business Development Department assists with the development and 
execution of marketing strategies of the Institute to facilitate branding and 
create potential avenues for grants and income in aid of DDI's objectives. 
objectives.  It is also responsible for marketing the Institute's services and 
facilities in Kuwait for revenue generation. 

Key Objectives

 ● To increase revenue generation by leasing DDI facilities. 

 ● To create a new revenue revenue-generating initiatives. 

 ● To increase the financial stability by automating the direct 
and indirect revenue generating processes. 

 ● To create reporting mechanism that shows the revenue 
generation progress.

Achievements

 ● Medical Fitness Center Leasing Contract

 ● Kitchen Leasing Contract

 ● Cafeteria Leasing Contract

 ● IT Training Center Leasing Contract

 ● Selling Medical Consumables (Glucometers)

 ● DDI Diet Service Contract

 ● Developed Quality Improvement Plan

 ● Developed Business Development Plan

 

The Central Stores unit is a storage and issuing facility that provides items 
such as consumables, reagents, stationary, for the Research and Medical Sectors 
within DDI. 

The Central Stores acts as an intermediary between the Purchasing and 

Business 
Development 

Operations Sector

3
PROJECTS 
IN 2018

2
Completed

1
Ongoing

16
PROJECTS 
IN 2018

14
Completed

2
In-Progress

Central 
Stores
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Procurement Department and the end users. Stockrooms are dispersed 
throughout the building, with dedicated staff ensuring same day delivery 
to requesting departments. Central Stores storage areas are inspected routinely 
to ensure safety and security measures and policies are being met.

Key Objectives

 ● Rapid delivery of requested items

 ● Safety and security measures constantly monitored and maintained

Achievements

 ● Centralization of storage facilities within DDI

 ● Implementation of AX Dynamics System

 ● Development and launch of a recycling service for plastic 
and paper

 

The Finance Department accurately reports 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. The Finance's 
responsibility is to coordinate and direct all financial transactions recorded in 
the accounting system of DDI. This responsibility requires that all transactions 

Finance
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adhere to DDI policies and procedures, international financial reporting 
standards, and rules established by the authoritative governing bodies.

Key Objectives

 ● Support revenue generating units within DDI. 

 ● Monitor budgets to ensure expenditure is in line with 
approved budget.

 ● Provide financial information to all stakeholders.

Achievements

 ● 2019 budget approved.

 ● DDI 2019 budget report submitted to BOT.

 ● Monthly budget reports sent to all units.

 

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.

The Department ensures the proper and efficient operation of all DDI's physical 
aspects, creating and sustaining safe and productive environments for staff and 
the general public.

Key Objectives

 ● Increase operational effectiveness & efficiency of the building 
premises and infrastructure through maintenance.

 ● Suggest to DDI Executives on effective space management strategies 
to deal with the requirements of the Institute.

 ● Maximize the quality and timeliness of services provided within the 
approved budgets. 

 ● Ensure Health and Safety of the facility.

 ● Manage the business relation with external partners i.e., Ministries, 
Contractors, Vendors…etc.

 ● Managing to procure, move and stock of furniture in the building.

 

The Human Resources Department is a progressive business partner that 
enables DDI to achieve institutional objectives. A center of excellence on the 
foundation of professional development and qualitative HR services, programs 
and initiatives.

General 
Services

Operations Sector

Human 
Resources
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Key Objectives

 ● Introduce new performance management framework in DDI 

 ● Create electronic record of personnel and financial documents into 
the MENA HR system

 ● Deliver training programs based on institutional requirements 

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 efficiently. As seen throughout the report, the IT Department services 
included support for DDI departments and units in Research, Medical, and 
Operations Sectors.

In the year 2017, the IT Department invested various resources in building 
a robust infrastructure for more effective use of data on an institutional 
level. After the efforts 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 in.

Key Objectives

 ● Provide various services to all the organization departments to allow 
their projects to be executed more efficiently 

 ● Transfer of knowledge to all the Sectors and staff of DDI

 ● Building a robust infrastructure for more effective use of data on an 
institutional level

Achievements

 ● Replaced old laptops with newer models

 ● Finalized the DDI careers website

 ● Provided a total of 96 training sessions to all the organization staff 
on multiple applications 

 ● Finalized and submitted the Time-Driven-Based-Costing (TDABC) to 
the Ethical committee for evaluation 

 ● Published Data governance framework

 ● Implemented Tableau in the HIM, pharmacy, nutrition and costing 
research projects

 ● Developed and handed over the Clinical Skills Center (CSC) system

 ● Finalized and established the advertisement screens with the 
cooperation of the PR department  

Information 
Technology

23
PROJECTS 
IN 2018

14
Business 
Projects

9
Departmental 
Projects
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 ● Deployed a new Endpoint security solution 

 ● Major and minor upgrades to enhance the EHR system 

 ● Published a new physicians attendance system 

 ● Accepted paper for publication in journal

 ● Major changes and enhancements on the Dynamics AX system

 ● Upgraded the RIS and PACS system in the DIC Department 

 ● Achieved 99.9% of critical services availability and SLA’s

 ● Hosted two students from the University of Kuwait

 ● Finished a questionnaire which included 600 patients, to collect data 
preparing for the patient’s portal 

 ● Installed new hardware in the IT disaster recovery site 

 ● Successfully finished two business continuity test drills

 ● Increased the security of data traffic locally and to/from the internet 
by installing the Forti-sandbox solution

 ● Upgraded all the web servers, and successfully migrated all related 
services to maintain high availability and security

 ● Replaced the fiber cables between the communication rooms in 
every floor in the Institute with latest technology to support up to 
40GB speed

Partnerships 
Myca, the service provider for our EHR solution.

Our mission is to improve the procurement process in a transparent and 
practical manner.

Key Objectives

To continuously enhance the procurement process to obtain the best products 
and services in a timely and transparent manner.   

Operations Sector

Purchasing & 
Procurement
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The Research Sector occupies 
a Central and Integral position 
within DDI, comprising a pool 
of experienced researchers 
who apply a multi-disciplinary 
approach in the study of 
diabetes and its complications. 
In 2018, to achieve DDI’s 
mission of addressing the 
diabetes epidemic in Kuwait, 
a new Research Strategy was 
implemented. 

Research  
Sector
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The new research strategy is incorporated within the first two DDI 
Strategic Themes:

1. Epidemiology, Etiology, Genetics and Pathophysiology of Diabetes: 
Encompassing biomedical, population health, genetics and clinical 
research through a multi-disciplinary involvement focused on the 
identification of determinants to prevent and manage diabetes.

2. Prevention and Management of Diabetes: Involving research 
activities to identify interventions for the management of diabetes 
and associated conditions across various population segments.

 

In alignment with the new research strategic plan, the Research Sector 
structure has been revised to deliver the strategy, enhance collaboration, ensure 
succession planning and skills transfer. The research activities are carried out 
by the different Biomedical Research departments and overseen by the Chief 
Scientific Officer (CSO), supported by the Research Operations and Project 
Management department and Core Facilities. The newly established Research 
Departments focus on specific research themes: 

1. Genetics/genomics related to diabetes and metabolic diseases

2. Epidemiology and public health aspects of diabetes and 
its complications

3. Pathophysiology of diabetes and its complications

4. Clinical care research and clinical trials In collaboration with the 
Medical Sector

Cont. 
Sector
Brief 

Research 
Strategy

CHIEF SCIENTIFIC OFFICER (CSO)

Research Operations 
& 
Project Management 
Department

Senior Admin Assistant

Genetics & Bioinformatics 
Department

Special Services Facility 
Department

Animal & Imaging Core 
Facility Department

Biochemistry & Molecular 
Biology Department

Immunology & Microbiology

Population Health 
Department

Biomedical Research

Facilities

Research Administration
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Chief Scientific Officer

The Chief Scientific Officer (CSO) oversees the research activities carried out at 
DDI, providing a high-quality, solid infrastructural platform for all aspects of 
research. The CSO responsibilities include:

 ● The critical evaluation of research methods and findings of health 
outcome studies

 ● Leading and maintaining DDI’s reputation by fostering the highest 
level of cooperation, integrity, objectivity, responsiveness, and overall 
transparency in the analysis of evidence on health care interventions

 ● Participating as an active member of the senior management and 
leadership team with the Director General, Chief Operations Officer 
(COO), and Chief Medical Officer (CMO), to shape the strategic 
direction and ensure the operational excellence of DDI 

 ● Managing a multi-center network of academic collaborators at the 
national and international level

 ● Revising the research strategic plan and restructuring the Research 
Sector to enable greater collaboration among departments, deliver 
the strategy, enable succession planning and transfer of skills

 ● Creating a multi-disciplinary research approach within the Research 
Sector, which aligns with the new strategic plan and enhances inter-
collaborations to common objectives

The CSO is responsible for the overall steer and direction of DDI's research, 
and thus ensures DDI’s research is focused on four key areas: 

 ● Basic Science: Basic science researchers seek to understand 
fundamental aspects of genetics, molecular biology, cell and 
developmental biology, and tissue regulation.

 ● Translational Research: Translational research facilitates the 
movement of new ideas and treatments from the laboratory to the 
clinic, as well as the movement of clinical observations from the 
clinic to the laboratory.

 ● Clinical Research: Pushing the envelope of early detection and 
treatment, personalized care, and immunotherapy are key to 
achieving our mission.

 ● Prevention and Personalized Risk Assessment: Prevention is a 
cornerstone of DDI in preventing Diabetes.

Awards and Achievements

Awards

 ● DDI has been awarded the International Genetic Disorder 
Prevention Award: Most innovative Research Institute in the Field 
of Genetics

Research 
Sector 
Management

Research Sector
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Achievements

 ● Establishment of the Patent and Research Translational commitee

 ● Initiating the establishment of the Kuwait National Genome Centre 
(KNGC)

 ● Aligning projects to the revised strategy within the MMI-DDI Collabo-
ration “Knowledge Sharing and Innovation in Diabetes Care”, involving 
11 projects across a multi-site collaboration network that includes: 

○ McGill University (Faculty of Medicine, McGill University 
Health Center and Research Institute, McGill University 
Simulation Center) 

○ Sunnybrook Research Institute

○ Montreal Diabetes Research Centre - Centre de Recherche du 
CHUM (MDRC)

○ University of Glasgow

Committees

 ● Vice-chair on the Research Audit and Review Committee (RARC)

 ● Member of the Data Governance Council (DGC) at DDI

 ● Member of the MMI-DDI Supervisory Committee 

 ● Member of the Patent and Research Translational Office

 ● Member of the Executive Senior Management Committee

 

Department Brief 

The Research Operations and Project Management (ROPM) was integrated 
in the Research Sector to provide administrative support in all areas of 
DDI research, and to facilitate the communication among the different 
departments. Working alongside the different research departments 
and core facilities, the ROPM department is a management platform 
responsible for standardizing project and operations-related governance 
processes and enabling the sharing of resources, methodologies, tools, 
and techniques.

With the recent re-structuring of the Research Sector, the ROPM 
department has acquired new functions, which extend beyond project and 
operation management which include:

 ● Research Operations, Project Management and Strategy planning: 
All research-related projects are coordinated by the ROPM 
department, which ensures the appropriate use of resources, 
establishment of budgets and timelines, compliance with guidelines, 
analysis of research outputs and overall management of research 

Research 
Operations 
& Project 
Management
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activities. In addition, the ROPM supports research departments 
achieve their objectives by monitoring and managing their activities 
according to the DDI Research Sector's 5-year strategic plan.

 ● Library, Education, Training and Profile Management: In the scope 
of ROPM, the library provides a collection of print and electronic 
resources that support the research needs of the Institute and offers 
a variety of educational programs for effective use of information 
sources. The library services also coordinate the organization of 
research scientific programs, seminars and lectures, and catalogue all 
new publications from DDI. 

 ● Writing and Editing Services: ROPM supports researchers delivering 
their research outputs, in the form of publications in peer-reviewed 
journals, abstracts and presentations in internationally recognized 
conferences. The writing services provide a streamlined process to 
facilitate the writing and editing of research publications, by ensuring 
compliance with plagiarism and ethical guidelines, and improving 
the overall quality of the manuscripts prior to publication.

Department Distribution

The department includes the following staff:

Role No of staff

Head of Department 1

Library Manager 1

Scientific Writer 1

Senior Specialist 1

Specialist 2

Total 6

Key Objectives

The key objectives of the ROPM Department are to establish, implement 
and maintain robust supportive platforms across the Research Sector, 
which include:

 ● Research Management System: for research proposals and project 
management, strategy roll out, implementation and monitoring, 
research outcome/output reporting

 ● Integrated Interface for Research and Operations Sectors: 
streamline all related operations-related activities within the 
Research Sector

 ● Publication Management and Expert Scientific Writing/ 
Guidance Platform

 ● Library Management, Education and Training Support: a facilitative 
platform for journal and library access and researcher profiling

Research Sector

42
PROJECTS 
PROPOSALS 
IN 2018

21
Reviewed

10
In-process

6
Approved

5
Rejected
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Committees

The ROPM team is part of multiple committees within DDI, which include:

 ● Research Audit and Review Committee (RARC)

 ● MMI-DDI Supervisory Committee

 ● Patent and Research Translational Office

 ● Purchasing and Procurement Committee

Achievements

 ● Coordination of the 2018 DDI Summer Internship program, which 
engaged 25 university students and recent graduates

 

1. Special Services Facilities

Department Brief

The Special Services Facility is a Core Facilities Department and is 
composed of three main domains:

National Dasman Diabetes Biobank 
The National Dasman Diabetes Biobank (NDDB) offers DDI and 
collaborators repository services to conduct short and long-term research 
projects related to diabetes and its complications. The NDDB’s wide range 
of services include sample processing and fractionation, storage, testing 
and nucleic acid isolation, among others. The NDDB is a member of the 
European, Middle Eastern and African Society for Biopreservation and 
Biobanking. It is a Biosafety Level 3 laboratory which specializes in the 
processing of blood and other body fluids, tissue samples (for histology 
and immunohistochemistry purposes) and cell culture. The NDDB facilities 
include secure sample storage rooms with −80°C freezers and liquid 
nitrogen tanks. NDDB houses over 32,000 research participants’ samples 
and tracks more than 300,000 biological specimens for freezer inventory 
using a sample management system (Tissue Auditor, Infonetica Research 
Solutions, United Kingdom). 

Research 
Sector 
Departments

Biospecimen 
Repository (National 

Dasman Diabetes 
Biobank)

Omics Core 
(Genomics, 

Proteomics and 
Metabolomics) 

Biostatistics
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Omics Core Facility 
The Omics Core Facility houses high-end genomics, proteomics and 
metabolomics specialized equipment. 

The Genomics Core, one of the most advanced facilities of its kind in 
Kuwait, is aimed at deciphering the genetic determinants of obesity and 
diabetes in Kuwait and its associated traits. Given the uniqueness of the 
genetic component of the population of Kuwait, special attention has been 
given to establishing a state-of-the-art facility that can decode the Kuwaiti 
Genome. This platform provides research technologies and instrumentation 
for high-throughput genomics, epigenomics and transcriptomics 
complemented with an extensive set of technologies to study genome 
structure, dynamics and function. The Genomics Core facility is equipped 
with high-throughput sequencing systems, including the Hiseq 2500, 
MiSeq, iSCAN System and the 3730xl Genetic Analyzer, as well as gene 
expression profiling technologies such as Real-Time PCR.

Complementing its Genomics Core, DDI is also equipped with advanced 
Proteomics and Metabolomics Core equipment. Equipped with state-of-
the art mass spectrometry instrumentation (which include the Thermo 
Scientific™ Q Executive™ HF hybrid quadrupole-Orbitrap and the Oribtrap 
Velos mass spectrometer), the Proteomics/Metabolomics Core is able to 
accurately identify and quantify proteins, peptides, lipids, glycans and 
other small molecules. In addition, untargeted proteomics/metabolomics 
profiling helps identify and pathway-map the proteins and metabolites 
present in a biological system. Given that metabolites are the end-products 
of processes occurring in cells, tissues, and organs, metabolomics provides a 
snapshot of the biological system not possible with other techniques. 

Research Sector
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Biostatistics  
The Biostatistics domain provides statistical consultation to DDI researchers 
and collaborators in project planning, study design, implementation, analysis 
and presentation of research findings, ensuring statistically sound approaches 
for publication in peer-review journals. 

Department Distribution

The department includes the following staff:

Role No of staff

Head of Department 1

Statistical Consultant 1

Biobank Manager 1

Acting Omics Manager 1

Team Leader 1

Research Associate 3

Senior Research Assistant 1

Research Assistant 1

Senior Research Coordinator 3

Research Coordinator II 1

Research Coordinator 1

Research Technical Specialist 1

Total 16

Key Objective

The main objective of the department is to facilitate human sample collection 
and storage in the biobank, as well as providing a well-established omics 
platform for biospecimen analysis and statistical support for data analysis. 

Projects and Publications

 ● All projects in DDI are supported by the Special Services Facility  
resulting in the involvement of the department in almost all DDI 
publications. 

 
2. Animal and Imaging Core Facilities

Department Brief

The Animal and Imaging Core Facilities offers researchers useful biological 
systems and imaging tools to facilitate diabetes research. Animal models are 
common in biomedical research since their biological systems, genetic structure 
and immunological responses closely mirror those of humans. Animal models 
are used at different stages of the research process, including the discovery, 
development and testing of new pharmaceuticals. 

The Animal and Imaging Core Facilities provides training on the use of animals 
for research, according to international guidelines and standards, and offers 

60+
PROJECTS 
currently 
using NDDB 
services

1275
RESEARCH 
PUBLICATIONS 
IN 2018

24
Research 
publications 
supported by 
Special Service 
Facility
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animal care and handling services, including animal breeding, drug treatment 
and blood/tissue collection. The department has a state-of-the-art zebrafish 
housing facility, which aims to promote zebrafish research techniques, 
including embryo microinjection, CRISPR/Cas9 technology and morpholino 
oligonucleotide-mediated antisense gene-specific knockdowns. In addition, 
the department is equipped with advanced imaging systems and equipment, 
which allow tissue microdissection using the Laser Microdissection System, 
intracellular trafficking of fluorescence proteins using Live Cell Image systems, 
and organ and tissue specific trafficking of molecules using in vivo imaging 
(IVIS) spectrum CT imaging system.

Department Distribution

The department includes the following staff:

Role No of staff

Head of Department/Senior Scientist 1

Manager of Animal Facility/Scientist II 1

Veterinarian 1

Research technician 1

Total 4

Key Objectives

 ● Conduct animal model research as per international guidelines 
and standards.

 ● Train DDI researchers and interns regarding animal care and 
handling, biocontainment, inoculations, blood/tissues sample 
collection, survival surgeries, euthanasia, etc.

 ● Provide rodents/fish for research through in-house breeding.

 ● Provide an in vivo imaging system (IVIS) facility.

 ● Broaden the scope of techniques available to DDI researchers.

Achievements

 ● Trained six research staff on the use of animals for research, including 
husbandry, handling, breeding and animal pathophysiology.

 ● Trained three research staff on the use of the Operetta 
Imagining System. 

 ● In-house breeding of 171 zebrafish specimens (98 wild type and 73 
transgenic), 73 Sprague Dawley rats and 25 BALB/c mice.

 ● Established a technology transfer/training initiative with Montreal 
Diabetes Research Institute as part of MMI-DDI and ZFIN (Pierre 
Drapeau) Lab in Montreal, with the objective of training DDI 
researchers on the use of zebrafish as a promising and cost-effective 
animal model for diabetes research.

Research Sector

3
PROJECTS 
IN 2018
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3.Genetics and Bioinformatics

Department Brief

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

Department Distribution

The department includes the following staff:

Role No of staff

Head of Department 1

Principal Scientist 1

Senior Scientist 1

Scientist 1

Post-doctoral Fellow 1

Post-doctoral Fellow (secondment) 1

Senior Research Associate 2

Research Associate II 4

Research Technical Specialist 1

Total 13

Key Objectives

 ● Delineate genetic factors predisposing to diabetes by family-based 
association studies, focusing on single/multigenerational Kuwaiti 
families with maturity onset diabetes of the young (MODY), latent 
autoimmune diabetes in adults (LADA), gestational and neonatal 
diabetes, other congenital diabetes (autosomal dominant, recessive), 
and rare metabolic diseases.

 ● Perform genetic characterization of mitochondrial variants linked to 
diabetes and related metabolic disorders.

 ● Establish a next generation sequencing (NGS) and bioinformatics 
pipeline for RNA sequencing, genome-wide miRNA sequencing and 
high-resolution human leukocyte antigen (HLA) typing.

7
PROJECTS 
IN 2018

1
Completed

6
Ongoing 

7
PUBLICATIONS 
IN 2018



39

 ● Establish functional assays to elucidate the regulatory role of 
population-specific variants/genes implicated in diabetes and 
obesity.

 ● Develop a Kuwait Variome database cataloging population and/or 
disease-specific variants. 

 ● Evaluate the role of identified risk loci in the prevention and 
treatment of diabetes through close collaboration with the 
medical sector. 

 ● Validate electrochemiluminescent (ECL) assays for the precise 
detection of diabetes-related autoantibodies.

 
4. Biochemistry and Molecular Biology

Department Brief

Type 2 Diabetes has reached alarming rates worldwide, in particular in the 
Gulf region and Kuwait due to high rates of obesity. The research of the 
Biochemistry and Molecular Biology Department 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 improved 
identification methods for those at risk of T2D. It will also advance our ability 
to predict the complications of the disease and aid in the design of precisely 
tailored therapies. Our department has been actively applying a multi-systems 
approach, utilizing cutting edge proteomics and transcriptomics techniques to 

Research Sector
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identify 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 uncover new players that modulate obesity and diabetes. The detection of 
novel biomarkers  is crucial in the drug discovery process, important for effective 
therapeutic development.

Department Distribution

The department includes the following staff:

Role No of staff

Head of Department/Senior Scientist 1

Senior Scientist 1

Scientist II 1

Scientist 1

Post-doctoral Fellow 3

Research Associate II 1

Research Associate 2

Research Assistant 1

Total 11

Key Objectives

 ● Decipher the role of ANGPTL related proteins and how they 
contribute to beta-cell function and lipid metabolism.

 ● Establish the role of key heat shock proteins, mainly DNAJB3, 
DNAJC27 and HSP60 proteins in obesity and T2D and understand 
their role in insulin signaling pathways. 

 ● Understand the interplay between previously identified biomarkers 
and complications of diabetes, such as diabetic nephropathy, sleep 
apnea and cardiovascular diseases. 

 ● Establish the link between existing biomarkers and their regulation 
by microRNAs (miRNAs).

 ● Identify the targets genes of miRNAs that are affected by obesity 
and diabetes and their signaling networks.

Awards and Achievements

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

 ● Identification and patenting of biomarkers linking sleep apnea to 
diabetes and lipid metabolism (1 patent).

 ● Collaboration with Kuwait University on two projects.

10
PROJECTS 
IN 2018

2
Completed

8
Ongoing 

12
PUBLICATIONS 
IN 2018
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 ● One of the Research Associates within the department was 
awarded young researcher award in Basic sciences at HSC poster 
conference, Kuwait University.

 
5. Microbiology and Immunology

Department Brief

Obesity, T2D and associated complications are rapidly growing and 
representing a serious threat to Kuwaiti population as well as worldwide. 
The role of inflammation in T2D and its co-morbidities is now clear, although 
the immune/metabolic markers and the pathways that promote and sustain 
the inflammatory process remain murky. There is an urgent need to identify 
novel immune and metabolic markers in order to understand the mechanisms 
underlying high fat diet/overnutrition-induced inflammation and T2D and 
related complications. Our goal is to build a map of the interactions between 
high-fat dietary components, adipokines, receptors, and transcription factors, 
and to determine the roles of these factors (individually or interactively) 
in tissues and cell types relevant to human T2D. Our long-term goal is to 
develop novel therapeutics (pharmacology, exercise, nutrition and probiotics/
microbiome) that interrupt these pathways and thus promote metabolic health.

Department Distribution

The department includes the following staff:

Role No of staff

Head of Department/Senior Scientist 1

Scientist I 2

Post-doctoral Fellow (Secondment) 1

Research Associate II 2

Research Associate I 1

Senior Research Assistant 1

Research Assistant II 2

Research Assistant 1

Total 11

Key Objectives

 ● Identify the roles of TLRs/IRF3/IRF5/IRF7/FOXO and IL-33/ST2 
in inflammation/T2D, energy and glucose homeostasis, T2D and 
associated complications.

 ● Investigate the role of high fat diet and bioactive lipids in 
insulin resistance/diabetes.

 ● Study the epigenetic changes underlying the effects of high fat 
nutrients and adipokines, and their roles in inflammation and T2D. 

 ● Investigate the use of probiotics and dietary interventions in the 
prevention and treatment of diabetes and associated complications.

Research Sector
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 ● Study the mechanistic role TLRs/MMPs/overnutrition axis involved 
in etiopathogenesis of diabetic complications: neuropathic pain and 
cardiovascular diseases.

 ● Identify the interactive associations among metabolic, inflammatory 
and oxidative stress markers relevant to the induction or progression 
of insulin resistance, T2D and associated complications.

Awards and Achievements

 ● International collaboration with Harvard Medical School on the 
project “Role of TLR4/IRF3 in Energy and Glucose Homeostasis”.

 ● International collaboration with Stoney Brook University, New York 
on the project “Role of Bioactive lipids in inflammation”.

 ● One of the Post-Docs within the department, Post-Doctoral Fellow, 
was awarded L’Oréal-UNESCO FWIS 2017 fellowship grant for the 
period of November 2017–November 2018.
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6. Population Health

Department Brief

The Population Health’s Department aims is to contribute to improve the 
health and well-being of individuals living with diabetes, or at high risk of 
developing diabetes, in Kuwait. We focus on planning and implementing high 
quality research in close collaboration with the Ministry of Health (MOH) to 
provide evidence-based information for policy makers to translate into large-
scale implementation programs. Traditionally, the department has had a strong 
focus on clinical research in vulnerable groups, in particular children with type 
1 diabetes and rare forms of diabetes (monogenic diabetes). During the last few 
years, we have expanded our research agenda to focus on childhood obesity, pre-
diabetes and T2D, as well as gestational diabetes, to address urgent public 
health needs in Kuwait. An initiative to create a National Diabetes Registry, 
spearheaded jointly by DDI and MOH, represents a major focus of our efforts 
to contribute to improved diabetes care in Kuwait and our close working 
relationship with MOH.   

Department Distribution

The department includes the following staff:

Role No of staff

Head of Department/Consultant (secondment) 1

Senior Scientist 1

Post-doctoral Fellow 1

Consultant (secondment) 4

Epidemiologist (secondment) 2

Senior Research Assistant 1

Research Assistant 1

Total 11

Key Objectives

 ● Establish a National Diabetes Registry

 ● Address childhood obesity and associated health effects, in particular 
pre-diabetes and T2D 

 ● Estimate the prevalence of gestational diabetes and macrosomia in 
Arab women

Research Sector

7
PROJECTS 
IN 2018

1
Completed

6
Ongoing 

2
PUBLICATIONS 
IN 2018
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The Medical Sector at DDI 
uses a multi-faceted approach 
to deliver the best medical 
care and research outcomes 
by using unique and 
innovative methods. The 
Sector tackles all aspects of 
research, training, education 
and health promotion to 
achieve DDI’s mission.

Medical 
Sector
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The Medical Sector supports and delivers the following DDI strategic initiatives 
in 2018:

1. The Medical Sector supports the Research Sector in the delivery 
of the Epidemiology, Etiology, Genetics and Pathophysiology 
of Diabetes: Biomedical, population health, clinical and multi-
disciplinary research focused on identification of determinants to 
prevent and manage diabetes.

2. Prevention and Management of Diabetes: Research activities to 
identify lifestyle and other interventions to manage diabetes and 
associated conditions across various population segments.

3. Education and Training Development: A framework for training, 
development and delivery of awareness-raising programs for 
patients, caregivers and the public through collaboration with MOH.

 
Through effective collaborations with internal and external entities, the Medical 
Sector has aligned its’ outcomes with DDI strategic objectives 
and initiatives. Using clinical expertise, the Sector initiates research activities for 
the treatment, management and prevention of diabetes and its complications. 
By measuring the impact and outcomes of the research initiatives, the Medical 
Sector continuously maximizes the use of its resources. These resources include:

1. Education and Training 

2. Therapeutic and Patient Care

3. Lifestyle and Wellbeing: Medical Fitness Center and Nutrition

4. Clinical Care Research and Trials

5. Dose Adjustment for Normal Eating (DAFNE)

All initiatives and research projects are overseen by the Chief Medical 
Officer (CMO) in collaboration with the Chief Scientific Officer (CSO).

 
Clinical Operations and Governance Office was established to facilitate the 
daily operations of all Medical units to ensure high-quality outcomes and 
safety standards. The Office is responsible for organizing and maintaining 
the Medical Sector’s Workplans, Key Performance Indicators (KPIs), budgets, 
procurement orders, and daily operations. The Clinical Operations and 
Governance Office is also responsible for the management of clinical services, 
which include the: patient flow, clinical pathway, clinic schedule, healthcare 
professional training, patient liaison, health information management، 
insurance claims and integration of quality indicators throughout the Sector.

As per DDI’s strategic plan of 2018 – 2022, the Medical Sector’s organogram 
consists of:

Medical 
Sector 
Strategy

Clinical 
Operations 
& 
Governance 
Office

Cont. 
Sector
Brief 
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Research is the main mission of DDI, and clinical research and trials plays 
a big role delivering the Institute’s mission. With the unique setting of the 
clinical services of DDI, clinical research and trials are conducted in a cohesive 
and smooth manner, where all the needed recruitments and procedures are 
conducted within the Medical Sector.

 

Diagnostic Imaging Center (DIC) is a state of the art facility with the latest 
equipment used for imaging that support both DDI medical services as well as 
the various research projects conducted across all Sectors of DDI.

The vascular lab agreement was signed between DDI and Dr. Abdulaziz 
AlMuzaini according to which Dr. Abdulaziz will provide high quality non-
invasive vascular imaging services to DDI and non-DDI patients across Kuwait.   
These services started at DIC from November 1, 2018.

The MRI facilities within DDI are also used for various research activities, some 
through International agreements. 

DIC performed approximately 3483 investigations in 2018 till November 30, 
2018, providing comprehensive range of MRI, CT, X-Ray, Ultrasound, BMD and 
Vascular Examinations.

 

One of the main approaches for diabetes prevention to maintain optimum 
lifestyle and wellbeing through healthy eating and exercise.  The Medical 
Sector combines both a unique setting for nutritional clinics alongside the 
Medical Fitness Center, where participants go through regular exercises under 
the supervision of the medical team, who regularly monitor and control the 
participants blood glucose levels and overall performance and progress. 

Clinical Care 
Research 
& Trials

Diagnostic 
Imaging 
Center

CHIEF MEDICAL OFFICER (CMO)

Clinical Operations & Governance Office

Education & Training 
(Simulation & Health Promotion) DAFNE

Therapeutic & Patient Care 
Clinical Care Research & Trials

Diagnostics (imaging) Lifestyle & Well-being (Nutrition, MFC)

Medical Sector

Lifestyle & 
Wellbeing   
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Nutrition
The Nutrition Unit was involved in several activities, projects, research 
collaborations and services. On a professional training dimension, 113 
healthcare professionals benefited from three different programs offered by 
members of the Nutrition unit, along with 13 nutrition students, that were 
offered an observation/ training internship supervised and supported by 
the unit. On the raising nutrition awareness dimension, the unit participated 
in two in-house activities. The Nutrition unit continued to host and visit 
schools to promote healthy eating among students, with 25 participations. 
A total of four participations in TV programs, interviews, and other platforms 
on social media were covered by the Nutrition unit. 

 

The Nutrition Unit has contributed to the Institute’s research strategy and 
successfully completed two nutrition knowledge validation studies, one for 
children and one for adults. The two manuscripts were submitted and published 
to peer-reviewed journals. As for the clinical services; over 1800 consultations 
were provided throughout the year for adults and children visiting DDI in one 
to one consultations, while group sessions were provided for Medical Fitness 
Center members. On both unit level or in collaboration with other departments, 
research continues to have priority over all activities. 

The Nutrition Unit has undergone major transformation where every single 
dietitian is involved in or leading a research project.

Research 
Program
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The Medical Fitness Center (MFC) continued to support the mission of Dasman 
Diabetes Institute by providing fitness and wellness programs. These programs 
aim to promote a healthy lifestyle to the community. This was accomplished 
primarily by the MFC main program: The Fitness Program.

The MFC continued to conduct comprehensive assessments for all members 
prior to starting their fitness program. This assessment includes the following: 
Medical clearance by the medical doctor, cardiopulmonary exercise testing 
(CPET) when indicated, 6- minute walk test (6MWT) when indicated, body 
composition analysis, anthropometric measurements and fitness assessment.  
All members received individualized exercise prescriptions based on the results 
of the comprehensive assessment.

A report was submitted to Finance every month detailing all payments received 
at the MFC along with corresponding receipts. .

 ● The Clearance Clinic: 101 patients were assessed at the Clearance 
Clinic from January to December 2018.

 ● Participant Assessment at the MFC: This includes body 
composition, anthropometric measurements, and fitness assessment. 
A total of 178 members were tested from January to December 2018.

 ● 69 new members joined the MFC in 2018, and 127 members renewed 
their memberships.

 ● Customer satisfaction for the year 2018 is 90.69 %

 

The Therapeutic & Patient Care Department within the Medical Sector, is 
established as an outpatient setting to deliver optimum medical services, 
educational sessions as well as to support clinical research and trials.  The 
clinics tackle all aspects related to diabetes and its complication through the 
following clinics:

Medical 
Fitness 
Center

Medical Sector

Therapeutic 
& Patient 
Care

 ● Adult Diabetology 

 ● Pediatric Diabetology

 ● Ophthalmology

 ● Dental 

 ● Neurology 

 ● Nephrology

 ● Cardiology 

 ● Dermatology 

 ● ENT 

 ● Podiatry

 ● Painful Diabetic 
Neuropathy

 ● Physical Medicine 
& Rehabilitation 
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The Podiatry Department is functioning with three full time Podiatrists and 
is complemented with two permanent Registered Nurses and two rotating 
Registered Nurses.  The Podiatry clinic is one of the most active, unique 
and important clinic that has a vital role in diabetes management.  From 
1st of January 2018 to 31st of December 2018, the Podiatry Clinic had 3054 
consultations, as per graph below:

Three papers have been published in indexed journals and one awaiting printing:

 ● Messenger G, Masoetsa R, Hussain I. A narrative review of the 
benefits and risks of total contact casts in the management of 
diabetic foot ulcers. J Am Coll Clin Wound Spec.

 ● Masoetsa, Richard; A’Groof, Ala; Kapoor, Madan; Messenger, Grace; 
Hussain, Imtiaz. Calciphylaxis: Case Presentation and Review 
of the Literature. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018 Nov/
Dec;45(6):532-535. doi: 10.1097/WON.0000000000000473.

 ● Messenger G, Masoetsa M, Hussain I, Devarajan S, Jahromi M. 
Diabetic foot ulcer outcomes from a podiatry led tertiary service in 
Kuwait. Diabetic Foot Ankle. 2018; 9(1):1471927. 

 ● Masoetsa R, Messenger G, Hussain I, Al-Ozairi E, Sriraman D. Fungal 
Infection in Diabetic Foot Ulcers: Should Anti-Fungal Agents be 
Prescribed? Submitted to: Journal of Wound Care. Accepted and 
awaiting printing. 

The Podiatry Department also has an important role in education and training:

 ● They have participated in 6 IDF basic diabetes education courses for 
healthcare professionals. 

 ● The Podiatrists have provided training on basic diabetic foot 
screening to 5 DDI nurses.

 ● Six Podiatry Group Education sessions were provided to a total of 58 
patients with diabetic foot syndrome. 

 ● A 2-day diabetic foot offloading workshop was provided to MOH 
primary care doctors.  

 ● A Kuwait University medical student open day on the role of the 
MDT in the management of the diabetic foot was conducted with the 
participation of Podiatrists, Radiologist, Nutritionist, Diabetologists, 
and Nurse Educators.

Other Departments that support Clinical Services to provide quality care, 
research and clinical trials include:

Podiatry
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The HIM team assisted and supported all the new various activities and 
initiatives for this year. In 2018, the HIM team established two HIM Research 
studies, forecasting to be published in 2019. The team participated in the most 
significant international HIM conferences: AHIMA Convention Miami 2018 
and AHIMA World Congress Summit, Abu Dhabi, 2018.  The HIM continued 
to operate and deliver their essential tasks of scheduling and confirmation 
of appointments with a percentage of 91% of confirmed appointments, as well 
as 94% of updated patients files.

Health 
Information 
Management

Medical Sector

New Patients’ Statistics 
(Pre-Reg & Active Files)

Active Pre-Reg Pre-Reg to Active Grand Total

JAN

AUG

APR

NOV

FEB

SEP

MAY

DEC

MAR

OCT

JUL

41 404 95 540
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Nursing Department is contributing to DDI’s strategic plan by implementing, 
auditing, and monitoring a multitude of activities and parameters that are 
significant to nursing practice, patients’, and staff’s safety. By providing safe, 
effective, efficient, and high-quality nursing care, the department aligns 
with the mission and vision of DDI.

A number of 6 quality indicators are assessed and reported to the Quality and 
Patient Safety committee. All targets for 2018 were met through the efforts of 
the whole team.

Nursing

A Performance Improvement (PI) was implemented in relation to MAR. As per 
2017 audits, only 93.66% of patients’ records had a complete documentation 
in EHR and in the physical file. Following a Performance Improvement (PI) 
plan, an increase in compliance was observed. By the end of 2018, 99.46% 
compliance of MAR was observed.

In 2018, more than 5000 patients’ files were screened, to determine how 
many patients require annual screening. 1978 patients were eligible, 1071 were 
checked in DDI’s Ophthalmology clinic by the Optometrist or by the nurse; 
135 were scheduled for further specialist consultation, and 42 were referred for 
urgent treatment.  Due to nursing staff effort and dedication, these patients 
were discovered to have urgent ophthalmological problems, who were have 
otherwise gone undetected and eventually lead to loss of vision. 

Under the supervision of the Nursing In-service and Education committee- 100% 
of the staff attended the mandatory educational sessions and 100% of the staff 
attended at least 10 continuous professional development educational sessions.

Evaluates the cleanliness and state of repair of the equipment, furniture, floors, 
walls, etc., in clinics, patients’ waiting areas, DIC, MFC, and Phlebotomy.

Medication 
Administration 

Record (MAR) 

Mandatory 
and continuous 

education

Environmental 
safety

Retinal 
screening 

Indicator Sample size Target Actual achievement Remark

1.  EHR- Electronic Health 
Records-documentation of vital signs

100 files/ month 99.5% 99.67% Achieved

2.  FRAC — Fall Risk Assessment Checklist All files 97% 97.15% Achieved

FRA     C  — Nursing intervention section 50 files/month 75% 77.57% Achieved

3.  Panic lab values- response from 
physicians

All labs reported 
in 2018- 472

80% 82.84% Achieved

4.  Hand Hygiene compliance 200 
opportunities/area

95% 95.64% Achieved

5.  CSSD tracking of batch number All instruments 
used in 3 clinics

99% 99.22% Achieved

6.  Allergy documentation 55 files/month 75% 97.50% Achieved
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A significant number of nursing staff are dedicating a considerable part of 
their time to research projects. Out of 31 nursing staff, 16 nurses are involved in 
research studies. Some staff nurses are involved in more than one project, while 
some are fully dedicated to research.

Nursing staff 
involved 

in research

Q1 Q2 Q3 Q4 Annual average

99.43% 99.91% 99.93% 99.28% 99.63 %

Medical Sector

Q1 Q2 Q3 Q4 Annual average

16 RNs 16 RNs 16 RNs 16 RNs 16 RNs

622.34hrs 1190.11 hrs 798.74 hrs 628.83 hrs 3240.02 hrs

One research project having a nurse as a principal investigator was carried out 
in 2018; project closed on November 2018. It involved 36 patients.

Nursing Department contributed to this event by checking the height, weight, 
blood pressure and blood glucose for 184 participants. HbA1c was checked 
for selected 35 participants. Foot assessment was also performed by the 
Podiatrists, assisted by the nursing staff.

Nursing Department participated in 25 outreach campaigns, with 53 staff, 
screening 3018 patients.

DDI celebrated 
World Diabetes 

Day on 
Nov 21st, 2018

Outreach 
campaigns
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1,188
Patients seen on the pharmacotherapy 

135 
Interns, students and healthcare 
professionals attended pharmacy 
led educational program

The Clinical Laboratory has received the CAP Accreditation Certificate on 
April 2018, after considerable efforts and preparations. The CAP and ACI 
accreditation programs have been developed specially to address requirements 
for accreditation of medical laboratories. They ensure that the laboratory meets 
the highest standards, quality and reliability. Moreover, the ACI accreditation 
program addressed the entire organization quality and safety, to meet 
customers’ expectations.

 
Currently, the Clinical Laboratory department increased its safety measures to 
comply with CAP requirements by adding the following:

Clinical 
Laboratory

Use of sterilizer has decreased, without affecting the clinics’ function. This 
was done by increasing the number of instruments issued to clinics in 2017 
and using the autoclave at its full capacity. In 2015, 230 autoclave cycles were 
performed, in 2016- 105, in 2017- 81 and in 2018- 73. This was done without 
affecting the activities in clinics using reprocessed instruments.

Quality control was performed for all instruments- glucometers and HbA1c 
analyzers- with 100% compliance in testing and passing of quality parameters. 
Results are submitted to Clinical Laboratory Manager, as part of the CAP 
accreditation requirements.

 
The Pharmacy Unit is responsible and accountable for all operations related 
to medications, from ordering the supplies from MOH to dispensing them to 
patients and clinics stocks.  The Unit constantly offers help and support for 
other healthcare professionals and scientists at DDI to deliver best services and 
practices.  The services range from dispensing prescriptions to counseling and 
education through clinics and consultation rooms.  The Unit also has a defined 
role in education, public awareness, and research.

Central 
sterile supply 

department 
(CSSD)

Point of Care 
Testing (POCT)

Pharmacy

4 
Collaborations between 
the Pharmacy unit and other 
DDI department

Safety

105,057
Prescriptions dispensed
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 ● Two digital room self-monitoring devices for Temperature & Humidity.

 ● The plan is to reduce /minimize using mercury in the lab for safety issues. 
Therefore, two digital thermometers were received for the refrigerators 
in Phlebotomy room and Microbiology lab. The thermometers shall be 
supervised by the Biomedical Engineering Department.

 ● Four new eyewash stations were purchased and installed; the staff 
were trained on how to use them, and a weekly checklist has been 
done to monitor the eyewash station performance.

 ● Continuous Medical Education: Done for all staff to meet CAP 
requirements and ensure staff knowledge and improve performance. 
CME points were calculated for all activities.

Statistics 28,595
Samples extracted 
in Phlebotomy

14,835
Hematology tests

247,609 
Biochemistry 
tests

6,323 
Microbiology tests 

The Quality Management Plan highlights the role of:

Quality Indicators- to measure laboratory progress

 ● The internal quality control

 ● Calibration and calibration verification

 ● Method validation and report summary

 ● External quality assurance program, proficiency testing (PT)

The QC documentation system helped to comply with MOH, CLSI and CAP 
quality documentation requirements.

To improve the communication with the laboratory staff, we created a shared 
folder to share all laboratory related documents like policies and forms. The most 
recent revision of policies and procedures is readily available to all laboratory staff 
on the shared folder. Access is limited to lab staff only. Thirty-eight old policies 
were updated, and 98 new policies were added in 2017.

New laboratory forms have been created and implemented to comply with 
CAP requirements.

Quality 
Management 
Plan
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Information
System

Incident 
reports

The new LIS and HIS software went live on 9/11/ 2017, where the laboratory and 
IT department are still working on requirements. Validation study was done for 
the new LIS software, and validation report was generated.

The new LIS software was improved with the following: 

1. Electronic Inventory system.

2. Sample acknowledge system in the lab.

3. TAT for routine lab tests, STAT TAT, Critical values TAT, Samples 
Transport TAT.

4. Number of pages for the printed lab results.

5. Test methods for some of the lab tests.

6. Generate new lab statistics for the LIS.

 
There was a total of three internal incident reports registered between 
January 2018 and December 2018. All three of these incidents were in the 
pre-analytical phase.
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Customer 
Service

Medical Sector

Clinical Laboratory continues to monitor the quality indicators that concern 
the physicians, nursing and patients, such as turnaround time, critical result 
reporting, specimen quality and rejection rates. In addition, laboratory 
staff worked on setting the active menu according to the requirements and 
modifying the requisition form to facilitate the ordering process for all medical 
care givers. Patients’ /physicians’ satisfaction results showed a high rate of 
overall satisfied patients with our processes and emphasized the high level of 
professionalism of our phlebotomists. 

 
One of our successful programs at Dasman Diabetes Institute is DAFNE, 
which is a structured education program aimed for people with type 1 diabetes. 
DAFNE stands for Dose Adjustment for Normal Eating, and it helps people 
manage and live well with their diabetes. DAFNE is an evidence-based 
educational program with over 60 publications. This international program can 
be found in the UK, Germany, Ireland, and Singapore, with DDI endorsed as the 
training center in the Middle East.

DAFNE is a program aimed for people with type 1 diabetes who are 18 years 
and above. Each course is run by two DAFNE educators who have expertise 
in diabetes and nutrition. Through structured education over 25 hours, 
participants learn how to calculate or estimate their carbohydrate intake 
for each meal and adjust their insulin dose based on that, plus learning self-
management skills to deal with illness, hypo/hyperglycemia, and exercise. The 
course is interactive, and participants meet other people living with diabetes, 
and they learn from their experiences as well as sharing their own. 

By using the skills and knowledge learned, DAFNE graduates can improve their 
blood glucose control. Graduates have said that it not only helped them gain 
better control of their blood glucose, but it also gave them the confidence to 
manage their diabetes better. All graduates are followed up as part of this long-
term education program. It helps people live well with diabetes and aims to let 
them lead as normal a life as possible as well as reduce the likelihood of long 
term complications. In addition, DAFNE has been shown to improve HbA1c 
levels, reduce the occurrence of severe hypoglycemia and diabetic ketoacidosis 
episodes, and reduce hospital admissions. It also improves patient care by 
improving their quality of life. DAFNE allows people to fit diabetes into their 
lifestyle, rather than changing their lifestyle to fit in with their diabetes.

DAFNE
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ومن خالل التثقيف املنظم ملدة تزيد عن 25 ساعة، يتعلم املشاركون كيفية حساب أو تقدير كمية 
الكربوهيدرات اليت يحصلون عليها يف كل وجبة، وتعديل جرعة اإلنسولني بناًء عىل ذلك، باإلضافة إىل 

تعلم مهارات اإلدارة الذاتية للتعامل مع املرض وهبوط/ارتفاع السكر يف الدم، والتمارين الرياضية. 
وتتسم الدورة التدريبية بأنها تفاعلية؛ حيث يلتقي املشاركون فيها بأشخاص آخرين يتعايشون مع 

مرض السكري، ويتعلمون من تجاربهم ويشاركونهم تجاربهم اخلاصة.

ومن خالل استخدام املهارات واملعرفة املستقاة من برنامج دافين، يمكن أن يُحّسن املشاركون تحكمهم 
يف مستويات السكر يف الدم. وقد قال املشاركون يف هذا الربنامج إنه مل يساعدهم فحسب عىل التحكم 

بصورة أفضل يف سكر الدم، وإنما منحهم كذلك الثقة يف التعامل مع السكري وتنظيمه بصورة أفضل. 
ويخضع جميع املشاركني يف الربنامج للمتابعة كجزء من هذا الربنامج التثقيفي طويل املدى الذي يساعد 
األشخاص عىل التمتع بحياة جيدة يف ظل اإلصابة بالسكري، ويهدف إىل جعلهم يعيشون حياة طبيعية 
قدر اإلمكان باإلضافة إىل تقليل احتمالية التعرض ملضاعفات طويلة املدى. عالوًة عىل ذلك، أثبت برنامج 

دافين أنه يُحّسن مستويات اختبار السكر الرتاكمي )HbA1c(، ويقلل من حدوث نوبات الهبوط احلاد 
للسكر يف الدم واحلماض الكيتوين السكري، ويحد من حاالت الدخول إىل املستشفى. ويُحّسن الربنامج 

كذلك من رعاية املرىض عن طريق تحسني جودة حياتهم؛ حيث إن دافين يتيح للمرىض تكييف إصابتهم 
بالسكري مع نمط حياتهم، بداًل من تغيري نمط حياتهم ليتالءم مع إصابتهم بالسكري.

القطاع الطيب
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تم تسجيل تقارير عن عدد إجمايل احلوادث الداخلية والذي بلغ 3 حوادث يف الفرتة من يناير 2018 حىت 
ديسمرب 2018، ووقعت احلوادث الثالث يف مرحلة ما قبل التحليل.

يواصل املخترب اإلكلينييك متابعة مؤرشات اجلودة اليت تهم كالً من األطباء واملمرضني واملرىض، مثل املدة 
الزمنية االلزمة إللجراء، واإلبالغ عن النتائج احلرجة، وجودة العينات، ومعدالت الرفض. باإلضافة إىل ذلك، 

عمل موظفو املخترب عىل وضع قائمة فّعالة وفقاً للمتطلبات وتعديل نموذج املصادرة لتيسري عملية الطلب 
لكل مقدمي الرعاية الطبية. وعكست نتائج رضا املرىض/األطباء مستوى الرضا بني املرىض بوجه عام عن 

اإلجراءات يف املعهد، كما أكدت النتائج ارتفاع مستوى املهنية لدى أخصائيي فصد الدم لدينا.

يعد برنامج دافين أحد الربامج الناجحة اليت أطلقها معهد دسمان للسكري، وهو برنامج تثقيفي منظم يستهدف 
مرىض السكري من النوع األول. واالسم دافين )DAFNE( مستمد من احلروف األوىل من اسم الربنامج باللغة 

اإلنجلزيية وهو )Dose Adjustment for Normal Eating(  أي "تعديل اجلرعة من أجل غذاء طبيعي"، 
وهو برنامج يساعد مرىض السكري عىل التحكم باملرض والتعايش مع السكري بشكل أفضل. ودافين عبارة عن 

برنامج تثقيفي قائم عىل األدلة، ونرش ما يزيد عن 60 مؤلفاً، ويُطبَّق هذا الربنامج العاملي يف اململكة املتحدة 
وأملانيا وأيرلندا وسنغافورة، بينما يَُعد معهد دسمان للسكري املركز التدرييب املعتمد له يف الرشق األوسط. 

ويستهدف برنامج دافين مرىض السكري من النوع األول ممن يبلغون من العمر 18 عاماً أو أكرث، 
ويقدم كل دورة تدريبية يف الربنامج اثنان من مدريب دافين ممن لديهم خربة يف داء السكري والتغذية. 

السالمة

خدمة العمالء

برنامج تعديل 
اجلرعة من أجل 

غذاء طبيعي 
)دافين(
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28,595
 إجمالي عدد العينات المستخلصة

يف وحدة الفصد

14,835
اختبارات أمراض الدم

 247,609
 اختبارات الكيمياء

الحيوية

 6,323
اختبارات األحياء الدقيقة

تسلط خطة إدارة اجلودة الضوء عىل دور:

مؤرشات اجلودة – لقياس تقدم املختربات

مراقبة اجلودة الداخلية ●

املعايرة والتصديق عليها ●

التحقق من صحة األساليب وتلخيص التقارير ●

برنامج ضمان اجلودة اخلاريج، اختبار الكفاءة ●

ساعد نظام توثيق فحص اجلودة يف االمتثال ملتطلبات توثيق اجلودة اليت تفرضها وزارة الصحة، ومعهد 
املعايري اإلكلينيكية واملختربية، وكلية علماء األمراض األمريكية.

لتحسني التواصل مع موظفي املخترب، أنشأنا مجلداً مشرتكاً ملشاركة كل الوثائق املتعلقة باملخترب، مثل 
السياسات والنماذج. وتتوفر بالفعل أحدث مراجعة للسياسات واإلجراءات لكل موظفي املخترب يف املجلد 

املشرتك، وتقترص إمكانية الوصول إىل هذا املجلد عىل موظفي املخترب فقط. وقد تم تحديث 38 سياسة 
قديمة، وإضافة 98 سياسة جديدة يف عام 2017.

وقد تم وضع نماذج جديدة للمخترب واستخدامها من أجل الوفاء بمتطلبات كلية علماء األمراض األمريكية.

لقد بدأ تشغيل برنامج نظام معلومات املخترب اجلديد ونظــام املعلومــات الطيب يف 2017/11/9، حيث 
ال يزال املخترب وقسم تكنولوجيا املعلومات يعمالن عىل الوفاء باملتطلبات. وأُجريت دراسة تحقق من 

الصالحية لربنامج نظام معلومات املخترب اجلديد، وصدر تقرير حول صالحيته.

تم تحسني برنامج نظام معلومات املخترب اجلديد باستخدام ما ييل:

نظام جرد إلكرتوين. 1

نظام إقرار العينات يف املخترب. 2

املدة الزمنية االلزمة اللختبارات املعملية، واملدة الزمنية االلزمة الختبارات الرعاية احلرجة، . 3
واملدة الزمنية االلزمة للقيم احلرجة، واملدة الزمنية االلزمة لنقل العينات

عدد صفحات نتائج املخترب املطبوعة. 4

أساليب الفحص لبعض الفحوصات املختربية. 5

إعداد إحصائية مخترب جديدة لنظام معلومات املخترب. 6

اإلحصائيات

 خطة
إدارة اجلودة

نظام املعلومات
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1,188
 عدد املرىض الذين متت رؤيتهم

يف عيادات العالج الدوايئ 

 135
 عدد املتدربني والطلبة ومتخصيص الرعاية

 الصحية الذين حرضوا الربامج التثقيفية املقدمة
من الصيدلية 

حصل املخترب اإلكلينييك عىل شهادة اعتماد كلية علماء األمراض األمريكية يف أبريل 2018 بعد بذل 
الكثري من اجلهود واالستعدادات. وقد وِضع برنامجاً اعتماد كلية علماء األمراض األمريكية وجلنة 

االعتماد الدولية خصيصاً للوفاء بمتطلبات اعتماد املختربات الطبية. ويضمن هذان الربنامجان استيفاء 
املخترب ألعىل املعايري ودرجات اجلودة واملوثوقية. عالوة عىل ذلك، تناول برنامج اعتماد جلنة االعتماد 

الدولية جودة املنظمة بأكملها وسالمتها الستيفاء توقعات العمالء.

مؤخراً قام قسم املخترب اإلكلينييك بزيادة تدابري السالمة من أجل االلزتام بمتطلبات كلية علماء 
األمراض األمريكية عن طريق إضافة ما ييل:

جهازا متابعة ذاتية رقميان بالغرف من أجل قياس احلرارة والرطوبة ●

تتمثّل اخلطة يف التقليل/احلد من استخدام الزئبق يف املخترب ألغراض السالمة. لذا، حصل  ●
املخترب عىل مقيايس حرارة رقميني للثالجات يف غرفة فصد الدم ومخترب علم األحياء 

الدقيقة، ويخضع مقياسا احلرارة إلرشاف قسم الهندسة الطبية احليوية.

تم رشاء 4 وحدات جديدة لغسل العني وتركيبها، وتدرب املوظفون عىل كيفية استخدامها،  ●
ووِضعت قائمة مراجعة أسبوعية ملتابعة أداء وحدات غسل العني.

التثقيف الطيب املتواصل: ينفذه كل املوظفني اللستيفاء بمتطلبات كلية علماء األمراض األمريكية 
وضمان معرفة املوظفني وتحسني األداء. وتم احتساب نقاط التثقيف الطيب املتواصل لكافة األنشطة.

تتوىل وحدة الصيدلية املسؤولية عن جميع العمليات املتعلقة باألدوية، بدءاً من طلب التوريدات من 
وزارة الصحة وصواًل إىل توزيعها عىل املرىض ومخازن العيادات. وتقدم الوحدة باستمرار املساعدة 

والدعم ملتخصيص الرعاية الصحية اآلخرين والباحثني يف معهد دسمان للسكري من أجل تقديم أفضل 
اخلدمات واملمارسات. وتتنوع اخلدمات ما بني رصف الوصفات الطبية وتقديم االستشارات والتثقيف من 

خالل العيادات وغرف االستشارة، وتلعب الوحدة كذلك دور محدد يف التثقيف والوعي العام والبحث. 

 4
 عدد مرشوعات التعاون البحثية بني وحدة
الصيدلية وأقسام معهد دسمان للسكري

105,057
عدد الوصفات الطبية املقدمة

الصيدلية

 املخترب
اإلكلينييك

السالمة
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شهد عام 2018 تنفيذ مرشوع بحيث واحد كان الباحث الرئييس فيه ممرضاً، وقد انتهى املرشوع يف 
نوفمرب 2018، وتضمن 36 مريضاً.

شارك قسم التمريض يف هذا احلدث عن طريق قياس الطول والوزن وضغط الدم واجللوكوز يف الدم لدى 
184 مشاركاً. وأُجري اختبار سكر الدم الرتاكمي لعدد 35 مشاركاً. وأجرى أطباء القدمني تقييماً ألقدام 

املرىض بمساعدة فريق التمريض.

شارك قسم التمريض يف 25 حملة توعية بمشاركة 53 من فريق العمل، حيث قامت احلملة بفحص 
3018 مريضاً.

تم التقليل من استخدام املعقمات دون التأثري عىل عمل العيادات، وقد تحقق ذلك عن طريق زيادة عدد 
األجهزة املقدمة للعيادات يف عام 2017 واستخدام جهاز التعقيم بكامل قدرته. ففي عام 2015، أُجريت 

230 دورة جلهاز التعقيم، و105 يف عام 2016، و81 يف عام 2017، و73 يف عام 2018. ونُِفذ ذلك دون 
التأثري عىل األنشطة يف العيادات باستخدام أجهزة أُعيدت معاجلتها.

خضعت كل األجهزة، مثل أجهزة قياس اجللوكوز يف الدم وأجهزة تحليل السكر الرتاكمي، ملراقبة اجلودة، 
وأظهرت االختبارات امتثااًل بنسبة %100 وتحقيق كافة معايري اجلودة. وتُقَدم النتائج إىل مدير املختربات 

اإلكلينيكية، كجزء من متطلبات اعتماد كلية علماء األمراض األمريكية.

االحتفال باليوم 
العالمي للسكري يف 
21 نوفمرب 2018

 اختبار
نقطة الرعاية

القسم المركزي 
للتجهزيات المعقمة

 حمالت
التوعية

القطاع الطيب
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 تم تطبيق خطة لتحسني األداء فيما يتعلق بسجالت رصف األدوية؛ فبحسب عمليات التدقيق اليت 
 أُجريت يف عام 2017، مل يكن هناك توثيق كامل سوى لنسبة %93.66 فقط من سجالت املرىض

يف السجالت الصحية اإللكرتونية وامللفات الورقية. وبعد تنفيذ خطة تحسني األداء، شهدت نسبة 
االمتثال ارتفاعاً ملحوظاً. وبحلول نهاية عام 2018، وصلت نسبة االمتثال يف سجالت رصف األدوية 

إىل 99.46%.

يف عام 2018، تم فحص ملفات ما يزيد عن 5000 مريض لتحديد عدد املرىض الذين يحتاجون إىل 
فحص سنوي. وكان هناك ما يقارب 1978 مريضاً مؤهالً للفحص، وتم فحص 1071 يف عيادة طب 
العيون بمعهد دسمان للسكري عىل يد طبيب العيون أو املمرض، وتحددت مواعيد لعدد 135 مريضاً 

للحصول عىل استشارة متخصص، وأُحيل 42 منهم للعالج العاجل. ونظراً جلهود فريق التمريض 
وتفانيهم، تم اكتشاف أن هؤالء املرىض يعانون من مشكالت حرجة تتعلق بأمراض العيون، واليت كانت 

لن تاُلَحظ لوال هذه اجلهود وقد تؤدي يف النهاية إىل فقدانهم البرص. 

تحت إرشاف جلنة التثقيف يف التمريض أثناء اخلدمة – حرض %100 من املوظفني اجللسات التثقيفية 
اإللزامية، كما حرض %100 منهم 10 جلسات تثقيفية عىل األقل حول التطوير املهين املستمر.

تقيّم نظافة املعدات واألثاث واألرضيات واحلوائط وغريها وحاجتها إللصالح يف العيادات ومناطق انتظار 
املرىض ومركز األشعة التشخيصية ومركز اللياقة الطيب ووحدة فصد الدم.

 سجالت
رصف األدوية 

التثقيف اإللزامي 
والمتواصل 

 السالمة
البيئية 

 فحص
الشبكية 

يُكرِس عدد كبري من أعضاء فريق التمريض جزءاً كبرياً من وقتهم للمرشوعات البحثية، فمن بني 31 
عضواً بهذا الفريق، يشارك 16 ممرضاً يف دراسات بحثية، ويشارك بعضهم يف أكرث من مرشوع، بينما 

يتفرغ البعض اآلخر تفرغاً كامالً أللبحاث.

فريق التمريض 
المشارك يف 
األبحاث

ملحوظةاإلنجاز الفعليالهدفحجم العينةالمؤشر

1.  السجالت الصحية اإللكترونية – توثيق العالمات 
الحيوية 

تحقق%99.67%10099.5 ملف يف الشهر

تحقق%97.15%97كل الملفات2.  قائمة مراجعة تقييم مخاطر السقوط

تحقق%77.57%5075 ملفاً يف الشهر       —  قسم تدخل التمريض

 3. القيم الحرجة للفحوصات المختبرية –
 االستجابة من األطباء

كل المختبرات المقدم عنها 
تقارير يف عام 2018 - 472

تحقق80%82.84%

تحقق%95.64%20095 فرصة يف كل منطقة4. االلتزام بنظافة اليدين 

5. متابعة القسم المركزي للتجهيزات المعقمة لرقم 
الدفعات

كل األجهزة المستخدمة يف 
3 عيادات

تحقق99%99.22%

تحقق%97.50%5575 ملفاً يف الشهر6. توثيق حاالت الحساسية

المعدل السنويالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

99.43%99.91%99.93%99.28%99.63 %

المعدل السنويالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

ً 16ً ممرضاً معتمدا16ً ممرضاً معتمدا16ً ممرضاً معتمدا16ً ممرضاً معتمدا 16 ممرضاً معتمدا

3240.02 ساعة628.83 ساعة798.74 ساعة1190.11 ساعة622.34 ساعة
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التمريض

إحصائيات المرضى الجدد
 )ما قبل التسجيل والملفات النشطة(

اإلجمالي العامما قبل التســجيل إىل الملفات النشــطةما قبل التســجيلالملفات النشــطة

4140495540

يناير

أغسطس

أبريل

نوفمبر

فبراير

سبتمبر

مايو

ديسمبر

مارس

أكتوبر

يوليو

يساهم قسم التمريض يف اخلطة االسرتاتيجية ملعهد دسمان للسكري عن طريق تنفيذ ومراجعة ومتابعة 
 عدد كبري من األنشطة واملعايري املهمة يف ممارسة التمريض وسالمة املرىض واملوظفني. وعن طريق

تقديم رعاية تمريض آمنة ومؤثرة وفعالة وعالية اجلودة، فإن أداء القسم يتسق مع رسالة معهد دسمان 
للسكري ورؤيته.

يتم تقييم 6 مؤرشات جودة ورفع تقارير عنها إىل جلنة اجلودة وسالمة املرىض، وقد أثمرت جهود الفريق 
بالكامل عن تحقيق أهداف عام 2018.
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مسنجر يج.، وماسويتسا إم.، وحسني آي.، وديفاراجان إس.، وجاهرومي إم.: نتائج تقرحات  ●
 Diabetic القدم السكرية من خدمة ثالثة بقيادة قسم طب األقدام يف الكويت. دورية

Foot Ankle )دورية كاحل القدم السكرية(. 2018؛ 9)1(: 1471927.

ماسويتسا آر.، مسنجر يج.، وحسني آي.، والعزيري إي.، رسيرامان دي.: "العدوى الفطرية  ●
 Journal يف تقرحات القدم السكرية: هل يجب وصف مضادات فطريات للمرىض؟" ُقّدم إىل

of Wound Card )دورية رعاية اجلروح(، وتمت املوافقة عليه ويف انتظار الطباعة.

تلعب عيادة القدم كذلك دوراً مهماً يف التثقيف والتدريب: ●

شاركت العيادة يف 6 دورات تثقيفية أساسية عن السكري مقدمة من االتحاد الدويل  ●
للسكري ملتخصيص الرعاية الصحية.

قّدم أطباء القدم تدريباً حول الفحص األسايس للقدم السكرية إىل 5 ممرضني يف معهد  ●
دسمان للسكري.

مت ست جلسات تثقيفية جماعية حول طب القدم إىل 58 مريضاً إجمااًل من املصابني  ● ُقدِّ
بمتالزمة القدم السكرية.

مت ورشة عمل ملدة يومني حول تخفيف الضغط عىل القدم السكرية إىل أطباء الرعاية  ● ُقدِّ
األولية بوزارة الصحة.

أُقيم يوم مفتوح لطلبة الطب بجامعة الكويت حول دور فريق عالج السكري متعدد  ●
التخصصات يف عالج القدم السكرية بمشاركة أطباء القدم وأخصائيي أشعة وأخصائيي 

تغذية وأطباء سكري ومعلمي تمريض.

تشمل األقسام األخرى اليت تدعم قسم اخلدمات اإلكلينيكية لتقديم رعاية وأبحاث وتجارب إكلينيكية 
عالية اجلودة ما ييل:

ساعد فريق إدارة املعلومات الصحية يف كل األنشطة واملبادرات اجلديدة املتعددة اليت أقيمت هذا العام 
ودعمها. ويف عام 2018، أجرى فريق إدارة املعلومات الصحية دراستني بحثيتني حول إدارة املعلومات 

الصحية، واليت من املتوقع نرشهما يف عام 2019. وشارك الفريق يف أهم املؤتمرات الدولية عن إدارة 
املعلومات الصحية، مثل اجتماع الرابطة األمريكية إلدارة املعلومات الصحية يف ميامي لعام 2018 

وقمة املجلس العاملي للرابطة األمريكية إلدارة املعلومات الصحية يف أبوظيب لعام 2018. واستمر قسم 
إدارة املعلومات الصحية يف العمل وتنفيذ مهامه األساسية املتعلقة بجدولة املواعيد وتأكيدها مع تأكيد 

%91 من هذه املواعيد، باإلضافة إىل تحديث %94 من ملفات املرىض.

إدارة املعلومات 
الصحية
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احلاجة، واختبار السري ملدة 6 دقائق عند احلاجة، وتحليل تكوين اجلسم، وقياسات أنرثوبومرتية، وتقييم 
اللياقة البدنية. وقد حصل كل أعضاء املركز عىل وصفات مخصصة للتمارين الرياضية بناًء عىل نتائج 

التقييم الشامل.

تم تقديم تقرير شهري لقسم الشؤون املالية يوضح بالتفصيل كل املدفوعات اليت يتلقاها مركز اللياقة 
الطيب وكل اإليصاالت املتعلقة بها. ويوضح الشكل أدناه عائدات كل شهر يف عام 2018. عيادة املوافقة 

الطبية: تم تقييم 101 مريض يف العيادة يف الفرتة من يناير إىل ديسمرب عام 2018.

تقييم املشاركني يف مركز اللياقة الطيب: يشمل هذا التقييم تحليل تكوين اجلسم  ●
والقياسات األنرثوبومرتية وتقييم اللياقة البدنية. وقد خضع 178 عضواً إجمااًل اللختبار يف 

الفرتة من يناير إىل ديسمرب عام 2018.

انضم 69 عضواً جديداً إىل مركز اللياقة الطيب يف عام 2018، وجدد 127 عضواً عضويتهم. ●

وصلت نسبة رضا العمالء يف عام 2018 إىل 90.69%. ●

تأسس قسم الرعاية العالجية ورعاية املرىض داخل القطاع الطيب للمرىض من أجل تقديم خدمات طبية 
مثالية وجلسات تثقيفية لهم، باإلضافة إىل دعم األبحاث والتجارب اإلكلينيكية. ويتم التعامل مع 

اجلوانب املتعلقة بالسكري ومضاعفاته يف العيادات التالية:

القطاع الطيب

عيادة السكري لدى البالغني ●

عيادة السكري لدى األطفال ●

عيادة العيون ●

عيادة األسنان ●

عيادة األعصاب ●

عيادة الكىل ●

عيادة القلب ●

عيادة األمراض اجللدية ●

عيادة األنف واألذن واحلنجرة ●

عيادة العالج الطبيعي والتأهيل ●

عيادة األمل العصيب السكري ●

عيادة القدمني ●

الرعاية العالجية 
ورعاية املرىض

عيادة القدم
يعمل يف عيادة القدم ثالثة استشاريني دائمني متخصصني يف طب القدم ، باإلضافة إىل اثنني من املمرضني 

املعتمدين الدائمني واثنني من املمرضني املعتمدين بنظام التناوب. وتَُعد عيادة طب القدم إحدى أهم 
العيادات اليت تلعب دوراً حيويّاً يف التحكم بمرض السكري، وأكرثها نشاطاً وتمزّياً. ومنذ 1 يناير 2018 حىت 

31 ديسمرب من العام نفسه، قّدمت العيادة 3054 استشارة.

تم نرش ثالث أوراق بحثية يف دوريات مفهرسة باإلضافة إىل ورقة بحثية يف انتظار الطباعة:

مسنجر يج.، وماسويتسا آر.، وحسني آي.: مراجعة رسدية لفوائد اجلبائر التالمسية  ●
 Journal of the American College of .ومخاطرها يف التعامل مع قرح القدم السكرية

Clinical Wound Specialists )دورية الكلية األمريكية ملتخصيص اجلروح اإلكلينيكية(.

ماسويتسا ريتشارد؛ وأجروف أال؛ وكابور مادان؛ ومسنجر جريس؛ وحسني إمتياز: التأق  ●
 Journal of the Wound, Ostomy and .التكليس: عرض حاالت ومراجعة أدبيات

Continence Nursing دورية اجلرح والفغر والتمريض املستمر. نوفمرب/ديسمرب 2018؛ 
.WON.0000000000000473/10.1097 :45)6(: 532-535. معرف الوثيقة الرقمي
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شاركت وحدة التغذية يف العديد من األنشطة واملرشوعات وأنشطة التعاون البحيث واخلدمات. وعىل 
مستوى التدريب املهين، استفاد 113 متخصصاً يف الرعاية الصحية من 3 برامج مختلفة قّدمها أعضاء 

وحدة التغذية، إىل جانب حصول 13 طالباً متخصصاً يف التغذية عىل برنامج مالحظة/تدريب تحت 
إرشاف الوحدة ودعمها. وفيما يخص رفع الوعي حول التغذية، شاركت الوحدة يف نشاطني داخليني، 

وواصلت وحدة التغذية استضافة املدارس وزيارتها للرتويج لتناول الطعام الصيح بني الطلبة، بحضور 
25 مشاركاً. وقامت وحدة التغذية كذلك بتغطية 4 مشاركات إجمااًل يف الربامج التليفزيونية واملقابالت 

الشخصية وغريها من وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي.

إضافة ملا سبق، فقد شاركت وحدة التغذية يف اسرتاتيجية املعهد البحثية ونجحت يف استكمال دراسيت 
تحقق من املعرفة حول التغذية، إحداهما أللطفال واألخرى للكبار. وتم تقديم الدراستني ونرشهما يف 

م ما يزيد عن 1800 استشارة  دوريات خاضعة ملراجعة األقران. وفيما يتعلق باخلدمات اإلكلينيكية، ُقدِّ
شخصية عىل مدار العام للكبار واألطفال ممن يزورون معهد دسمان للسكري، بينما ُقّدمت جلسات 

جماعية ألعضاء مركز اللياقة الطيب وشهد قسم التغذية تحواًل كبرياً، حيث أصبح كل اختصايص تغذية 
قائداً ملرشوع بحيث.

واصل مركز اللياقة الطيب دعم رسالة معهد دسمان للسكري عن طريق تقديم برامج اللياقة واحلفاظ عىل 
الصحة. وتهدف هذه الربامج إىل الرتويج لنمط حياة صيح للمجتمع، وقد تحقق ذلك بصورة أساسية 

عن طريق الربنامج الرئييس للمركز، وهو برنامج اللياقة البدنية.

استمر مركز اللياقة الطيب يف إجراء تقييمات شاملة لكل أعضائه قبل أن يبدؤوا برنامج اللياقة اخلاص 
بهم. ويشمل هذا التقييم ما ييل: املوافقة الطبية من الطبيب املعاجل، وفحص اجلهد للقلب والرئتني عند 

التغذية

برنامج األبحاث

 مركز
اللياقة الطيب
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تمثل األبحاث جوهر الرسالة الرئيسية ملعهد دسمان للسكري، وتلعب األبحاث والتجارب اإلكلينيكية 
دوراً مهماً يف تحقيق الرسالة املرجوة من املعهد. ومن خالل اإلطار املتمزي للخدمات اإلكلينيكية يف معهد 

دسمان للسكري، تُجرَى األبحاث والتجارب اإلكلينيكية بأسلوب سهل وسلس حيث تُنَفذ كل عمليات 
التعيني واإلجراءات داخل القطاع الطيب.

 

مركز األشعة التشخيصية هو منشأة متطورة تحتوي عىل أحدث األجهزة املستخدمة يف األشعة اليت 
تدعم كالً من خدمات معهد دسمان للسكري الطبية وكذلك املرشوعات البحثية املتعددة اليت تُجرى يف 

جميع قطاعات املعهد.

وقد وقع املعهد اتفاقية مختربات األوعية الدموية مع الدكتور عبد العزيز املزيين، واليت سيقّدم بناًء 
عليها الدكتور عبد العزيز خدمات أشعة غري جراحية عالية اجلودة أللوعية الدموية ملرىض معهد دسمان 

للسكري وغريهم من املرىض اآلخرين يف جميع أنحاء الكويت. وقد بدأت هذه اخلدمات يف مركز األشعة 
التشخيصية من 1 نوفمرب 2018.

 أجرى مركز األشعة التشخيصية نحو 3483 فحصاً يف عام 2018 حىت 30 نوفمرب 2018 قّدم
من خاللها مجموعة شاملة من أشعة الرنني املغناطييس واألشعة املقطعية واألشعة السينية 

وأشعة املوجات فوق الصوتية واختبارات كثافة العظام وفحوصات األوعية الدموية. كما تستخدم 
مرافق التصوير بالرنني املغناطييس يف معهد دسمان يف أنشطة بحثية مختلفة، بعضها يتم من خالل 

االتفاقيات الدولية.

 

 يتمثّل أحد املناهج األساسية للوقاية من السكري يف االلزتام بنمط حياة مثايل واحلفاظ عىل الصحة
من خالل تناول الطعام الصيح وممارسة التمارين الرياضية. ويجمع القطاع الطيب بني هذين األمرين 

 يف إطار ممزي معد من قبل عيادات التغذية إىل جانب مركز اللياقة الطيب حيث يمارس املشاركون
 تمارين رياضية منتظمة تحت إرشاف الفريق الطيب الذي يتابع بانتظام مستويات اجللوكوز يف الدم

لدى املشاركني ويتحكم بها، إىل جانب متابعة أدائهم العام وتقدمهم. 

املدير التنفيذي للقطاع الطيب

مكتب احلوكمة والعمليات اإلكلينيكية

 التثقيف والتدريب
)املحاكاة والنهوض بالصحة(

 تعديل اجلرعة من أجل غذاء طبيعي
)دافين(

 الرعاية العالجية ورعاية املرىض
أبحاث وتجارب الرعاية الطبية

 التشخيص
)األشعة(

 منط احلياة واحلفاظ عىل الصحة
)التغذية ومركز اللياقة الطيب(

القطاع الطيب

أبحاث وتجارب 
الرعاية الطبية

مركز األشعة 
التشخيصية

نمط احلياة 
واحلفاظ عىل 

الصحة
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دعم القطاع الطيب مبادرات معهد دسمان للسكري االسرتاتيجية التالية ونفذها يف عام 2018:

قدم القطاع الطيب الدعم لقطاع األبحاث يف مجال أبحاث الطب احليوي والصحة التعدادية . 1
واألبحاث اإلكلينيكية واألبحاث متعددة التخصصات يف علم األوبئة وعلم أسباب 

األمراض وعلم الوراثة وعلم  الفسيولوجيا املرضية للسكري اليت تركز عىل تحديد العوامل 
األساسية ملنع اإلصابة بداء السكري والتحكم به.

الوقاية من السكري والتحكم به: تقديم أنشطة بحثية لتحديد نمط احلياة والتدخالت . 2
األخرى االلزمة للتحكم بالسكري والظروف املرتبطة به يف مختلف الرشائح السكانية.

تطوير التثقيف والتدريب: وضع إطار للتدريب والتطوير وتقديم برامج تعزيز الوعي . 3
للمرىض ومقدمي الرعاية واجلماهري من خالل التعاون مع وزارة الصحة.

من خالل مرشوعات التعاون الفّعال مع اجلهات الداخلية واخلارجية، نجح القطاع الطيب يف تحقيق 
التوافق بني نتائجه واألهداف واملبادرات االسرتاتيجية ملعهد دسمان للسكري. وباالستفادة من اخلربة 

اإلكلينيكية، دشن القطاع أنشطة بحثية لعالج السكري والتحكم به والوقاية من مضاعفاته، ومن خالل 
قياس تأثري املبادرات البحثية ونتائجها، يعمل القطاع الطيب باستمرار عىل تحقيق االستفادة القصوى 

من موارده. وتشمل هذه املوارد:

التثقيف والتدريب. 1

الرعاية العالجية ورعاية املرىض: األطباء، واملخترب اإلكلينييك، والصيدلية، ووحدة طب القدمني، . 2
ووحدة التمريض، ووحدة إدارة املعلومات الصحية

نمط احلياة واحلفاظ عىل الصحة: مركز اللياقة الطيب والتغذية. 3

أبحاث وتجارب الرعاية اإلكلينيكية. 4

تعديل اجلرعة من أجل غذاء طبيعي )دافين(. 5

تخضع كافة املبادرات واملرشوعات البحثية إلرشاف املدير التنفيذي للقطاع الطيب بالتعاون مع املدير 
التنفيذي أللبحاث. 

تأسس مكتب احلوكمة والعمليات اإلكلينيكية لتيسري العمليات اليومية لكل الوحدات الطبية من أجل 
ضمان تحقيق نتائج ومعايري سالمة عالية اجلودة. واملكتب مسؤول عن تنظيم خطط عمل القطاع الطيب 

ومؤرشات األداء الرئيسية واملزيانيات وأوامر الرشاء والعمليات اليومية، واملحافظة عليها. كما يضطلع 
املكتب كذلك بمسؤولية إدارة اخلدمات اإلكلينيكية اليت تشمل حركة املرىض وسبيل الرعاية اإلكلينيكية 

واجلدول الزمين للعيادات والتدريب املهين عىل الرعاية الصحية والتواصل مع املرىض وإدارة املعلومات 
الصحية ومطالبات التأمني ودمج مؤرشات اجلودة يف جميع الوحدات.

وفقاً للخطة االسرتاتيجية 2018-2022 ملعهد دسمان للسكري، يتكون مخطط الهيكل التنظيمي للقطاع 
الطيب مما ييل:

 تابع..
نبذة عن القطاع

اسرتاتيجية 
القطاع الطيب

مكتب احلوكمة 
والعمليات 
اإلكلينيكية



يتبّع القطاع الطيب بمعهد دسمان 
للسكري نهجاً متعدد اجلوانب لتقديم 

أفضل رعاية طبية وأدق النتائج 
البحثية عن طريق استخدام أساليب 

فريدة ومبتكرة. ويتناول القطاع جميع 
جوانب البحث والتدريب والتثقيف 
والنهوض بالصحة من أجل تحقيق 

رسالة املعهد.

القطاع
الطيب
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اجلوائز واإلنجازات

● /TLR4 التعاون الدويل مع كلية طب هارفارد يف مرشوع "دور املستقبالت الشبيهة بالتول
عوامل IRF3 يف استتباب الطاقة واجللوكوز"

التعاون الدويل مع جامعة ستوين بروك بنيويورك يف مرشوع "دور الدهون النشطة حيويّاً  ●
يف االلتهاب".

منحة زمالة من برنامج لوريال يونسكو "من أجل املرأة يف العلم" لعام 2017 للفرتة ما بني  ●
نوفمرب 2017 حىت نوفمرب 2018.

6. قسم الصحة التعدادية

توزيع القسم

يتمثّل الهدف العام لقسم الصحة التعدادية يف املساهمة يف تحسني صحة وعافية األفراد الذين يعانون 
من السكري أو املعرضني ملخاطر اإلصابة بالسكري يف الكويت. ونركز يف هذا القسم عىل تخطيط األبحاث 

عالية اجلودة وتنفيذها يف إطار التعاون الوثيق مع وزارة الصحة لتقديم معلومات قائمة عىل األدلة 
لصنّاع السياسات من أجل ترجمتها إىل برامج تنفيذ واسعة النطاق. وقد ركز القسم تركزياً قوياً عىل 
األبحاث اإلكلينيكية يف الفئات املعرضة للخطر، ال سيما األطفال الذين يعانون من السكري من النوع 
األول وأنواع نادرة من السكري. ويف السنوات القليلة األخرية، توسعت االهداف البحثية للقسم لرتكز 
عىل السمنة لدى األطفال وما قبل السكري والسكري من النوع الثاين، باإلضافة إىل سكري احلمل، من 

أجل تلبية احتياجات الصحة العامة العاجلة يف الكويت. وثمة مبادرة إلنشاء سجل وطين للسكري، 
يشرتك يف قيادتها معهد دسمان للسكري ووزارة الصحة، وتمثّل نقطة تركزي رئيسية جلهودنا للمساهمة 

يف الرعاية املتطورة للسكري يف الكويت وعالقة العمل الوطيدة مع وزارة الصحة. 

توزيع القسم

يضم القسم املوظفني التاليني:

عدد املوظفنيالدور

1رئيس القسم/مستشار )منتدب(

1عامل أول

1زميل ما بعد الدكتوراه

4مستشار )منتدب(

2عامل أوبئة )منتدب(

1باحث مساعد أول

1باحث مساعد

11اإلجمايل

األهداف الرئيسية

إنشاء سجل وطين للسكري. ●

تناول مسألة السمنة لدى األطفال وما يرتبط بها من آثار صحية، ال سيما مرحلة ما قبل  ●
السكري والسكري من النوع الثاين.

تقدير انتشار سكري احلمل وتضخم اجلنني لدى السيدات العرب. ●

قطاع األبحاث

7
مشاريع يف 2018

1
مرشوع مكتمل

6 
جاري العمل عليه

10
مؤلفات يف 2018
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5. قسم علم المناعة وعلم االحياء المجهري

نبذة عن القسم

يشهد مرضا السمنة والسكري من النوع الثاين وما يصاحبهما من مضاعفات زيادة رسيعة، ويمثاّلن 
تهديداً خطرياً عىل السكان يف الكويت والعامل أجمع. وقد صار واضحاً اآلن دور االلتهاب يف السكري من 

النوع الثاين وما يصحبه من اعتالالت، وإن كانت ال تزال العالمات املناعية/األيضية ومساراتها اليت تعزز 
العملية االلتهابية وتدعمها غري واضحة. وثمة حاجة ملحة لتحديد العالمات املناعية واأليضية اجلديدة 

من أجل فهم اآلليات الكامنة وراء االلتهابات والسكري من النوع الثاين الناجمني عن النظام الغذايئ 
عايل الدهون/التغذية املفرطة واملضاعفات املرتبطة بهما. ويتمثل هدفنا يف رسم خريطة للتفاعالت بني 
املكونات الغذائية عالية الدهون وبروتينات األديبوكني واملستقبالت وعوامل النسخ، وتحديد أدوار هذه 

العوامل )منفردة أو بشكل تفاعيل( يف األنسجة وأنواع اخلاليا املرتبطة بالسكري من النوع الثاين لدى 
البرش. وهدفنا طويل املدى هو تطوير عالجات جديدة )عقاقري وتمارين رياضية وتغذية وبروبيوتيك/

ميكروبيوم( تعرتض هذه املسارات، ومن ثم تعزز الصحة األيضية.

توزيع القسم

يضم القسم املوظفني التاليني:

عدد املوظفنيالدور

1رئيس القسم/عامل أول

2عامل بالدرجة األوىل

1زميل ما بعد الدكتوراه )منتدب(

2باحث مشارك بالدرجة الثانية

1باحث مشارك بالدرجة األوىل

1باحث مساعد أول

2باحث مساعد بالدرجة الثانية

1باحث مساعد

11اإلجمايل

األهداف الرئيسية

تحديد أدوار املستقبالت الشبيهة بالتول )TLRs(/عوامل IRF3/عوامل IRF5/عوامل  ●
IRF7/بروتينات FOXO وبروتني IL-33/العالمة احليوية ST2 يف االلتهاب/السكري من النوع 

الثاين، واستتباب الطاقة واجللوكوز، والسكري من النوع الثاين واملضاعفات املرتبطة به.

البحث يف دور النظام الغذايئ عايل الدهون والدهون النشطة حيويّاً يف مقاومة اإلنسولني/ ●
السكري.

دراسة التغريات بالتخلق املتوايل اليت تكمن وراء آثار االغذية عالية الدهون وبروتينات  ●
األديبوكني، ودورها يف االلتهاب والسكري من النوع الثاين.

البحث يف استخدام مكمالت البكترييا النافعة الغذائية وتدخالت النظام الغذايئ يف الوقاية  ●
من السكري وعالجه واملضاعفات املرتبطة به. 

دراسة الدور اآليل لكٍل من املستقبالت الشبيهة بالتول )TLRs(/إنزيمات ماتريكس  ●
ميتالوبروتياز/محور التغذية املفرطة املشرتكة يف نشوء مضاعفات السكري وتطورها: أمل 

االعتالل العصيب وأمراض القلب واألوعية.

تحديد الروابط التفاعلية بني عالمات األيض وااللتهاب واإلجهاد التأكسدي املرتبطة  ●
بإحداث املقاومة إللنسولني والسكري من النوع الثاين واملضاعفات املرتبطة به، أو تطورها.

7
مشاريع يف 2018

1
مرشوع مكتمل

6 
جاري العمل عليه

10
مؤلفات يف 2018
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األهداف الرئيسية

الكشف عن دور بروتينات ANGPTL وكيفية مساهمتها يف وظيفة خاليا بيتا وأيض الدهون. ●

● DNAJC27 و DNAJB3 إثبات دور بروتينات الصدمة احلرارية الرئيسية، خاصة بروتينات 
و HSP60 يف السمنة والسكري من النوع الثاين، وفهم دورها يف مسارات تأشري اإلنسولني.

فهم التأثري املتبادل بني العالمات احليوية اليت سبق تحديدها ومضاعفات السكري، مثل  ●
اعتالل الكلية السكري وانقطاع التنفس أثناء النوم وأمراض القلب واألوعية.

إثبات الرابط بني العالمات احليوية القائمة وتنظيم احلمض الريبوزي النووي امليكروي لها. ●

تحديد اجلينات املستهدفة من احلمض الريبوزي النووي امليكروي اليت تتأثر بمريض السمنة  ●
والسكري وشبكات تأشريهما.

اجلوائز واإلنجازات

التعاون الدويل مع مركز أمسرتدام للسمنة التابع ملستشفى سانت لوكاس أندرياس  ●
بأمسرتدام يف هولندا يف مرشوع "دراسة العالمات احليوية يف املرىض اخلاضعني جلراحات 

عالج البدانة ويعانون أو ال يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم".

تحديد العالمات احليوية اليت تربط انقطاع التنفس أثناء النوم بالسكري وأيض الدهون  ●
وتسجيل براءة اخرتاع لها. )براءة اخرتاع واحدة(

التعاون مع جامعة الكويت يف مرشوعني. ●

جائزة أفضل باحثة شابة يف العلوم األساسية بمؤتمر امللصق العلمي ملركز العلوم الطبية  ●
بجامعة الكويت.

قطاع األبحاث
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 إجراء توصيف ورايث للمتغريات امليتوكوندرية املرتبطة بالسكري واالضطرابات األيضية ●
ذات الصلة.

إنشاء تسلسل اجليل التايل للحمض النووي، ومسار املعلوماتية احليوية لتسلسل احلمض  ●
النووي الريبوزي، وتسلسل احلمض النووي الريبوزي امليكروي يف كامل اجلينوم، وتعيني 

أنماط مستضدات الكريات البيضاء البرشية عايل الدقة.

إنشاء تحاليل وظيفية لتوضيح الدور التنظيمي للمتغريات/اجلينات اخلاصة باملجموعة  ●
السكانية اليت تلعب دوراً يف السكري والسمنة.

 تطوير قاعدة بيانات للفاريوم الكوييت تضم املتغريات اخلاصة باملجموعة السكانية ●
و/أو األمراض.

تقييم دور مواضع املخاطر املحددة يف الوقاية من السكري وعالجه من خالل التعاون  ●
الوثيق مع القطاع الطيب.

التحقق من صحة تحاليل االشعاع الكيميايئ الكهربايئ للكشف الدقيق عن األجسام  ●
املضادة الذاتية املرتبطة بالسكري.

4. قسم الكيمياء احليوية والبيولوجيا اجلزيئية

نبذة عن القسم

 لقد وصل السكري من النوع الثاين إىل معدالت خطرية يف جميع أنحاء العامل، ال سيما يف منطقة
اخلليج والكويت نظراً الرتفاع معدالت السمنة. وتركز األبحاث يف قسم الكيمياء احليوية والبيولوجيا 

اجلزيئية عىل تحسني فهمنا األسايس ملسارات التأشري األيضية اليت تلعب دوراً يف اضطراب مستويات 
الدهون يف الدم واإلجهاد التأكسدي ومقاومة اإلنسولني، ما سيسمح لنا بتطوير أساليب تحديد 

متطورة للمعرضني خلطر اإلصابة بالسكري من النوع الثاين. وسيطّور ذلك أيضاً قدرتنا عىل التنبؤ 
بمضاعفات املرض واملساعدة يف التوصل للعالجات املختلفة املخصصة بدقة. وقد عمل قسمنا عىل نحو 

حثيث عىل تطبيق نهج متعدد األنظمة يستخدم أحدث تقنيات الربوتوميات والرتنسكريبتوم لتحديد 
العالمات احليوية ذات الصلة اإلكلينيكية وإثبات دورها يف السكري ومضاعفاته. وتُدَمج البيانات 

املستقاة من التحاليل املختلفة معاً إلنتاج نماذج تسمح لنا بدمج النتائج اليت نتوصل إليها مع املسارات 
املعروفة والكشف عن عوامل فاعلة جديدة للتحكم يف السمنة والسكري. ويلعب الكشف عن عالمات 

حيوية جديدة دوراً محوريّاً يف عملية اكتشاف العقاقري املهمة يف التطوير العاليج الفّعال.

توزيع القسم

يضم القسم املوظفني التاليني:

عدد الموظفينالدور

1رئيس القسم/عالم أول

1باحث أول

1باحث من الدرجة الثانية

1عالم 

3زميل ما بعد الدكتوراه )انتداب(

1باحث مشارك 

2باحث مساعد اول

1باحث مساعد

11اإلجمالي

10
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تدريب ثالثة من موظفي األبحاث عىل استخدام نظام أشعة أوبريتا. ●

ل وراثيّاً(، و73 فأراً من نوع  ● تكاثر 171 عينة من سمك الزرد )98 نوعاً طبيعياً و73 نوعاً ُمعدَّ
سرباغ داويل، و25 فأراً من نوع BALB/c داخل املخترب.

تأسيس مبادرة لنقل التكنولوجيا/التدريب مع معهد مونرتيال ألبحاث السكري يف  ●
إطار التعاون بني مكغيل مونرتيال إنرتناشيونال ومعهد دسمان للسكري ومخترب شبكة 

معلومات سمك الزرد يف مونرتيال، بهدف تدريب باحيث معهد دسمان للسكري عىل 
استخدام سمك الزرد كحيوان تجارب واعد وفعال من حيث التكلفة ألبحاث السكري.

3. قسم اجلينات والبيانات احليوية

نبذة عن القسم

يركز القسم بصورة أساسية عىل تحديد وتوصيف اجلينات واملتغريات اجلينية اليت تزيد من خطر اإلصابة 
بالسمنة والسكري واملضاعفات املرتبطة بهما لدى املجموعات السكانية الكويتية. ونستخدم منهجيات 
عالية اإلنتاجية لكامل اجلينوم تشمل دراسات الرتابطات يف كامل اجلينوم، وتعيني التسلسل يف كامل 

اجلينوم/اإلكسوم، وتصنيف الرتنسكريبتوم الكامل، وتعيني النمط اجليين عايل الدقة. ويركز القسم كذلك 
عىل األهمية اإلكلينيكية للجينات واملتغريات املحددة لرسم نهج طيب انتقايل. وتُدرَس الوظيفة اجلزيئية 

للمتغري املحدد باستخدام أنواع اخلاليا والنماذج احليوانية املختلفة من خالل تقنيات مبتكرة، وهي 
دراسات التأشري ما بني اخلاليا، وتكنولوجيا CRISPR/Cas9 وفرط التعبري اجليين، والرتسيب املناعي 

للكروماتني. وتشمل مجاالت البحث األخرى احلالية فحص التبدالت اجلينومية التخلقية، والتفاعالت بني 
اجلينات، ووصف احلمض النووي الريبوزي امليكروي، وتطوير لوحات تتكون من عالمات خاصة باملجموعة 

السكانية للتنبؤ بنتائج مخاطر االضطرابات املعقدة.

توزيع القسم

يضم القسم املوظفني التاليني:

عدد الموظفينالدور

1رئيس القسم

1عالم رئيسي

1عالم أول

1 عالم

1زميل ما بعد الدكتوراه

1)زميل ما بعد الدكتوراه )منتدب

2باحث مشارك أول

4باحث مشارك بالدرجة الثانية

1أخصائي تقني لألبحاث

13اإلجمالي

األهداف الرئيسية

 تحديــد العوامــل الوراثية املهيئة إللصابة بالســكري عن طريق الدراســات الرابطة ●
القائمــة عــىل األرس، مــع الرتكــزي عىل العائالت الكويتيــة الفردية أو عرب عدة أجيال اليت 
تعاين من ســكري من نوع )MODY( و )LADA( وســكري احلمل  وغري ذلك من أنواع 

الســكري اخللقي )الصفة الوراثية الصبغية اجلســدية الســائدة واملتنحية( واألمراض 
النادرة. األيضية 

قطاع األبحاث

7
مشاريع يف 2018

1
مرشوع مكتمل
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عــدد املرشوعات واملؤلفات

تحصل كل املرشوعات يف معهد دسمان للسكري عىل دعم مرافق اخلدمات املخصصة، مما  ●
أدى إىل إرشاك القسم يف معظم منشورات معهد دسمان للسكري تقريباً.

2. المرافق األساسية للحيوانات والتصوير

نبذة عن القسم

توفر املرافق األساسية للحيوانات والتصوير أنظمة حيوية وأدوات تصوير مفيدة للباحثني لتيسري 
أبحاث السكري. ويشيع استخدام حيوانات التجارب يف األبحاث الطبية احليوية نظراً ألن أنظمتها احليوية 

وتركيبها اجليين واستجاباتها املناعية قريبة للغاية من تلك اخلاصة بالبرش. وتُستخَدم حيوانات التجارب 
يف مراحل مختلفة من عملية البحث، بما يف ذلك اكتشاف األدوية اجلديدة وتطويرها واختبارها.

وتقدم املرافق األساسية للحيوانات والتصوير فرصة التدريب عىل االستفادة من احليوانات يف األبحاث، 
وفقاً إللرشادات واملعايري الدولية، ويقدم خدمات رعاية احليوانات والتعامل معها، بما يف ذلك تكاثرها، 
وعالجها بالعقاقري، وجمع عينات الدم/األنسجة منها. ويحتوي القسم عىل مرفق إيواء متطور ألسماك 

الزرد، والذي يهدف إىل تعزيز التقنيات البحثية يف دراسة هذا النوع من األسماك، بما يف ذلك احلقن 
املجهري أللجنة وتقنية CRISPR/Cas9  وعمليات التخلص من اجلينات املعيقة بواسطة تقنية متعدد 

نيوكليوتيدات املورفولينو. عالوة عىل ذلك، القسم مجهز بأنظمة ومعدات تصوير متقدمة تسمح 
بالترشيح املجهري أللنسجة باستخدام نظام الترشيح املجهري اللزيري، ونقل الربوتينات الفلورية داخل 

اخلاليا باستخدام أنظمة تصوير اخلاليا احلية، ونقل اجلزيئات املخصصة أللعضاء واألنسجة باستخدام 
نظام التصوير املقطعي املحوسب للتصوير يف اجلسم احلي.

توزيع القسم

يضم القسم املوظفني التاليني:

عدد الموظفينالدور

1رئيس القسم/عالم أول

1مدير مرفق الحيوانات/عالم

1طبيب بيطري

1فني أبحاث

4اإلجمالي

األهداف الرئيسية

إجراء أبحاث عىل حيوانات التجارب وفقاً إللرشادات واملعايري الدولية. ●

تدريب الباحثني واملتدربني يف معهد دسمان للسكري عىل االعتناء باحليوانات والتعامل  ●
معها واالحتواء البيولويج والتلقيح وجمع عينات الدم/األنسجة وجراحات البقاء والقتل 

الرحيم، وغري ذلك.

توفري الفرئان/األسماك أللبحاث من خالل اتاحة تكاثرها داخل املختربات. ●

توفري مرفق أللشعة يف اجلسم احلي. ●

توسيع نطاق التقنيات املتاحة لباحيث معهد دسمان للسكري. ●

اإلنجازات 

تدريب ستة من موظفي األبحاث عىل استخدام احليوانات يف البحث، مثل تربية احليوانات  ●
والتعامل معها وتكاثرها والفسيولوجيا املرضية لها.

3
مرشوع يف 2018

3
جاري العمل عليها

4
مؤلفات يف 2018
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توزيع القسم

يضم القسم املوظفني التاليني:

عدد الموظفينالدور

1رئيس القسم

1مستشار إحصائي

1مدير البنك الحيوي

1 قائم بأعمال مدير دراسات األوميكس

1قائد فريق

3باحث مشارك

1باحث مساعد أول

1باحث مساعد

3منسق أبحاث أول

1منسق أبحاث بالدرجة الثانية

1منسق أبحاث

1أخصائي تقني لألبحاث

16اإلجمالي

الهدف الرئييس

يتمثّل الهدف الرئييس للقسم يف تيسري جمع العينات البرشية وتخزينها يف البنك احليوي، باإلضافة إىل 
توفري منصة دراسات قوية "أوميكس" لتحليل العينات احليوية والدعم اإلحصايئ لتحليل البيانات.

قطاع األبحاث
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بنك دسمان الوطين الحيوي

يقّدم بنك دسمان الوطين احليوي ملعهد دسمان للسكري واجلهات املعاونة له خدمات تخزين إلجراء املرشوعات 
البحثية قصرية وطويلة املدى املتعلقة بالسكري ومضاعفاته. وتشمل اخلدمات واسعة النطاق اليت يقدمها 

بنك دسمان الوطين احليوي معاجلة العينات وتجزئتها وتخزينها واختبارها وعزل األحماض النووية، وغري 
ذلك من اخلدمات األخرى. وبنك دسمان الوطين احليوي عضو يف اجلمعية األوروبية الرشق أوسطية اإلفريقية 

حلفظ العينات احليوية والبنوك احليوية. وهو مخترب مصنف باملستوى الثالث للسالمة احليوية يتخصص يف 
معاجلة الدم وغريه من سوائل اجلسم وعينات األنسجة )ألغراض علم األنسجة وكيمياء األنسجة املناعية( 
وزراعة اخلاليا. وتشمل مرافق بنك دسمان الوطين احليوي غرفاً مؤمنة لتخزين العينات مزودة بمجمدات 

درجة حرارتها °80− وخزانات نيرتوجني سائل. ويضم البنك ما يزيد عن 32000 عينة ملشاركني يف األبحاث 
 Tissue ويتتبع أكرث من 300000 عينة حيوية للتخزين يف املجمدات باستخدام نظام إدارة عينات )نظام

Auditor "مدقق األنسجة"، وهو إنتاج رشكة إنفونتيكا للحلول البحثية باململكة املتحدة(.

مرفق أوميكس األسايس

يَُعد مرفق أوميكس األسايس أحد األعمدة األساسية أللنشطة البحثية يف معهد دسمان للسكري، إذ 
يضم معدات متطورة متخصصة يف علم اجلينوم والربوتوميات والتمثيل الغذايئ.

يهدف مرفق اجلينوم الرئييس، الذي يَُعد أكرث املرافق تطورا من نوعه يف الكويت، إىل فك شفرة املحددات 
اجلينية للسمنة والسكري يف الكويت وما يرتبط بها من خصائص. ونظراً لتفرد الرتكيب الورايث ملواطين 

الكويت، تم إيالء اهتمام خاص إلنشاء مرفق متطور يمكنه فك شفرة اجلينوم الكوييت. ويقدم هذا 
املرفق التكنولوجيا واألدوات البحثية لتحقيق إنتاجية عالية من علوم اجلينوم واجلينومات التخلقية 

والرتنسكريبتوم تكملها مجموعة مكثفة من التكنولوجيات لدراسة هيكل اجلينوم وآلياته ووظيفته. 
 Hiseq ومرفق علم اجلينوم الرئيسية مزودة بأنظمة عالية اإلنتاجية لتعيني التسلسل، بما يف ذلك
2500 و MiSeq ونظام iSCAN واملحلل اجليين 3730xl، باإلضافة إىل تكنولوجيا توصيف التعبري 

.Real-Time PCR اجليين مثل

واستكمااًل لدور مرفق علم اجلينوم األسايس، فإن معهد دسمان للسكري مزود أيضاً بمعدات متقدمة 
بمرفق الربوتوميات والتمثيل الغذايئ األسايس. فبفضل ما يضمه مرفق الربوتوميات/التمثيل الغذايئ 

 Thermo األسايس من أحدث األدوات ملطيافية الكتلة )واليت تشمل األوربيرتاب الهجني رباعي األقطاب
Scientific™ Q Executive™ HF ومطياف الكتلة أوربيرتاب فيلوس )Orbitrap Velos((، يتسم هذا 

املرفق بقدرته عىل تحديد الربوتينات والببتيدات والليبيدات والغليكانات وغريها من اجلزيئات الصغرية 
بدقة وتعيني كميتها. عالوًة عىل ذلك، يساعد توصيف الربوتوميات والتمثيل الغذايئ غري املستهدف يف 
تحديد الربوتينات واملستقلبات املوجودة يف النظام احليوي وتعيني مساراتها. ونظراً ألن املستقلبات هي 

النواتج النهائية للعمليات اليت تحدث يف اخلاليا واألنسجة واألعضاء، يقدم علم التمثيل الغذايئ نظرة 
عىل النظام احليوي ال يمكن للتقنيات األخرى تقديمها.

اإلحصاء الحيوي

تتمثّل رسالة مجال اإلحصاء احليوي يف تقديم املشورة اإلحصائية للباحثني بمعهد دسمان للسكري 
واجلهات املعاونة يف التخطيط للمرشوعات وتصميم الدراسات والتنفيذ إىل جانب تحليل نتائج األبحاث 

وعرضها، مع ضمان اتباع أساليب صحيحة إحصائياً للنرش يف دوريات خاضعة ملراجعة األقران.

 مخزن العينات احليوية
 )بنك دسمان

الوطين احليوي(

 مرفق األوميكس
األسايس "علم اجلينوم 
والربوتوميات والتمثيل 

الغذايئ"

اإلحصاء احليوي

اسرتاتيجية 
األبحاث

60+
 مرشوًعا

 يستخدم حالًيآ
خدمات بنك دسمان 

 الوطين احليوي 

1275
 مشارك يف األبحاث

 يف عام 2018

24
مؤلف بحيث تدعمه 

مرافق اخلدمات 
املخصصة
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توزيع القسم

يضم القسم املوظفني التاليني:

عدد الموظفينالدور

1رئيس القسم

1مدير المكتبة

1كاتب علمي

1متخصص أول

2متخصص

6اإلجمالي

األهداف الرئيسية

تتمثّل األهداف الرئيسية لقسم إدارة العمليات واملشاريع البحثية يف إقامة منصات دعم فّعالة 
وتطبيقها واملحافظة عليها يف جميع أنحاء قطاع األبحاث واليت تشمل:

نظام إدارة األبحاث: إلدارة املشاريع واملقرتحات البحثية، وطرح االسرتاتيجيات وتنفيذها  ●
ومتابعتها، وإعداد التقارير عن نتائج األبحاث ومخرجاتها.

واجهة متكاملة لقطاعي األبحاث والعمليات: تيسري كل األنشطة املرتبطة بالعمليات  ●
داخل قطاع األبحاث.

منصة إلدارة املنشورات والكتابة العلمية/التوجيه العلمي من اخلرباء. ●

دعم التدريب والتثقيف وإدارة املكتبة: منصة تتيح الوصول إىل الدوريات واملكتبة وإعداد  ●
ملفات تعريف الباحثني.

اللجان

يشارك فريق قسم إدارة العمليات واملشاريع البحثية يف العديد من اللجان داخل معهد دسمان للسكري، 
واليت تشمل:

جلنة تدقيق األبحاث ومراجعتها ●

اللجنة اإلرشافية للتعاون بني مكغيل مونرتيال إنرتناشيونال ومعهد دسمان للسكري ●

مكتب براءة االخرتاع وترجمة األبحاث  ●

جلنة املشرتيات ●

اإلنجازات

تنسيق برنامج التدريب الداخيل الصيفي بمعهد دسمان للسكري عام 2018، الذي شارك  ●
فيه 25 طالباً جامعيّاً وحدييث التخرج

 

1. مرافق اخلدمات المخصصة

نبذة عن القسم

يَُعد مرافق اخلدمات املخصصة مرفقاً أساسيّاً يتكّون من ثالثة مجاالت أساسية:

قطاع األبحاث

42
 مقرتحات األبحاث

يف 2018

21
متت مراجعتها

10
جاري العمل عليها

6
مت اعتمادها

5
مت رفضها

 أقسام
قطاع األبحاث
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مركز مونرتيال ألبحاث السكري 	 

ومركز صين بروك للعلوم الصحية	 

مركز صين بروك إنرتناشيونال	 

املركز البحيث بمستشفى جامعة مونرتيال	 

جامعة غالسكو	 

اللجان

نائب رئيس جلنة تدقيق األبحاث ومراجعتها ●

عضو مجلس حوكمة البيانات يف معهد دسمان للسكري ●

عضو اللجنة اإلرشافية للتعاون بني مكغيل مونرتيال إنرتناشيونال ومعهد دسمان للسكري ●

عضو مكتب براءة االخرتاع وترجمة األبحاث  ●

عضو جلنة اإلدارة التنفيذية العليا  ●

 

نبذة عن القسم

ُدِمج قسم إدارة العمليات واملشاريع البحثية يف قطاع األبحاث لتقديم الدعم اإلداري يف كل املجاالت 
البحثية بمعهد دسمان للسكري وتيسري التواصل بني األقسام املختلفة. ويُمثّل قسم إدارة العمليات 

واملشاريع البحثية، الذي يتعاون مع أقسام األبحاث واملرافق األساسية املختلفة، منصة إدارية 
مسؤولة عن توحيد عمليات احلوكمة املتعلقة باملشاريع والعمليات وإتاحة مشاركة املوارد واملنهجيات 

واألدوات والتقنيات. 

ومن خالل إعادة الهيكلة اليت شهدها قطاع األبحاث مؤخراً، صار لقسم إدارة العمليات واملشاريع 
البحثية مهام جديدة تتجاوز دعم إدارة املشاريع والعمليات واليت تتضمن:

عمليات البحث وإدارة املشاريع: يتوىل قسم إدارة العمليات واملشاريع البحثية تنسيق  ●
كل املرشوعات املرتبطة باألبحاث حيث يحرص عىل االستخدام املناسب للموارد، ووضع 

املزيانيات واجلداول الزمنية، واالمتثال إللرشادات، وتحليل النتائج البحثية، واإلدارة 
العامة أللنشطة البحثية. عالوة عىل ذلك، يدعم قسم إدارة العمليات واملشاريع البحثية 

أقسام األبحاث لتحقيق أهدافها عن طريق متابعة أنشطتها وإدارتها وفقاً للخطة 
االسرتاتيجية اخلمسية لقطاع األبحاث بمعهد دسمان للسكري. 

قسم التثقيف والتدريب واملكتبة وإدارة البيانات: يف إطار مجال قسم العمليات  ●
واملشاريع البحثية، تقّدم املكتبة مجموعة من املوارد املطبوعة واإللكرتونية اليت تدعم 

االحتياجات البحثية للمعهد، وتوفر مجموعة متنوعة من الربامج التثقيفية اللستخدام 
الفّعال ملصادر املعلومات. وتنسق خدمات املكتبة كذلك تنظيم الربامج العلمية البحثية 
والندوات واملحارضات، وتصنف كل املؤلفات اجلديدة الصادرة عن معهد دسمان للسكري.

خدمات الكتابة والتحرير: يدعم قسم العمليات واملشاريع البحثية الباحثني يف تقديم  ●
نتائج أبحاثهم يف صورة مؤلفات تُنرَش يف دوريات خاضعة ملراجعة األقران وملخصات 

 وعروض تقديمية تُعرَض يف مؤتمرات معرتف بها دولياً. وتقدم خدمات الكتابة
عملية سلسة لتيسري كتابة املنشورات البحثية وتحريرها عن طريق ضمان االمتثال 

إللرشادات املتعلقة باحلقوق األدبية واجلوانب األخالقية، وتحسني اجلودة العامة 
للمؤلفات قبل النرش. 

اسرتاتيجية 
األبحاث
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املدير التنفيذي لقطاع األبحاث

يرشف املدير التنفيذي لقطاع األبحاث عىل األنشطة البحثية اليت تُنفذ يف معهد دسمان للسكري، مع 
تقديمه منصة بنية تحتية قوية وعالية اجلودة لكل اجلوانب البحثية. وتشمل مسؤوليات املدير التنفيذي 

لقطاع األبحاث: 

التقييم احليوي أللساليب البحثية وما تتوصل إليه دراسات نتائج الصحة. ●

إدارة االنطباع العام عن معهد دسمان للسكري واحلفاظ عليها عن طريق تبين أعىل  ●
مستويات التعاون والزناهة واملوضوعية ورسعة االستجابة والشفافية العامة يف تحليل 

األدلة عىل تدخالت الرعاية الصحية.

املشاركة كعضو فّعال يف فريق اإلدارة العليا مع املدير العام، واملدير التنفيذي لقطاع  ●
العمليات، واملدير التنفيذي للقطاع الطيب من أجل تحديد التوجه االسرتاتييج وضمان 

التمزّي التشغييل ملعهد دسمان للسكري.

إدارة شبكة متعددة املراكز من املتعاونني األكاديميني عىل املستويني املحيل والدويل. ●

مراجعة اخلطة االسرتاتيجية البحثية وإعادة هيكلة قطاع األبحاث للسماح بقدر أكرب من  ●
التعاون بني األقسام، وتنفيذ االسرتاتيجية، والسماح بتخطيط التعاقب ونقل املهارات.

إنشاء نهج بحيث متعدد التخصصات لقطاع األبحاث يتسق مع اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة  ●
ويعزز مرشوعات التعاون املتبادل لتحقيق األهداف املشرتكة. 

يتوىل املدير التنفيذي لقطاع األبحاث مسؤولية التوجيه واإلرشاد العام أللبحاث يف معهد دسمان 
للسكري، لضمان تمحور األبحاث يف املعهد عىل أربعة مجاالت أساسية:

العلوم األساسية: يسعى الباحثون يف العلوم األساسية إىل فهم اجلوانب األساسية لعلم  ●
الوراثة وعلم األحياء اجلزييئ وعلم األحياء اخللوي واإلنمايئ وتناظم األنسجة.

ترجمة األبحاث: تيرس ترجمة األبحاث انتقال األفكار والعالجات اجلديدة من املختربات إىل  ●
العيادات، باإلضافة إىل انتقال املالحظات اإلكلينيكية من العيادات إىل املختربات.

األبحاث اإلكلينيكية: يمثل السعي لبلوغ آفاق جديدة يف الكشف املبكر والعالج والرعاية  ●
املخصصة والعالج املناعي عامالً جوهريّاً لتحقيق رسالتنا.

الوقاية وتقييم املخاطر املخصص: تَُعد الوقاية حجر أساس يف معهد دسمان للسكري يف  ●
الوقاية من السكري.

اجلوائز واإلنجازات

الجوائز

حاز معهد دسمان للسكري عىل اجلائزة الدولية للوقاية من االضطرابات الوراثية: أكرث  ●
املعاهد البحثية ابتكاراً يف مجال علم الوراثة

اإلنجازات

إنشاء مكتب براءة االخرتاع وترجمة األبحاث.  ●

البدء يف إنشاء مركز الكويت الوطين للجينوم. ●

تمايش املشاريع مع االسرتاتيجية املنقحة ضمن مرشوع التعاون بني مكغيل مونرتيال  ●
إنرتناشيونال ومعهد دسمان للسكري بعنوان "مشاركة املعرفة واالبتكار يف رعاية السكري"، 

والذي يتضمن نحو 11 مرشوعاً يف شبكة تعاونية متعددة املواقع تشمل:

جامعــة مكغيــل )كليــة الطب، واملركز الصيح ومعهــد األبحاث، ومركز املحاكاة 	 
مكغيل( بجامعة 

قطاع األبحاث

 إدارة
قطاع األبحاث
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وُدِمجت هذه االسرتاتيجية البحثية اجلديدة يف أول مبادرتني اسرتاتيجيتني للمعهد، وهما:

مبادرة علم األوبئة وعلم أسباب األمراض وعلم الوراثة وعلم الفسيولوجيا املرضية . 1
للسكري: تشمل هذه املبادرة أبحاثاً طبية حيوية وأبحاثاً عن الصحة التعدادية وأبحاثاً 

وراثية وأبحاثاً إكلينيكية من خالل مشاركة متعددة التخصصات تركز عىل تحديد العوامل 
األساسية للوقاية من السكري وللتحكم به.

مبادرة الوقاية من السكري والتحكم به: تشمل أنشطة بحثية لتحديد التدخالت االلزمة . 2
للتحكم بالسكري والظروف املرتبطة به يف مختلف الرشائح السكانية.

 

تماشياً مع اخلطة االسرتاتيجية البحثية اجلديدة، روِجع هيكل قطاع األبحاث لتنفيذ االسرتاتيجية، 
وتحسني التعاون، وضمان تخطيط التعاقب ونقل املهارات. وتتوىل أقسام األبحاث الطبية احليوية 

املختلفة تنفيذ األنشطة البحثية، ويرشف عليها املدير التنفيذي لقطاع األبحاث، بدعم من قسم إدارة 
العمليات واملشاريع البحثية واملرافق األساسية. وتركز األقسام البحثية اجلديدة عىل موضوعات بحثية 

معينة، هي:

علم الوراثة/اجلينوم املرتبط بالسكري واألمراض األيضية. 1

علم األوبئة وجوانب الصحة العامة للسكري ومضاعفاته. 2

علم الفسيولوجيا املرضية للسكري ومضاعفاته. 3

أبحاث الرعاية اإلكلينيكية والتجارب اإلكلينيكية بالتعاون مع القطاع الطيب.. 4

المدير التنفيذي لقطاع األبحاث

 قسم إدارة العمليات
والمشاريع البحثية

المساعد اإلداري األول

قسم الجينات والبيانات الحيوية قسم مرافق الخدمات المخصصة

قسم المرفق األساسي للحيوانات 
والتصوير

 قسم الكيمياء الحيوية
والبيولوجيا الجزيئية

 قسم علم األحياء الدقيقة
وعلم المناعة

قسم الصحة التعدادية

األبحاث الطبية الحيوية

المرافق األساسية

إدارة األبحاث

 تابع..
نبذة عن القطاع

اسرتاتيجية 
األبحاث



يشغل قطاع األبحاث مكانة محورية 
ومتكاملة داخل معهد دسمان 
للسكري، إذ يضم مجموعة من 

الباحثني اخلرباء الذين يطبقون نهجاً 
متعدد التخصصات يف دراسة السكري 
ومضاعفاته. ويف عام 2018، ويف سبيل 
السعي لتحقيق رسالة معهد دسمان 
للسكري يف التعامل مع تفيش مرض 

السكري يف الكويت، ُطبِقت اسرتاتيجية 
بحثية جديدة.

قطاع
األبحاث



3
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تتمثّل رسالتنا يف تحسني عملية املشرتيات والتوريدات بأسلوب يتسم بالشفافية والعملية.

 األهداف الرئيسية
التحسني املستمر لعملية التوريد واملشرتيات من أجل احلصول عىل أفضل املنتجات واخلدمات بشفافية 

ويف الوقت املناسب 

قطــاع العمليات

 قسم
املشرتيات 
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نقل املعرفة لكل القطاعات واملوظفني يف معهد دسمان للسكري ●

إقامة بنية تحتية قوية الستخدام أكرث فعالية للبيانات عىل مستوى املؤسسة ●

اإلنجازات

إحالل أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة محل األجهزة القديمة ●

االنتهاء من املوقع اإللكرتوين اخلاص بوظائف معهد دسمان للسكري ●

تقديم 96 جلسة تدريبية إجمااًل لكل موظفي املؤسسة عىل استخدام العديد من التطبيقات ●

●  )TDABC( االنتهاء من نظام حلساب التكلفة عىل أساس األنشطة املوجهة بالوقت
وتقديمه إىل جلنة األخالقيات لتقييمه

نرش إطار حوكمة البيانات ●

تطبيق برنامج Tableau يف مرشوعات إدارة املعلومات الصحية والصيدلة والتغذية  ●
وتحديد تكاليف املرشوعات البحثية

وضع نظام ملركز املهارات اإلكلينيكية وتسليمه ●

االنتهاء من شاشات اإلعالنات )14 شاشة( وتركيبها بالتعاون مع قسم العالقات العامة ●

تطبيق حلول جديدة ألنظمة احلماية ●

تحديثات لتحسني نظام السجالت الصحية اإللكرتونية ●

اعداد نظام جديد لتسجيل حضور األطباء ●

املوافقة عىل نرش أوراق بحثية يف الدوريات ●

● Dynamics AX إجراء تغيريات وتحسينات جوهرية يف نظام

● )PACS( ونظام أرشفة الصور واالتصاالت )RIS( تحديث نظام املعلومات باألشعة 
يف مركز األشعة التشخيصية

تحقيق %99.9 من توفري اخلدمات بالغة األهمية واتفاقيات مستوى اخلدمة ●

إنهاء عملية التدقيق مع رشكة ديلويت وإنهاء كل املشكالت السابقة ●

استضافة طالبني من جامعة الكويت ●

االنتهاء من استبيان تضمن 600 مريض جلمع البيانات من أجل إعداد بوابة إلكرتونية  ●
للمرىض

تركيب أجهزة جديدة يف موقع التعايف من الكوارث بقسم تكنولوجيا املعلومات ●

إنهاء تدريبني الختبار استمرارية العمل بنجاح ●

●  Forti-sandbox زيادة أمن حركة البيانات محليّاً ومن/إىل اإلنرتنت عن طريق تثبيت حل

تحديث كل خوادم الويب، ونقل كل اخلدمات ذات الصلة بنجاح للحفاظ عىل املستوى العايل  ●
من اإلتاحة واألمن

إحالل أحدث التقنيات محل كابالت األلياف املوجودة بني غرف االتصاالت يف كل طابق  ●
باملعهد من أجل دعم رسعة تبلغ 40 جيجابايت

 الرشاكات
رشكة مايكا، اليت تقدم خدمات حول السجالت الصحية اإللكرتونية الذي نستخدمه

23
مرشوع يف 2018

14
مرشوع عمل

9
مرشوعات خاصة 

باألقسام
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يسعى قسم اخلدمات العامة إىل تقديم خدمات داخلية احرتافية، مثل مرشوعات التجديد واألعمال 
الكهربائية وامليكانيكية واألعمال ذات الصلة من صيانة ونجارة وطالء وتنظيف وخدمات مصاعد وأمن 

ومكافحة حرائق، وغري ذلك.

ويضمن القسم كذلك التشغيل الصحيح والفّعال لكل اجلوانب املادية، وخلق بيئة آمنة تساعد عىل 
اإلنتاج واحلفاظ عليها للموظفني واملراجعني واجلمهور العام.

األهداف الرئيسية

زيادة الفعالية والكفاءة التشغيلية للمنشآت والبنية التحتية من خالل الصيانة الوقائية ●

اقرتاح اسرتاتيجيات فّعالة إلدارة األماكن للمسؤولني التنفيذيني بمعهد دسمان للسكري  ●
من أجل التعامل مع متطلبات املعهد

زيادة جودة اخلدمات املقدمة ودقة مواعيدها يف إطار املزيانيات املعتمدة ●

ضمان الصحة والسالمة فيما يتعلق باملرافق ●

إدارة عالقات األعمال مع الرشكاء اخلارجيني، مثل الوزارات واملتعاقدين والبائعني، إخل ●

إدارة رشاء األثاث ونقله وتخزينه يف املبىن ●

تتمثّل رسالة قسم املوارد البرشية يف أن يعمل يداً بيد يف تمكني معهد دسمان للسكري من تحقيق 
األهداف املؤسسية وأن يكون مركزاً للتمزي عىل أساس التطور املهين وخدمات وبرامج ومبادرات املوارد 

البرشية النوعية.

األهداف الرئيسية

تقديم إطار جديد إلدارة األداء يف معهد دسمان للسكري ●

إنشاء سجل إلكرتوين للوثائق املالية وتلك اخلاصة باملوظفني يف نظام املوارد املتبع. ●

تقديم برامج تدريبية بناًء عىل املتطلبات املؤسسية ●

يمثّل قسم تكنولوجيا املعلومات عامل تمكني لتحقيق الرسالة اليت حددها املعهد. فبوصف قسم 
تكنولوجيا املعلومات قسماً خدماتيّاً، فإنه يقّدم العديد من اخلدمات ملختلف األقسام داخل معهد 

دسمان للسكري، مما يتيح لهذه األقسام تنفيذ مرشوعاتها عىل نحو أكرث فعالية. ويف حني أن التشغيل 
الفّعال هو جوهر عمليات قسم تكنولوجيا املعلومات، فقد كان نقل املعرفة أحد اجلوانب اليت ركز عليها 
القسم خالل هذا العام. وكما هو موضح يف التقرير، شملت خدمات قسم تكنولوجيا املعلومات تقديم 

الدعم ألقسام معهد دسمان للسكري ووحداته يف قطاع األبحاث والقطاع الطيب وقطاع العمليات.

يف عام 2017، استثمر قسم تكنولوجيا املعلومات العديد من املوارد يف إنشاء بنية تحتية قوية من أجل 
استخدام أكرث فعالية للبيانات عىل مستوى املؤسسة. وبعد تحول اجلهود إىل الرتكزي عىل العمليات 

الداخلية العام املايض، شارك قسم تكنولوجيا املعلومات يف إقامة العديد من املبادرات اليت يمكن أن تقدم 
ملعهد دسمان للسكري البنية التحتية ملستقبل قائم عىل البيانات. وقد ظهر هذا الرتكزي يف خطة عمل هذا 

العام واملرشوعات اليت شارك فيها القسم.

األهداف الرئيسية

 تقديم اخلدمات املختلفة لكل أقسام املؤسسة للسماح لها بتنفيذ مرشوعاتها عىل نحو ●
أكرث فعالية

قطــاع العمليات

 قسم
اخلدمات العامة

 قسم
املوارد البرشية

 قسم
تكنولوجيا 
املعلومات
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تتمثّل مهمة قسم الشؤون املالية يف تقديم تقارير دقيقة عن الوضع املايل والنتائج املالية ملعهد دسمان 
للسكري إىل األطراف املعنية املتعددة، بما يف ذلك مجلس األمناء وجهات التمويل )مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي( واملدققني وغريهم ممن قد تكون لديهم مسئولية يف النشاط املايل ملعهد دسمان 
للسكري. ويدخل يف نطاق هذه الرسالة مسؤولية تنسيق وتوجيه كل املعامالت املالية املسجلة يف نظام 

املحاسبة اخلاص بمعهد دسمان للسكري. وتتطلب هذه املسؤولية الزتام كل املعامالت بسياسات معهد 
دسمان للسكري وإجراءاته وقيوده املالية، واملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، والقواعد اليت تضعها 

اجلهات احلكومية الرسمية.

األهداف الرئيسية

دعم وحدات إدرار العائدات يف معهد دسمان للسكري ●

االستمرار يف متابعة املزيانية لضمان توافق اإلنفاق مع املزيانية املعتمدة ●

تقديم املعلومات املالية إىل كل األطراف املعنية ●

اإلنجازات

اعتماد مزيانية عام 2019 لكل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة الصحة ●

تقديم تقرير عن مزيانية معهد دسمان للسكري لعام 2019  إىل مجلس األمناء ●

إرسال تقارير شهرية عن املزيانية إىل كل الوحدات ●

 قسم
الشؤون املالية
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يتبع قسم تطوير األعمال قطاع العمليات، ويساعد يف تطوير اسرتاتيجيات التسويق اخلاصة باملعهد 
وتنفيذها لتيسري ترسيخ العالمة التجارية وخلق سبل محتملة للمنح املالية والدخل من أجل املساعدة 

يف تحقيق رسالة معهد دسمان للسكري وأهدافه. وهو القسم املسؤول كذلك عن تسويق خدمات املعهد 
ومرافقه يف الكويت من أجل إدرار العائدات. 

األهداف الرئيسية

زيادة إدرار العائدات عن طريق تأجري مرافق معهد دسمان للسكري ●

خلق سبل جديدة إلدرار العائدات ●

زيادة االستقرار املايل عن طريق أتمتة عمليات إدرار العائدات املبارشة وغري املبارشة  ●

إنشاء آلية لرفع التقارير توضح مدى تقدم إدرار العائدات  ●

اإلنجازات

عقد تأجري مركز اللياقة الطيب ●

عقد تأجري املطبخ املركزي ●

عقد تأجري الكافترييا ●

عقد تأجري مركز تدريب تكنولوجيا املعلومات ●

● ) بيع املستهلكات الطبية )أجهزة قياس اجللوكوز

عقد خدمات األنظمة الغذائية ملعهد دسمان للسكري ●

وضع خطة لتحسني اجلودة ●

وضع خطة لتحسني األعمال ●

 

وحدة املخازن املركزية هي مرفق تخزين وتوزيع يتيح العنارص املطلوبة، مثل املستهلكات واملستلزمات 
الكيميائية واألدوات املكتبية يف معهد دسمان للسكري. ويعمل القسم كوسيط بني قسم املشرتيات 
واملستخدمني، وتتوزع املخازن يف جميع أنحاء املبىن، مع وجود موظفني مخصصني لضمان تسليم 

املستلزمات يف اليوم نفسه أللقسام اليت تطلبها. وتخضع مناطق التخزين التابعة لقسم املخازن املركزية 
للتفتيش بصورة دورية لضمان اتباع تدابري وسياسات السالمة واألمن.

األهداف الرئيسية

التسليم الرسيع للمواد املطلوبة ●

متابعة تدابري السالمة واألمن واملحافظة عليها باستمرار ●

اإلنجازات

مركزية مرافق التخزين داخل معهد دسمان للسكري ●

● AX Dynamics تطبيق نظام

تطوير خدمة إلعادة تدوير املواد البالستيكية والورقية وبدء تشغيلها  ●

 

16
مرشوع يف 2018

14
مرشوع مكتمل

2
جاري العمل عليها 

 قسم
تطوير األعمال 

 قسم
املخازن املركزية

قطــاع العمليات
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ويتيح القطاع إمكانية تحقيق رسالة معهد دسمان للسكري ورؤيته بما يتسق مع املبادرتني 
االسرتاتيجيتني التاليتني:

التغيري املؤسيس: بناء مجموعات العمل األمثل وتحديد اإلجراءات وأطر احلوكمة  واإلدارة . 1
املثالية لتقديم تعريفات واضحة لدور قطاعات معهد دسمان للسكري الثالثة والتفاعل بينها.

االستدامة املالية: إطار عمل ألنشطة إدارة التكاليف وإدرار العائدات يركز عىل تأسيس برنامج . 2
مستدام ماليّاً ملعهد دسمان للسكري يلهم املرشوعات البحثية املمولة من جهات خارجية.

 يف ظل إرشادات املدير التنفيذي لقطاع العمليات ودعمه، يلعب القطاع دوراً جوهرياً يف تحويل
املدخالت املؤسسية إىل نتائج قابلة للقياس.. ويعمل الفريق يف إطار العديد من العمليات اليت تشمل 

تكنولوجيا املعلومات واملوارد البرشية وإدارة املواد واملشرتيات والشؤون املالية واخلدمات العامة، ويدير 
 الفريق كذلك عمليات الصيانة والتحديثات والواجبات التعاقدية املتعلقة بكل املعدات العلمية والطبية

 من خالل قسم الهندسة الطبية احليوية. وقد خضع املعهد للعديد من أعمال التوسع والتجديد يف
بنيته التحتية لضمان تحقيق أعىل كفاءة ممكنة يف املرشوعات العلمية الرئيسية مع أقل قدر ممكن من 

املعوقات.  ويستهدف قطاع العمليات تعيني أفضل الكفاءات وتقديم برامج تدريب متواصلة عىل مستوى 
كل األقسام لتطوير إمكانات املوظفني واستغالل املوارد. وتكمن روح الفريق يف اتباع أفضل املمارسات 

واحللول املبتكرة لتحقيق االستمرارية واالستدامة وتحسني العمل الذي يُنَفذ يف معهد دسمان للسكري.

يقدم قسم الهندسة الطبية خدمات ملعظم أقسام معهد دسمان للسكري، ويتمثّل هدفه يف توفري 
اخلدمات بال انقطاع يف كل األوقات، ولتحقيق هذا الهدف، يختار قسم الهندسة الطبية املعدات ويقوم 

برتكيبها ويختربها ويشغلها ويدرب املستخدمني عليها ويعمل عىل صيانتها باستمرار. 

 األهداف الرئيسية
الدعم التشغييل املستمر لكٍل من قطاع األبحاث والقطاع الطيب عن طريق:

ضمان عمل املعدات عىل نحو صحيح ●

أتمتة طلب اخلدمات ●

الرشاكات

مذكرة تفاهم مع جامعة ليفربول جون مورس  ●

مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة ●

املديــر التنفيــذي لقطاع العمليات

 قسم
الهندسة الطبية 

 قسم
تطوير األعمال

 قسم
املوارد البرشية

 قسم
املخازن املركزية

 قسم
تكنولوجيا املعلومات

 قسم
الشؤون املالية

 قسم
 املشرتيات

3
مشاريع يف 2018

2
مشـاريع مكتمــلة

1
جاري العمل عليه

 تابع..
نبذة عن القطاع

 قسم
الهندسة الطبية 



يعد قطاع العمليات هو القطاع 
الرئييس الذي يدعم اجراءات معهد 

دسمان للسكري لضمان تحقيق كافة 
النتائج املؤسسية بسالسة ويف الوقت 

املناسب؛ حيث يدير القطاع  عدة نوايح 
من بينها: أداء اخلدمات، واالستقرار 

املؤسيس، والكفاءة التكنولوجية، 
وتطبيق السياسات، وإدارة البيانات. 

 قطاع
العمليات
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المسح الصوري. 2

يف 18-19 فبراير عام 2018، أُجري المسح الصوري لموظفين محددين من معهد دسمان  ●
للسكري، والذين كانوا أعضاًء يف مجموعات العمل القياسية التابعة للمنظمة الكندية 

اللعتماد الدولي، وأجرى هذا المسح الصوري اثنان من مسؤولي المسح بالمنظمة عىل 
مدار اليومين، وُقِدم تقرير إىل المعهد بعد استكمال المسح.

المسح النهائي. 3

يف 12-15 نوفمرب عام 2018، أُجري املسح النهايئ لكل أقسام وقطاعات معهد دسمان  ●
للسكري. وقاد ثالثة من مسؤويل املسح باملنظمة الكندية اللعتماد الدويل املسح النهايئ، 

واستكملوا 18 اجتماعاً مع أحد مديري اإلدارة العليا بقسم تخطيط وتطوير الرعاية 
الصحية )مدير برنامج االعتماد(، وقادة فرق مجموعات العمل التابعة للمنظمة، 

وموظفي معهد دسمان للسكري الذين كانوا أعضاًء يف الدورة الثالثة للمنظمة. ووِضع 
مخطط زمين اللجتماعات مع اإلدارة )مجلس األمناء( ملراجعة اخلطط وأطر العمل 

املحدثة املوضوعة للمعهد.

الكتاب اإللكتروني لرحلة الدورة الثالثة للمنظمة الكندية اللعتماد الدولي. 4

ُجِمعت معلومات حول الدورة الثالثة بعد اكتمالها ومن املقرر تقديمها إىل جميع  ●
املوظفني وإتاحتها عىل املوقع اإللكرتوين ليطلع عليها اجلمهور العام.

●  P&P 448 :2018 تمت مراجعة وتتبع وتحميل إجمايل السياسات واالجراءات يف عام
- مقسمة إىل P&P 338 و P&P 150 جديدة.

يظهر اجلدول أدناه مزيد من التفاصيل حسب كل قسم: ●

عدد ال P&P قطاع / أخرى

34اإلدارة العامة

354القطاع الطبي

52قطاع العمليات

37قطاع االبحاث

11أخرى ) قسم الوقاية من العدوى ومكافحتها(

إجمايل خطط العمل اليت تم تطويرها / مراجعتها يف 2018: ●

عدد خطط العملالقطاع/ المديرية العامة

3 اإلدارة العامة

9القطاع الطبي

7قطاع العمليات

15قطاع االبحاث

قطــاع المدير العام
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واألنشطة إطار زمين محدد للتنفيذ. وقد عمل قسم التخطيط وتطوير الرعاية الصحية 
عن كثب مع كل قطاع لضمان تنفيذ املبادرات املختارة، وأُرِسلت كل خطط العمل إىل 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للحصول عىل أي إفادة عليها.

ضمان تحقيق نتائج عالية الجودة:. 2

المنظمة الكندية اللعتماد الدولي )ACI( – الدورة الثالثة )التحسني املستمر واحلفاظ  ●
عىل معايري ومقاييس وإرشادات املنظمة الكندية اللعتماد الدويل( 

استمر قسم تخطيط وتطوير الرعاية الصحية يف إثبات قدرة املعهد عىل الوفاء بمعايري 
الصحة واجلودة والسالمة. وقد بدأت دورة االعتماد الثالثة )للعام الثالث( للمعهد يف 
عام 2016. ولتعزيز مكانة املعهد، عمل قسم تخطيط وتطوير الرعاية الصحية عىل 

العديد من اجلوانب الرئيسية لرفع مستوى األداء، وإظهار املصداقية، وتعزيز ثقافة 
اجلودة والسالمة يف جميع أقسام ووحدات املعهد، وهذا يشمل دليل حوكمة معهد 

دسمان للسكري، والرشوط املرجعية، واللوائح اإلدارية، واإلطار األخاليق، وخطة تحسني 
جودة األبحاث، وخطة تحسني اجلودة الطبية، وسالمة املرىض.

سياسة معهد دسمان للسكري واإلجراءات اخلاصة به ●

يضمن قسم تخطيط وتطوير الرعاية الصحية باستمرار حفاظ جميع قطاعات معهد 
دسمان للسكري عىل االمتثال للسياسات املؤسسية. وتهدف هذه السياسات إىل 

توضيح أفضل معايري املمارسة وتحديد األدوار واملسؤوليات يف إطارها. ومنذ عام 
2014، ُجِمعت معلومات مفصلة حول نظام إدارة السياسات واإلجراءات، وُقِدم نتاج 

هذه الرحلة إىل جميع املوظفني عن طريق الشبكة الداخلية ملعهد دسمان للسكري، 
ويتضمن ذلك تفاصيل نظام اإلدارة، ومراحل التسجيل واملتابعة واإلعالن والتحميل، 

ومخططاً تنظيمياً عاماً للعمليات واإلجراءات، واإلحصائيات اإلجمالية.

إنجازات القسم يف عام 2018

أكمل قسم تخطيط وتطوير الرعاية الصحية أوراق علمية لتقديمها للدوريات يف . 1
مشروعين بحثيين:

السلوك الصحي لدى األطفال يف سن الدراسة يف دولة الكويت ●

شارك قسم تخطيط وتطوير الرعاية الصحية يف مرشوع بحيث تعاوين مع منظمة 
الصحة العاملية، وهو مرشوع مرتبط بالسلوكيات الصحية عند األطفال يف سن 

الدراسة. كان الهدف األسايس للمرشوع هو تحسني فهم احلالة الصحية للشباب 
وتحديد السلوكيات الصحية اليت تؤثر عىل صحتهم يف سياقهم االجتماعي. تم تقديم 

ورقة بحثية بعنوان "انتشار زيادة الوزن والعوامل االجتماعية والديموغرافية املرتبطة 
بنمط احلياة: سلوك صيح ملنظمة الصحة العاملية يف دراسة األطفال يف سن الدراسة يف 

الكويت" للنرش يف مجلة BMC للصحة العامة.

تقييم التحكم األيضي بين مرضى السكري من النوع الثاني يف الكويت ●

كان الهدف األسايس للمرشوع هو تقييم التحكم يف التمثيل الغذايئ لدى املرىض الذين 
يعانون من مرض السكري من النوع الثاين  ويزورون معهد دسمان للسكري، وأيضاً 

للتحقق من املعلومات الديموغرافية للمريض وخصائصه الرسيرية. تم تقديم ورقة 
بحثية بعنوان "حالة املكافحة األيضية لدى مرىض السكري من النوع الثاين يف معهد 

.Frontiers of Endocrinology دسمان للسكري، الكويت" للنرش يف مجلة
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االجتماع مع قسم الشؤون المالية الستكمال أي أعمال توزيع للميزانية عىل القسم/الوحدة

يضع الرؤساء/المديرون/رؤساء األقسام
 /كل مؤشرات األداء الرئيسية ألقسامهم

وحداتهم ويراجعونها

 ُتقَدم نسخة إىل مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي

ُتقَدم مؤشرات األداء الرئيسية النهائية
إىل المديرين التنفيذيين للقطاعات

تقديم تدريب حول متابعة مؤشرات
األداء الرئيسية ورصدها وتقييمها

 تقديم تدريب مكثف حول مؤشرات األداء
الرئيسية إىل كل المديرين التنفيذيين
والرؤساء والمديرين ورؤساء األقسام

ُتقدَّم مؤشرات األداء الرئيسية إىل مجلس األمناء

يتم االنتهاء منها خالل 
األسبوعين األخيرين 

من كل ربع عام

 ُتقَدم يف خالل
 األسبوعين األخيرين

من كل ربع عام

 ُتعتَمد وُتقَدم كل
ربع عام

 يراجع المدير التنفيذي مؤشرات األداء الرئيسية للقطاع

يقدم المدير التنفيذي نسخة إلكترونية وأخرى ورقية من كل مؤشرات األداء
الرئيسية الخاصة بالقطاع إىل وحدة التخطيط االستراتيجي

يعتمد المدير العام مؤشرات األداء الرئيسية المؤسسية التي اعتمدها المدير التنفيذي للقطاع

الموافقة

تتحقق وحدة التخطيط االستراتيجي من الحفاظ عىل كل مخططات مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي ومراقبتها، باإلضافة إىل متابعة التقدم المحرز، ثم تستخلص مؤشرات األداء

 .الرئيسية المؤسسية بناًء عىل توجيه المدير العام. وُتقَدم التقارير كل ربع عام

اإلستكمال

سم
ى الق

ستو
م

ل
ستكما

ى اإل
ستو

م
ى االعتماد

ستو
م

ت
مقترحا

طاع
ى الق

ستو
م

األهداف الرئيسية:

التخطيط المؤسسي: . 1

خطط العمل المؤسسية وخطط عمل األقسام ومؤرشات األداء الرئيسية ●

تعاون قسم تخطيط وتطوير الرعاية الصحية مع املدير العام وقطاعات معهد دسمان 
للسكري )قطاع األبحاث، والقطاع الطيب، وقطاع العمليات، وقطاع املدير العام( لوضع 

خطط العمل املؤسسية من أجل املراجعة ربع السنوية. وتوضع كل خطة عمل عىل 
أساس األهداف االسرتاتيجية واملبادرات اخلاصة بالقطاع يف عام 2018 ولكل املبادرات 

قطــاع المدير العام
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 معهد دسمان للسكري يفوز باجلائزة الدولية
للحد من االضطرابات اجلينية لعام 2018

نال معهد دسمان للسكري مؤخراً اجلائزة الدولية للحد من االضطرابات اجلينية لعام 2018 يف فئة "أكرث 
املعاهد البحثية ابتكاراً يف مجال األبحاث الوراثية –  إقليمياً".

 وكان الدكتور قيس الدويري، املدير العام ملعهد دسمان للسكري، حارضاً يف االحتفال الستالم هذه
اجلائزة رفيعة املستوى.  وُقِدمت هذه اجلائزة يف إطار املؤتمر الدويل السابع اللضطرابات اجلينية والذي 
ُعِقد يف ديب يف العارش من نوفمرب برعاية سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء 

 ووزير الدولة للتسامح ورئيس جمعية اإلمارات أللمراض اجلينية. وحرض االحتفالية، كذلك، معايل
مريم املهريي، وزيرة الدولة أللمن الغذايئ يف اإلمارات، اليت أشادت باجلهود البحثية اليت تُجرَى يف معهد 

دسمان للسكري.

 

يعمل قسم التخطيط وتطوير الرعاية الصحية مع جميع قطاعات معهد دسمان للسكري لدعم رسالة 
املعهد ورؤيته وأهدافه االسرتاتيجية ومبادراته. ويكرس القسم جهوده لتحسني أداء املعهد، ويساعد يف 
التخطيط املؤسيس، ويحدد اجلوانب الرئيسية للتطوير ويحافظ عىل تحقيق النتائج عالية اجلودة. ويتبّع 

القسم نهجاً تنازليّاً إلقرار األهداف السنوية اليت تحددها اإلدارة العليا ونهجاً تصاعديّاً لضمان التنفيذ 
املناسب لهذه األهداف االسرتاتيجية، كما يدعم القسم كذلك االمتثال للقوانني واللوائح، ويحافظ عىل 

املعايري الدولية، ويقدم التوجيه واإلرشاد للتنفيذ السلس للعمليات املؤسسية.

التخطيط 
وتطوير الرعاية 

الصحية
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 معهد دسمان للسكري ينظم اليوم املفتوح السنوي
اللحتفال باليوم العاملي للسكري لعام 2018

أقام معهد دسمان للسكري فعاليته التوعوية السنوية اللحتفال باليوم العاملي للسكري يوم األربعاء 
املوافق 21 نوفمرب 2018 يف مقر املعهد. وأتاحت الفعالية للزوار استشارة متخصصني يف مرض 

السكري ومتخصصني يف التغذية، باإلضافة إىل االستفادة من املعلومات الطبية اليت تم التطرق لها 
من خالل اجلهات املشاركة يف الفعالية اليت قدمت رشحاً للعديد من احلقائق املتعلقة بالسكري وحثت 

عىل إجراء تعديالت صحية يف نمط احلياة. وتخللت وقدمت هذه الفعالية العديد من اخلدمات، مثل 
تثقيف الزوار بشأن العادات الغذائية املناسبة واألنشطة البدنية واإلسعافات األولية وخدمات التصوير 

التشخييص، وغريها. عالوة عىل ذلك، تم إجراء اختبارات لقياس مستوى السكر يف الدم وضغط الدم، 
باإلضافة إىل تقييم صحة القدمني. وقد أُقيمت هذه الفعالية بالتعاون مع رابطة السكر الكويتية، 

 وبرنامج صحة الفم )وزارة الصحة(، وبيت التمويل الكوييت، وقدمت املساعدة ملرىض السكري
واجلمهور العام. 

باإلضافة لذلك، تضمنت الفعالية برنامجاً تعليمياً ترفيهياً، وهو برنامج األطفال والسكري يف املدارس 
 .)Spin-the-Wheel( "الذي تضمن فقرة أللسئلة واألجوبة عىل هيئة لعبة "أدر العجلة )KiDS(

وشاركت رشكة سانويف يف تصميم هذا الربنامج بالرشاكة مع االتحاد الدويل للسكري واجلمعية الدولية 
للسكري لدى األطفال واملراهقني. وُقِسمت منطقة األنشطة إىل عدة أقسام مخصصة ملناطق ألعاب 

خاصة حيث يمكن للضيوف اللعب والتعلم.

ويهدف هذا الربنامج إىل تعزيز بيئة آمنة، والرتويج لنمط حياة صيح، والوقاية من السكري بني أطفال 
 املدارس. وتمثل الهدف الرئييس للفعالية يف زيادة الوعي حول السكري، والعمل من أجل تحقيق

نتائج صحية إيجابية طويلة املدى يف التحكم بمرض السكري، وتمكني املصابني به من املبادرة بتحسني 
نمط حياتهم.

قطــاع المدير العام
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نظم معهد دسمان 
للسكري حملة توعية 

يف ذا جيت مول

نظم معهد دسمان 
للسكري حملة توعية 

يف أفنيوز مول

نظم معهد دسمان 
للسكري حملة توعية 

يف 360 مول

شارك معهد دسمان 
للسكري يف فعالية 

توعية تم تنظيمها يف 
بنك الكويت المركزي

أقام معهد دسمان 
للسكري فعالية اليوم 

العالمي للسكري 
للسنة الثانية عشرة 
يف المعهد للجمهور 

ديسمرب  

استضاف معهد دسمان للسكري محاضرتين للفائزين 
بجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يف عام 2018، 

بعنوان "التشخيص المبكر واالستراتيجيات العالجية 
لألمراض التنكسية العصبية" ألقاها البروفيسور هالل 

األشول، واألخرى بعنوان "آلية جديدة يف رفض األعضاء 
المزروعة" ألقاها محمد صايغ

استضاف معهد دسمان للسكري 
محاضرة بعنوان "التفكير خارج 

 الصندوق – استخدام
أفاتار السكري" قدمتها السيدة 

لورا توارت

نظم معهد دسمان 
للسكري سلسلة 
محاضرات حول 

التغذية والسكري 
قدمتها د. نيكوال 

جيس

* عىل مدار العام، نظم مركز املهارات اإلكلينيكية بمعهد دسمان للسكري دورات تدريبية مستمرة، عىل سبيل 
املثال: دورات يف اإلسعافات األولية، ودعم احلياة األسايس، وإدارة املجرى الهوايئ، وإدارة الصدمات، وإنعاش 

القلب والرئتني وغريها، وشارك يف حمالت التوعية للرتويج لهذه الدورات التدريبية.

استضاف معهد دسمان 
 للسكري محاضرة بعنوان

"من األسماك إىل اإلنسان: 
قصة قد تغير كل شيء" 

ألقاها البروفيسور جاسم 
الحسن

 حملة توعية يف بنك االئتمان
يف الكويت



قطــاع المدير العام13

نوفمرب 

ألقى البروفيسور بول ويلش من جامعة 
غالسكو محاضرتين علميتين بعنوان 
"فيتامين د وأمراض القلب األيضية" 

و"العالمات البيولوجية للتنبؤ بمخاطر اإلصابة 
بأمراض القلب الوعائية بين العامة ومرضى 

السكري" يف معهد دسمان للسكري

نظم معهد دسمان للسكري، بالتعاون مع 
معهد برايم للتعلم المتقدم، ورشة عمل 

بعنوان "الفترة المحيطة بالجراحة والموجات 
فوق الصوتية لرعاية الحاالت الحادة" 

للمتخصصين اإلكلينيكيين

قدم د. نايف المطوع محاضرة 
بعنوان "حل النزاعات" لفريق العمل 

بمعهد دسمان للسكري

شارك معهد دسمان للسكري 
يف المؤتمر اإلكلينيكي السنوي 

السادس يف دبي حيث أقيم جناح 
باسم المعهد هناك

حصل معهد دسمان للسكري عىل 
جائزة "أكثر المعاهد البحثية ابتكاراً 
يف مجال االضطرابات الجينية" من 
جمعية اإلمارات لألمراض الجينية 

يف اإلمارات

أقام معهد دسمان للسكري 
ورشة عمل بعنوان "من 

المبادئ اإلرشادية إىل 
الممارسة" بالتعاون مع 

مجموعة "صيدلي ولي بصمة"

استضاف معهد 
دسمان للسكري 

طالبات من مدرسة 
الروضة للفتيات يف 

فعالية توعوية أقيمت 
يف المعهد

استضاف معهد 
دسمان للسكري 

طالبات من مدرسة 
الصباحية للفتيات يف 

فعالية توعوية أقيمت 
يف المعهد

نفذ معهد دسمان 
للسكري حملة توعية 

يف مركز سلطان يف 
سوق شرق

تعاون معهد دسمان 
للسكري مع بنك 

الخليج يف ماراثون 
642

استضاف معهد أكتوبر 
دسمان للسكري ورشة 

عمل تفاعلية نظمتها 
مؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي بعنوان "تدقيق 
صورة المؤسسة"

حملة توعية عيادة 
السكر المتنقلة 

)حافلة معهد دسمان 
للسكري( يف مدرسة 

دسمان النموذجية

نظم معهد دسمان 
للسكري حملة توعية 

يف بنك الخليج لتقديم 
خدمات فحوص 

واستشارات طبية.

أُقيمت "ورشة عمل 
المجرى الهوائي 

الصعب" يف معهد 
دسمان للسكري 

بالتعاون مع معهد 
برايم للتعلم المتقدم

استضاف معهد دسمان للسكري 
 متحدثاً ضيفاً لتقديم محاضرة

 "TP53 بعنوان "إنقاذ طفرات الجين
 ألقاها السير روي فيرشت من

جامعة كامبريدج

استضاف معهد دسمان للسكري 
ضيفاً متحدثاً إللقاء محاضرة 

 بعنوان "علم األحياء وبنية اإلنتغرين
 " ألقاها البروفيسور أمين أرناؤوط

من جامعة هارفارد.

 نظم معهد دسمان للسكري
ورشة عمل بعنوان "التواصل 

الفعال" قدمتها أخصائية التواصل 
رانيا مهيب
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نظم معهد دسمان 
للسكري االحتفال 
السنوي لموظفي 

المعهد

شارك معهد دسمان 
للسكري بجناح يف 

الحفل الختامي لحملة 
مكافحة المخدرات التي 

أطلقتها وزارة الصحة 
يف فندق مارينا

استضاف المعهد 
طالب مبادرة "إنجاز" 
للجلسات التوجيهية 

المتعلقة بالتطوير 
المهني والمحاضرات 
التعليمية يف المعهد

 شارك معهد دسمان للسكري
يف فعالية "ثورة عىل مرض السكري" 

التي نظمتها جمعية السيدات 
األمريكية يف بوليفارد بالتعاون مع 

السفارة األمريكية يف الكويت

نظم معهد دسمان للسكري 
واستضاف ورشة عمل بعنوان 
"مقدمة إىل استخدام لغة R يف 
التحليل اإلحصائي اإلكلينيكي 

األساسي" والتي قدمها د. محمد 
الخميس من جامعة الكويت

مايو 

يوليو 

سبتمرب 

شارك معهد دسمان 
للسكري يف المنتدى 

الدولي الثالث للتغذية 
اإلكلينيكية الذي أُقيم 
يف فندق راديسون بلو

نظم معهد دسمان 
للسكري فعالية 
قريش السنوية 

للموظفين بمناسبة 
شهر رمضان الكريم

نظم معهد دسمان 
للسكري بالتعاون 

مع جامعة دندي 
أول فعالية للطالب 

الخريجين يف السفارة 
البريطانية

أقام معهد دسمان 
للسكري فعالية 
قرقيعان العامة 

السنوية لألطفال 
وعائالتهم

استأنفت جامعة دندي وحدات 
التدريس لطالب شهادة الدراسات 
العليا/الدبلوما/الماجستير يف رعاية 

السكري/التعليم واإلدارة

استضاف معهد دسمان 
للسكري الطالب من 
جامعة الخليج للعلوم 
والتكنولوجيا يف إطار 

برنامج المعسكر 
الصيفي الخاص بهم

ألقى البروفيسور نافيد ستار من 
جامعة غالسكو محاضرة علمية 

بعنوان "مرض السكري واألمراض 
 القلبية الوعائية: هل نحرز تقدماً"

يف معهد دسمان للسكري

يونيو 

أغسطس 

قام معهد دسمان للسكري بتصوير 
العديد من مقاطع الفيديو الترويجية 

الهادفة إىل زيادة الوعي والتي تقدم 
نصائح صحية ونشرها عىل موقعي 
يوتيوب وإنستجرام وكذلك داخلياً 

عىل شاشات المعهد

نظم معهد دسمان 
للسكري برنامج 

التدريب الصيفي 
لمتخصصي التغذية 

واألنظمة الغذائية
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يناير 

فرباير 

أبريل 

مارس 

وحدات التدريس 
بجامعة دندي وإقامة 
حفل التخرج السنوي

حملة توعية عيادة 
السكر المتنقلة 

)حافلة معهد دسمان 
للسكري( يف المدرسة 

األمريكية العالمية

نظم معهد دسمان 
للسكري حملة توعية 

صحية يف مركز دار 
العثمان يومي 3 أبريل 

و9 أبريل

حملة توعية عيادة 
 السكر المتنقلة 

 )حافلة معهد دسمان
للسكري( يف بنك 
االئتمان الكويتي

نظم معهد دسمان 
للسكري اليوم المفتوح 

للجمهور يف مركز اللياقة 
الطبي بالمعهد

معهد دسمان 
للسكري يوقع اتفاقية 
مع مستشفى ماونت 

سيناي للتعاون 
المشترك يف مجال 

األبحاث

عيادة السكر المتنقلة 
)حافلة معهد دسمان 

للسكري( يف األكاديمية 
الدولية يف الكويت

حملة توعية عيادة 
السكر المتنقلة )حافلة 

معهد دسمان للسكري( 
يف مدرسة البيان 

الدولية

عيادة السكر المتنقلة 
)حافلة معهد دسمان 
للسكري( يف مدرسة 

القطوف النموذجية يف 
محافظة حولي

حملة توعية عيادة 
السكر المتنقلة 

)حافلة معهد دسمان 
للسكري( يف مدرسة 

الرؤية ثنائية اللغة

حملة توعية عيادة 
السكر المتنقلة 

)حافلة معهد دسمان 
للسكري( يف مدرسة 

الدانة العالمية يف 
الكويت

شارك معهد دسمان للسكري يف 
المؤتمر الدولي السادس للمجموعة 

الخليجية لدراسة السكري تحت 
عنوان "داء السكري: تحول منظور 

التفكير" من 29 – 31 مارس

عيادة السكر المتنقلة 
)حافلة معهد دسمان 
للسكري( يف مدرسة 

الرسالة ثنائية اللغة

حملة توعية عيادة 
السكر المتنقلة 

)حافلة معهد دسمان 
للسكري( يف مدرسة 

الكويت الوطنية 
اإلنجليزية

استضاف معهد دسمان للسكري 
الندوة الثانية لبرنامج صحة الفم 

بعنوان "التعامل مع تشوهات األسنان 
والتسوس – تحديث" التي ينظمها 

برنامج صحة الفم التابع لوزارة الصحة

حملة توعية عيادة 
السكر المتنقلة 

)حافلة معهد دسمان 
للسكري( يف مدرسة 
الجيل الجديد الثانوية

حملة توعية عيادة 
السكر المتنقلة 

)حافلة معهد دسمان 
للسكري( يف ثانوية 

النجاة للبنات

قطــاع المدير العام

 قدم معهد دسمان للسكري
محاضرة توعية حول مرض السكري 

والظروف المرتبطة به يف مدرسة 
ثانوية هدية للبنات.
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يتبّع القسم نهجاً إلقرار األهداف السنوية اليت تحددها اإلدارة العليا ونهجاً لضمان التنفيذ املناسب لهذه 
األهداف االسرتاتيجية، كما يدعم القسم كذلك االمتثال للقوانني واللوائح، ويحافظ عىل املعايري الدولية، 

ويقدم التوجيه واإلرشاد للتنفيذ السلس للعمليات املؤسسية.

يعمل قسم العالقات العامة واإلعالم مع كل أقسام معهد دسمان للسكري )قطاع املدير العام، وقطاع 
األبحاث، والقطاع الطيب، وقطاع العمليات( للقيام بتنظيم كافة مبادرات معهد دسمان للسكري وتحقيق 

أهدافه االسرتاتيجية. ويوظف القسم أشكااًل متعددة من أشكال التواصل من أجل:

زيادة الوعي حول كيفية التحكم بمرض السكري وعالجه والوقاية منه.. 1

الرتويج لكافة األنشطة واحلمالت واملبادرات والفعاليات اليت ينظمها معهد دسمان للسكري.. 2

دعم رسالة املعهد ورؤيته وقيمه وأهدافه االسرتاتيجية.. 3

 إبراز إنجازات معهد دسمان للسكري باستمرار يف وسائل اإلعالم املريئ واملسموع. 4
ووسائل التواصل االجتماعي.

ويتحقق ذلك عن طريق العديد من وسائل اإلعالم، مثل اإلعالنات املطبوعة وقنوات البث ووسائل 
التواصل االجتماعي، بما يف ذلك مواقع إنستجرام ويوتيوب وفيسبوك وتويرت. ويضطلع فريق العالقات 

العامة واإلعالم بمسؤولية إعداد كل مواد وتصاميم املعهد، بدءاً من وضع املخطط لها وصواًل إىل املنتج 
النهايئ املطبوع. وتُستكَمل كل العمليات واإلجراءات بأسلوب احرتايف عىل نحو يضمن احتفاظ معهد 

دسمان للسكري بمعايريه العالية. 

األهداف الرئيسية:

تحديد رسالة معهد دسمان للسكري: مكافحة  وباء السكري يف الكويت من خالل األبحاث . 1
وسبل الوقاية املتكاملة والتدريب والتثقيف والعالج اليت تركز عىل السكري

إنشاء منصات للتواصل الفعال واملوجز لتقديم رسالة محكمة ●

اإلسهام يف تقديم برامج ومبادرات لزيادة الوعي بني األطراف املعنية باملعهد وتعزيزها ●

تعزيز رؤية معهد دسمان للسكري: أن يكون املعهد الرائد يف منطقة اخلليج والرشق األوسط . 2
يف مجال السكري

اإلسهام يف تطوير برامج التدريب والتثقيف من خالل مبادرات التعاون الوطين واإلقليمي  ●
والدويل اليت يقوم بها معهد دسمان للسكري

قسم العالقات 
العامة واإلعالم 



يعمل هذا القطاع بتوجيه مبارش من 
املدير العام وعن كثب مع كافة قطاعات 

معهد دسمان للسكري، لتقديم الدعم 
االلزم لكل املهام واألنشطة. يعزز هذا 

القطاع اهداف اسرتاتيجية املعهد 
ويعمل باستمرار لتطوير العمل واألداء 

عىل مستوى املعهد ككل.

قطاع
 املدير العام
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لقد حددنا نموذج تشغيل فعال ومؤثر يسمح لنا بالربط بين استراتيجيات 
المعهد وعملياته.

 باستخدام نهج متعدد التخصصات، نهدف إىل أن نصبح المعهد البحثي الرائد
يف منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

● البحوث والتجارب الرسيرية 
● البحث متعدد التخصصات

● تثقيف املريض وتدريبه
● منط احلياة والصحة

 واجهة أصحاب العالقة
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ووزارة الصحة، وجامعة الكويت، واالتفاقيات 

االسرتاتيجية، والعامة، واملرىض، وموظفو معهد دسمان للسكري

<  تكنولوجيا المعلومات والمعلوماتية الصحية

<  المشاركون يف البحث / سالمة المرضى وإدارة الجودة

<  الوظائف التشغيلية: المالية والقانونية والموارد البشرية

<  العالقات العامة والخدمات اإلعالمية

القيادة واحلوكمة

إدارة اسرتاتيجية املعهد

الطب احليوي، 

الصحة السكانية 

 والبحوث

الرسيرية

 االنتقال البحيث

 إىل البرش واملرىض

والتطبيق الفعيل

االنتقال البحيث 

إىل املجتمع

اإلدارة املسؤولة عن متكني تنفيذ 
االسرتاتيجية املؤسسية وإدارة املوارد 

ومراقبة األداء وحوكمة الرشكات 
 وتسويق األصول واملواءمة مع

أصحاب املصلحة

اجلهة الفاعلة املسؤولة عن بدء وتصميم 
وتنفيذ املشاريع البحثية وتركز بشكل 

أسايس عىل نشاطني رئيسيني:

 1( االنتقال من التجارب الطبية احليوية
إىل الرسيرية

2( البحوث املستندة إىل النتائج املجتمعية 
)من املختربات إىل عالج املريض، ومن 

عالج املريض إىل املجتمع(

طبقة دعم تشغييل لدعم جميع أنشطة 
معهد دسمان للسكري

الدراسات ما قبل 
الرسيرية واخللوية 

واحليوانية

نتائج
البحوث

املجتمعية

 املنهجية
كيف نعمل

االسرتاتيجية
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 مبادراتنا االسرتاتيجية
إىل أين نتجه 2022-2018

تهدف كل من االدارة التنفيذية والفرق الخاصة بمعهد دسمان للسكري إىل التغلب عىل هذه التحديات 
من خالل التخطيط الجاد وتنفيذ مبادراتنا وأهدافنا االستراتيجية لتحقيق رؤيتنا ورسالتنا. من جهة 

أخرى، سنكون قادرين عىل تحقيق نقلة هامة ألبحاثنا بنجاح بدءاً من المختبرات وانتهاًء بعالج المريض، 
وإشراك المجتمع ووضع معيار ألبحاث السكري يف المنطقة وذلك بفضل جهودنا المركزة واتفاقياتنا 

االستراتيجية واألهداف المحددة.

املخترب   

العالج  

البنية األساسية  

االستدامة 

1. علم األوبئة، مسببات 
األمراض، علم الوراثة 

والفزييولوجيا املرضية 
ملرض السكري

2. الوقاية من مرض 
السكري والتحكم به 

ومبضاعفاته

3. تطوير التعليم 
واملهارات

 4. التحول
التنظيمي

 5. االستدامة
املالية

تطوير قاعدة بيانات االختالفات عىل نطاق اجلينوم يف األرس الكويتية مع   ●
الرتكزي عىل كل من السكري من النوع األول والثاين وسكري الشباب 

الناضجني وسكري احلمل، والسكري ذايت املناعة اخلايف، وسكري الرضع 
واألمراض األيضية النادرة.

إنشاء سجل وطين ملرض السكري.  ●

معاجلة السمنة يف مرحلة الطفولة واآلثار الصحية املرتبطة بها، ومرحلة ما   ●
قبل السكري والسكري من النوع الثاين.

تقدير انتشار داء سكر احلمل وتضخم اجلنني لدى النساء العربيات.  ●

اكتشاف وتقييم املؤرشات احليوية التشخيصية والتنبئية ملرض السكري   ●
ومضاعفاته.

فهم مسارات إشارات محددة تشارك يف تكوين مرض السكري   ●
ومضاعفاته.

إنشاء مركز معرتف به للتجارب الرسيرية للوقاية من مرض السكري   ●
وعالجه، واالضطرابات املرتبطة به ومضاعفاته مخصص للكويتيني.

زيادة فهم اآلليات اليت ميكن أن تسهم بها التدخالت الوقائية من مرض   ●
السكري وإدارته، وذلك باستخدام التقنيات امليكانيكية والتصويرية.

تطوير برامج تعليمية منظمة عن مرض السكري تؤدي إىل تحسني   ●
تقدمي خدمات الرعاية الصحية وصحة املريض ونتائج مرض السكري 

باستخدام التدخالت السلوكية والعالجات والتكنولوجيا / االبتكار.

تطوير وتقدمي برامج توعوية لكل من مرضانا ومقدمي الرعاية والعامة.  ●

  تنفيذ السياسات واإلجراءات وأطر اإلدارة اليت تحدد أدوار جميع قطاعات 
معهد دسمان للسكري والتفاعل معها.

  تحقيق إطار مدر لإليرادات إلدارة التكاليف واألنشطة اليت تركز عىل بناء 
منصة مستدامة مالياً ملعهد دسمان للسكري.

األهدافاملبادرات 
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قيمنا
الشــفافية  ●  الزناهــة  ●  االبتــكار ●  التمــزي 

التمكــني  ●  التفــاين  ●  التعــاون 

كيف ميكن أن نتطور؟
 اإلفصاح

عن محور تركزينا وتوجهاتنا 
جلميع أصحاب املصلحة 

الداخليني واخلارجيني.

 االستفادة
من مواردنا ومقدراتنا خللق 

فرص لالستدامة املالية.

 دمج
األنشطة البحثية إلنشاء 

منصة بحث انتقايل.

 الرتكزي
 عىل تحسني النتائج
الصحية للكويتيني.

 تنظيم
نهج معهد دسمان للسكري 

وخلق الشفافية لتقدمي 
البحوث اليت تعىن 

بالتحديات اليت تواجهها 
الكويت.

 تطوير
وإيصال ونرش خطة 

اسرتاتيجية متكاملة تسمح 
ملعهد دسمان للسكري 
بتقدمي مشاريع بحوث 

متخصصة.

 تحسني
استخدام املوارد احلالية 

والبحث عن مصادر متويل 
مبتكرة ومستدامة.

توجهاتنا

رؤيتنا
أن نكون املعهد الرائد ملرض 
السكري يف منطقة الرشق 

األوسط وشمال إفريقيا وأن 
نحظى باالعرتاف الدويل.

مهمتنا
التصدي لوباء السكري يف 

الكويت من خالل أبحاث مرض 
 السكري املركزة والوقاية

املتكاملة والتدريب والتعليم.

االسرتاتيجية
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هل بحثنا يستهدف 
وباء السكري يف 

الكويت؟

فهم منط احلياة الوراثية 
للسكان لرسم وتحديد 

خططنا البحثية
—

 استخدام البحوث القامئة عىل 
األدلة الستهداف النتائج 

الصحية الرئيسية 
يف مرض السكري

—
استخدام أبحاث اجلينوم 

والربوتينات واأليض لتطوير 
منصات مبتكرة للمساعدة 
يف معاجلة مرض السكري 

ومضاعفاته.
—

دمج البحوث الطبية احليوية 
والصحة السكانية والرعاية 

الرسيرية
لعمل مبادرات متعددة 

التخصصات
—

الرتكزي بشكل أسايس عىل 
الوقاية من مرض السكري 

والتحكم به

 إجراء البحوث اليت تركز
عىل تحسني الوقاية من 

مرض السكري والتحكم به 
يف الكويت

التعاون فيما بني األنشطة 
البحثية والرسيرية إلنشاء 

منصة بحث انتقايل

تحسني استخدام مواردنا 
ومقدراتنا خللق فرص 

لالستدامة املالية

تعزيز مشاركة أصحاب 
املصلحة من خالل مناذج 
تواصل واضحة وفعالة

ترسيخ إدارة الكفاءات وفرق 
عمل عالية األداء

—
تعزيز االبتكار واالسترمار يف 

التطوير 

—
تطوير إطار ذو اسرتاتيجيات 

واقعية لتحقيق االستقرار 
املايل

—
تعزيز ثقافة الصحة 

اإللكرتونية  والثورة الرقمية

—
إنشاء منصة مالية مستدامة 
من خالل االستخدام األمثل 

للخدمات

هل نعمل عىل تيسري 
مشاريع البحث 

االنتقايل؟

هل نقوم باستخدام 
مرافقنا وقدراتنا 

األساسية بفعالية؟

هل أعمالنا اجلوهرية 
مفهومة من قبل 
أصحاب املصلحة 

لدينا؟

إيجاد احللول لألسئلة املتعلقة 
يف بحث السكري واليت متكننا 

من سد فجوات املعرفة  
ومعاجلة الوباء عن طريق 
دراسات الوقاية واملداخلة

—
تنفيذ إطار حوكمة شفاف

—
تشجيع املبادرات متعددة 

التخصصات وتحديد 
أولوياتها

—
تبين فعال إلجراءات رقابية 

ورفع التقارير الالزمة 

القيادة نحو تحقيق رسالة 
التغيري

—
تعزيز املشاركة والعمل 

التعاوين مع وزارة الصحة، 
جامعة الكويت، واملؤسسات، 
وغريهم من أصحاب املصلحة

—
تعزيز التعاون املحيل 

واإلقليمي والدويل ملواصلة 
االبتكار والتمزي البحيث.

—
رفع الوعي ومشاركة املعرفة 

واملحتوى املرتبط مبرض 
السكري من خالل الفعاليات 

التعليمية للرمىض واملجتمع.

تحدياتنا

كيف سنقوم 
بتنفيذه؟

ما الذي ينبغي 
علينا فعله؟

 استخدمت عملية التخطيط االستراتيجي لتحديد الفجوات وفهم التحديات المتوقعة للتمكن
من تطوير الخطة االستراتيجية

 اسرتاتيجية تطوير خارطة الطريق
لعام 2018-2017  ملحة عامة

إنجازاتنا حىت اليوم
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 ملحة عامة
إنجازاتنا حىت اليوم

 إنشاء معهد للسكري معرتف
 به ملكافحة وباء السكري

يف الكويت.

 االعرتاف باملعهد كرمكز مرجعي
ومركز لالمتياز يف دول مجلس التعاون 

اخللييج منذ يناير 2014.

االستثمار يف بنية تحتية تدعم البحث 
العلمي واألنشطة الرسيرية.

معتمد من دون رشوط
االعتماد املايس من هيئة االعتماد 

الكندية الدولية

اعتماد مخترب رسيري من قبل كلية 
علماء األمراض األمريكية

تركزي جميع الدراسات وخطط التعاون 
عىل مرض السكري بأنواعه )السكري من 

النوع األول، السكري من النوع الثاين، 
سكري احلمل، مضاعفات السكري(.

تأسيس تعاون دويل لتعزيز وتحسني 
أبحاث السكري والتأكيد عىل أهمية  

تبادل املعرفة واالبتكار يف مرض 
السكري ونظام املعلومات اجلغرافية.

تعزيز أسلوب حياة صيح وأهمية 
التعليم والتوعية مبرض السكري من 

 خالل اختيار منط احلياة والتغذية
ومراكز املهارات.

االسرتاتيجية



تأسس معهد دسمان للسكري تحت رعاية كل من صاحب 
السمو أمري دولة الكويت الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح، 

ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بهدف مكافحة انتشار مرض 
السكري يف دولة الكويت.

يسعى املعهد منذ افتتاحه يف عام 2006 عىل يد صاحب السمو 
أمري دولة الكويت احلايل الشيخ صباح األحمد الصباح، ملعاجلة 

 وباء السكري يف دولة الكويت من خالل البحوث املتمحورة
حول مرض السكري وكيفية الوقاية املتكاملة منه وتقدمي 

التدريب والتعليم.

ُتبىن أسس املعهد ويحافظ عليها من قبل قطاع العمليات يف 
معهد دسمان للسكري وبالتايل فهو يعمل عىل تحويل 

الفلسفات لنتائج قابلة للمتابعة والقياس. من جهة أخرى فإن 
القطاع يدير كل من جودة اخلدمة والكفاءة التكنولوجية وإدارة 

البيانات وأداء املوظفني بهدف تحقيق التحول التنظيمي 
واالستدامة املالية املرجوة.

أما قطاع األبحاث يف معهد دسمان للسكري فهو مبثابة العمود 
الفقري الذي يدعم اإلنتاجية العلمية للمعهد. يعتمد هذا القطاع 

عىل فريق من الباحثني من مختلف أنحاء العامل والذين 
يستخدمون التقنيات واملرافق اليت أنشأها قطاع العمليات 

الستغالل املعرفة العلمية األساسية وتحقيق البحوث 
املستهدفة لألمراض.

أما قطاعنا الطيب فهو املحرك األسايس الذي يدفع ويقود كل 
من مبادرات املعهد: البحث والتدريب والتعليم وتعزيز الصحة.  

من جهة أخرى، ومن خالل اعتماد نهج متعدد التخصصات، يتبع 
الفريق أعىل معايري الرعاية الطبية وأحدث نتائج البحوث فيما 

يخص جميع جوانب الوقاية من مرض السكري وعالجه 
والتحكم به. يلعب هذا القطاع دوراً رئيسياً يف املساهمة يف 

العالجات التشخيصية والطبية اجلديدة اليت تسهم يف تحسني 
النتائج الصحية للرمىض عن طريق تقدمي معطيات بحثية 
رئيسية ناتجة عن األبحاث اجلديدة حول مرض السكري.

يسعى املعهد من خالل  اسرتاتيجيته اليت متتد خلمس سنوات 
إىل إنشاء منرب يطبق معرفته عىل البحث االنتقايل، من 

املختربات انتهاءاً بعالج املريض: من العلوم األساسية إىل 
تطبيقات الرعاية للتجارب الرسيرية والنتائج العلمية 

واكتشافات العالج.

أود تقدمي التقرير السنوي لعام 2018 ملعهد دسمان للسكري 
والذي يربز إنجازاتنا وأعمالنا الرئيسية عىل مدار العام. كما أود 
أن أعرب عن خالص امتناين لوزارة الصحة عىل دعمها املسترم 

لنا، وخاصة يف املجاالت املتعلقة بالعالج والتدريب.

ويرسين أن أضع بني يديكم هذه النسخة من التقرير السنوي 
ملعهد دسمان للسكري للعام ٢٠١٨، والذي يستعرض أبرز 

إنجازات وأنشطة املعهد.

وبهذه املناسبة، ال يسعين سوى أن أتقدم بجزيل الشكر 
والعرفان لوزارة الصحة لدعمها املسترم واملتكامل ملعهد دسمان 
للسكري خاصة يف اجلانبني العاليج والتدرييب، وملا تقوم به من 

دور فاعل يف تذليل الصعاب أمام معهد دسمان للسكري إلنجاز 
أهدافه ومشاريعه

يسعدين أن أشارككم يف الصفحات التالية ملخًصا السرتاتيجية 
معهد دسمان للسكري للفرتة 2023-2018.

د.قيس الدويري

 املدير العام
معهد دسمان للسكري

 رســالــة
املديـر العــام



 حرضة صاحب السمو الشيخ
صباح األحمد اجلــــابر الصباح

أمير دولة الكويت

 سمو الشيخ 
جابر المبارك احلمد الصباح

رئيس مجلس وزراء دولة الكويت

 سمو الشيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح

ولي عهد دولة الكويت
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