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حضرة صاحب السمو
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت

سمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
ولي عهد دولة الكويت

سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
رئيس مجلس وزراء دولة الكويت

رؤيتنا
أن نكون المعهد الرائد لمرض السكري في
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأن
نحظى باالعتراف الدولي.
مهمتنا
التصدي لوباء السكري في الكويت من خالل
أبحاث مرض السكري المتقدمة والوقاية
المتكاملة والتدريب والتعليم.

الدكتور قيس الدويري
المدير العام
لمعهد دسمان للسكري

من ناحية أخرى ،يعتمد قطاعنا الطبي التدخالت السلوكية المتقدمة لتطوير البرامج التعليمية التي تعزز الرعاية
الصحية والنتائج المتمحورة حول المرضى والسكري ،ولدى معهد دسمان للسكري برنامج تدريبي معتمد وهو
الوحيد في الشرق األوسط لتمكين مرضى السكري من تعديل جرعة االنسولين بما يناسب السعرات الحرارية
المتناولة (دافني) .وقد تم تعزيز تعاون المعهد للتدريب السريري ،والتوسع ببرنامج دافني للمرضى المعتمدين
على مضخة االنسولين ،والتدريب في مجال االقتصاد المرتبط بالصحة والتدريب النوعي .وفي عام  ،2019إفتتح
المعهد أكاديمية الكويت للسمنة ،ويستهدف هذا البرنامج المعتمد أخصائيي الرعاية الصحية ويوفر مناهج
للتحكم بالسمنة وفق ًا ألحدث ما توصل إليه العلم وما يتم اعتماده دولي ًا.

كلمة المدير العام

وفي عام  2019أيض ًا ،تم اعتماد معهد دسمان للسكري من قبل نظام حماية معلومات المرضى األمريكي ()HIPAA
أيضا على اعتماد كلية أطباء الباثولوجي
إلجراءات حماية البيانات لدينا .كما حصل المختبر االكلينيكي في المعهد ً
األمريكية ( )CAPلدقة وجودة اإلجراءات المخبرية .باإلضافة لذلك ،نال المعهد على االعتماد الماسي غير المشروط
من هيئة االعتماد الدولي الكندية اعترا ًفا بجهود المعهد المستمرة لتحسين السالمة والكفاءة وتوفير أفضل
جودة للرعاية.

إنه لمن دواعي اعتزازي وسروي أن أقدم التقرير السنوي لمعهد دسمان للسكري لعام  ،2019والذي يستعرض
أبرز إنجازات وأنشطة المعهد خالل هذا العام ،ويسلط الضوء على جهودنا الحثيثة خالل عام  2019لالرتقاء بسبل
التصدي لمرض السكري والوقاية منه في دولة الكويت.

وبالتعاون مع وزارة الصحة ،بادر المعهد بتأسيس القواعد األساسية الخاصة بسجل الكويت الوطني للسكري
( )KNDRكقاعدة بيانات لمرض السكري من النوع األول ومرض السكري من النوع الثاني باإلضافة ألنواع أخرى من
مرض السكري في جميع الفئات العمرية .وانتهز هذه الفرصة ألعرب عن امتناني الصادق لوزارة الصحة لدعمها
المستمر لمهمة ورؤية معهد دسمان للسكري.

تأسس معهد دسمان للسكري تحت رعاية سمو الشيخ جابر األحمد الصباح ،أمير دولة الكويت الراحل ،ومؤسسة
الكويت للتقدم العلمي ( )KFASلمكافحة معدالت اإلصابة المتزايدة لمرض السكري في الكويت .ومنذ افتتاحه في
عام  2006من قبل صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ،حفظه اهلل ورعاه (أمير دولة الكويت الحالي)،
جاهدا للتصدي لوباء السكري في الكويت من خالل أبحاث مرض السكري المتطورة والوقاية
يسعى المعهد
ً
المتكاملة والتدريب والتعليم.

وختام ًا ،ال يسعني في هذه المناسبة ،بالنيابة عن فريق العاملين في معهد دسمان للسكري ،سوى أن أعرب عن
جزيل الشكر وبالغ االمتنان إلى مقام صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ،وإلى سمو
ولي عهده األمين الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح ،وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح
 حفظهم اهلل  -ضارعين إلى اهلل العلي القدير أن يلهمهم التوفيق والسداد للمضي قدم ًا بوطننا الحبيب علىمنصات التقدم واالزدهار.

سعى معهد دسمان للسكري طوال عام  2019إلى تعزيز المشاريع التي تترجم أبحاثنا لنتائج ملموسة ،كما نواصل
تركيز أبحاثنا على تحسين الوقاية من مرض السكري والتحكم به في الكويت .وكذلك من خالل نشر الوعي حول
مرضى السكري بين أفراد المجتمع ،نهدف أيض ًا إلى إشراك المجتمعات الطبية والعلمية وتشجيع االبتكار والبحث
المتميز .وبتوجيه من المجلس االستشاري العلمي الدولي ( ،)ISABنطمح لتطوير مشاريع بحثية تعنى بالمجتمع
خصيصا وتهدف لتحسين جودة الحياة بشكل عام.
الكويتي
ً
معهد دسمان للسكري | التقرير السنوي  | 2019صفحة 4
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العالقات العامة والخدمات اإلعالمية
نبذة عن القسم
تســاند إدارة العالقــات العامــة واإلعــام جميــع قطاعــات معهــد دســمان للســكري وهــي قطــاع المديــر
العــام واألبحــاث والعمليــات والقطــاع الطبــي ،للقيــام بجميــع األهــداف االعالمية والمبادرات االســراتيجية
مــن خــال أشــكال متعــددة مــن االتصــال مــن أجــل:
 .1رفع مستوى الوعي حول مرض السكري وعالجه والوقاية منه
 .2عقد وتنظيم جميع األنشطة والحمالت والمبادرات والفعاليات لمعهد دسمان للسكري
 .3االسهام في تحقيق رسالة المعهد ورؤيته وقيمه وأهدافه االسرتاتيجية
 .4تسليط الضوء باستمرار على إنجازات المعهد من خالل وسائل اإلعالم ووسائل التواصل
االجتماعي
ويتــم تحقيــق ذلــك عــر وســائل اإلعــام المختلفــة مثــل اإلعــان المطبــوع ومحطــات التلفزي ـ�ون وقنــوات
التواصــل االجتماعــي التــي تشــمل  ،Instagram ،YouTube ،Facebookو .Twitterكمــا يتولــى فريــ�ق
ـدءا مــن
العالقــات العامــة واإلعــام مســؤولية تصميــم ونشــر وترجمــة جميــع المــواد الخاصــة بالمعهــد ،بـ ً
المعلومــة والتخطيــط حتــى العمــل النهائــي .ويتــم تنفيــذ جميــع العمليــات واإلجــراءات بطريقــة احرتافيــة،
ممــا يعكــس صــورة مهنيــة تليــق بمســتوى معهــد دســمان للســكري ومعاي ـ�يه العاليــة.

األهداف الرئيسية
 .1تحديــد مهمــة معهــد دســمان للســكري :مكافحــة وبــاء الســكري فــي الكويــت مــن خــال الرتكيــز علــى
مــرض الســكري واألبحــاث والوقايــة المت�كاملــة والتدريــب والتعليــم والعــاج
أ .إنشاء منصات اتصال واضحة وموجزة لتقديم رسالة محكمة
ب .تسهيل وتعزي�ز برامج ومبادرات لرفع مستوى الوعي بني الناس
 .2تعزيــ�ز رؤيــة معهــد دســمان للســكري :تحقيــق الريــادة فــي مجــال مــرض الســكري فــي منطقــة
الخليــج والشــرق األوســط
أ .اإلســهام فــي تطوي ـ�ر الربامــج التدري�بيــة والتعليميــة مــن خــال التعــاون الوطنــي واإلقليمــي
والدولــي للمعهــد

اإلنجازات

| 71
 | 11العدد اإلجمالي للمؤتمرات
 | 15إجمالي عدد المحاضرات
 | 20العدد اإلجمالي للحمالت
إجمالي عدد األنشطة

قطا ع
المدير العام
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| 5
 | 7إجمالي عدد ورش العمل
 |13العدد اإلجمالي للفعاليات
إجمالي عدد الندوات
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قائمة بفعاليات وأنشطة
معهد دسمان للسكري لعام 2019
التاري�خ
يناير 2019

النشاط

النشاط

التاري�خ

محاضــرة معهــد دســمان للســكري "للتغلــب علــى النــوع الثانــي مــن الســكري".

أقــام معهــد دســمان للســكري فعاليــة العيــادة المتنقلــة فــي مقــر المدرســة

تطرقــت هــذه المحاضــرة إلــى تقديــم األســس العلميــة إلنشــاء عيــادة معهــد

األمريكيــة الدوليــة ( )AISحيــث كان علــى متــن هــذه العيــادة فريــ�ق متعــدد

دســمان الجديــدة للتغلــب علــى النــوع الثانــي مــن الســكري.

التخصصــات تولــى تقديــم فحوصــات الجلوكــوز فــي الــدم واالستشــارات الطبية
للموظفــن والطــاب.

فرباير 2019

عقــدت جامعــة دنــدي ومعهــد دســمان للســكري حفــل التخــرج الســنوي الخــاص
بالدراســات العليــا لمــرض الســكري

مارس 2019
نظــم معهــد برايــم للتعليــم المتطــور ،بالتعــاون مــع معهــد دســمان للســكري،

نظــم معهــد دســمان للســكري فعاليــة العيــادة المتنقلــة فــي مقــر الهيئــة
َ
العامــة للتدريــب التطبيقــي حيــث كان علــى متــن هــذه العيــادة فري ـ�ق متعــدد
التخصصــات لتقديــم فحوصــات الجلوكــوز فــي الــدم واالستشــارات الطبيــة.

دورة لمــدة ثالثــة أيــام بعنــوان "دعــم الحيــاة المتقــدم فــي الصدمــات (")ATLS
وقــد وفــرت هــذه الــدورة للمشــاركني طريقــة آمنــة وموثوقــة للرعايــة

نظــم معهــد دســمان للســكري ورشــة عمــل العتمــاد كليــة أطبــاء الباثولوجــي
َ

الفوريــة للمريــض المصــاب والمعرفــة األساســية الالزمــة لألطبــاء الذيــن

األمريكيــة ( )CAPفــي المختــرات والجــودة ألخصائيــي الرعايــة الصحيــة

يعالجــون الصدمــة بشــكل غــر منتظــم.

المهتمــن بالحصــول علــى اعتمــاد  CAPلمخترباتهــم الســري�رية .أشــرف علــى
الورشــة الدكتــور آرون هــان والســيد كارلــو كابــار.

شــارك معهــد دســمان للســكري فــي احتفــال وزارة الصحــة باليــوم الوطنــي
وعيــد التحريـ�ر .أقيــم هــذا االحتفــال فــي مقــر وزارة الصحــة ،حيث شــاركت العديد

شــارك معهــد دســمان للســكري فــي معــرض إكســريم هيلــث EXTREME

مــن مؤسســات الرعايــة الطبيــة بتقديــم مســاهماتها فــي دولــة الكويــت.

 Health Expoفــي حلبــة ســرب  .Sirb Circuitأقيــم المعــرض تحــت رعايــة
الشــيخة انتصــار الصبــاح ،وقــد تواجــد فريــ�ق معهــد دســمان للســكري فــي

شــارك معهــد دســمان للســكري فــي "المؤتمــر األول للحمايــة االجتماعيــة

الموقــع لإلجابــة علــى األســئلة المتعلقــة بالمعهــد وأنشــطته وأي أســئلة

والرتبويــة والنفســية للطفــل" الــذي نظمــه معهــد التخطيــط العربــي بالتعــاون

أخــرى ت�تعلــق بمــرض الســكري.

مــع الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريــب .وقــام المعهــد بوضــع جنــاح
فــي المعــرض الــذي تــم تنظيمــه كجــزء مــن المؤتمــر.

نظــم معهــد دســمان للســكري مؤتمــر الســكري الفرنســي بالتعــاون مــع
الســفارة الفرنســية فــي الكويــت باإلضافــة إلــى  Sanofiو URGO Medical

أقــام معهــد دســمان للســكري فعاليــة العيــادة المتنقلــة فــي مركــز الشــيخ

وجامعــة كــوت دازور.

عبــد اهلل الســالم الثقافــي حيــث كان علــى متــن هــذه العيــادة فري ـ�ق متعــدد
التخصصــات لتقديــم فحوصــات الجلوكــوز فــي الــدم واالستشــارات الطبيــة

تعــاون معهــد دســمان للســكري مــع بلــو ســركل  Blue Circleفــي الســباق

للموظفــن والــزوار.

األزرق " "The Blue Raceلدعــم مــرض الســكري .وشــارك العديــد فــي مراحــل
الســباق  5كــم و 10كــم ،وجــرى تنظيــم هــذا الســباق فــي الجزيــ�رة الخضــراء.

اســتضاف معهــد دســمان للســكري بالتعــاون مــع شــركة ســانوفي Sanofi
ورشــة عمــل تدري�بيــة لمــدة يومــن بعنــوان "أساســيات البحــث االكلينيكــي

اســتضاف معهــد دســمان للســكري نــدوة بعنــوان "الميــزة التعاونيــة"،

والممارســة االكلينيكيــة المثلــى" فــي فنــدق كورتيــارد ماريــ�وت Courtyard

بالتعــاون مــع مستشــفى ماونــت ســايناي ومركــز جابــر األحمــد للتصويــ�ر

 .Marriottوقــد تولــت تقديــم ورشــة العمــل هــذه أكاديميــة بروكــوود الدولية.

الجزيئــي ،وعقــدت النــدوات فــي المعهــد.
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أجــرى الدكتــور بي ـ�ي درابــو محاضــرات حــول "تحري ـ�ر الجينــوم" وذلــك فــي مقــر
معهــد دســمان للســكري .بيـ�ي درابــو هــو أســتاذ كرســي أبحــاث كنــدا فــي علــم
األعصــاب فــي جامعــة مونرتيــال.

النشاط
نظــم معهــد دســمان للســكري أســبوع تعزيــ�ز الصحــة فــي مقــر العمــل

مايو 2019

لموظفــي المعهــد .يهــدف هــذا األســبوع إلــى تعزيــ�ز صحــة الموظفــن مــن
خــال سلســلة مــن المحاضــرات التــي تســتهدف القضايــا الرئيســية التــي قــد
يواجههــا الموظفــون.

اســتضاف معهــد دســمان للســكري مؤتمــر الجهــراء الدولــي الرابــع لطــب
األطفــال ،وتضمــن هــذا المؤتمــر ورشــة عمــل شــاملة لمــدة يومــن تهدف إلى

احتفــل معهــد دســمان للســكري بيــوم "القريــش" الســنوي الــذي يعــرف

تبــادل أحــدث االكتشــافات العلميــة والممارســات الطبيــة فــي طــب األطفــال.

باعتبــاره الوجبــة األخــرة قبــل بدايــة شــهر رمضــان المبــارك وذلــك فــي بهــو
المعهــد.

قــام معهــد دســمان للســكري بزيــارة الشــركة الكويتيــة لالسـت�ثمار ( )KICلتعزي�ز

إبري�ل 2019

الوعــي بمــرض الســكري ومضاعفاتــه بــن جميــع موظفــي الشــركة .قدمــت

نظــم معهــد دســمان للســكري ورشــة عمــل تفاعليــة بعنــوان "النــوع األول مــن

هــذه المبــادرة استشــارات غذائيــة وفحوصــات الجلوكــوز.

داء الســكري والصــوم" لألطفــال وأســرهم .وقــد قــدم الدكتــور فهــد الجاســر،
استشــاري ســكري ،ورشــة العمــل هــذه وتحــدث خاللهــا ،باإلضافــة إلــى أعضــاء
مــن أقســام التعليــم والتغذيــة فــي معهــد دســمان للســكري.

اســتضاف قســم األبحــاث فــي معهــد دســمان للســكري اثنــن مــن المتحدثــن
الضيــوف لتقديــم محاضــرات بعنــوان ""Biology and Structure of Integrin
ألقاهــا الربوفيســور أمــن أرنــاؤوط مــن جامعــة هارفــارد والمحاضــرة األخــرى

أقــام معهــد دســمان للســكري بالتعــاون مــع بيــت التمويـ�ل الكويتــي احتفاليــة

بعنــوان " "Rescuing Mutants of TP53ألقاهــا الســر آالن روي فرشــت مــن

القرقيعــان الســنوية لألطفــال المصابــن بالســكري وعائالتهــم فــي الكويــت.

جامعــة كامربيــدج.
نظــم مختــر الصحــة الجيوغرافيــة  GeoHealth Labلــدى معهــد دســمان
شــارك معهــد دســمان للســكري فــي مؤتمــر مجلــس الخليــج األول فــي
فنــدق فــور ســيزنز مــن خــال إقامــة جنــاح للمعهــد .اســتقطب هــذا المؤتمــر

يونيو 2019

للســكري برنامجـ ًا مــن  8-4أســابيع للتدريــب الصيفــي لطــاب نظــم المعلومــات
الجغرافيــة.

العلمــاء والقــادة األكاديميــ�ي والباحثــن والمتخصصــن فــي الصحــة العامــة
والمتخصصــن فــي الرعايــة الصحيــة والمنظمــات والمؤسســات .ويهــدف هــذا

شــارك معهــد دســمان للســكري فــي الجلســات العلميــة رقــم  79لجمعيــة

المؤتمــر إلــى إنشــاء منصــة لتبــادل الخــرات والبحــوث فــي جميــع مجــاالت

الســكري األمريكيــة فــي ســان فرانسيســكو ،مــع  6عــروض تقديميــة  /ملصقــات

الرعايــة الصحيــة المســتدامة ومناقشــة أبــرز التحديات لمحاولــة تطوي�ر الحلول.

بحثيــة وعلميــة

شــارك معهــد دســمان للســكري فــي مؤتمــر أكاديميــة ســكوب الكويــت SCOPE

نظــم معهــد دســمان للســكري محاضــرة علميــة بعنــوان "الغــذاء المتنــاول

 School Kuwait Conferenceالــذي انعقــد فــي مركــز الشــيخ جابــر األحمــد الثقافي.

والســيطرة علــى نســبة الســكر فــي الــدم لــدى األطفــال والمراهقــن
المصابــن بــداء الســكري مــن النــوع األول :تجربــة الكويــت" ،وقامــت بتقديــم

اســتضاف معهــد دســمان للســكري محاضــرة علميــة بعنــوان "Playful Modular

هــذه المحاضــرة فاطمــة إســماعيل.

 "AI technology for healthللربوفيســور هرنيــك هوتــوب لونــد مــن جامعــة
الدنمــارك التقنيــة.
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نظـــــــم معهــد دسمــــان للســكري محاضــرة علميــة بعنــوان "ت�أثــر يوغــا
 Sudarshan Kriyaعلــى االكت�ئــاب والقلــق ونوعيــة الحيــاة لــدى مرضــى
الســكري مــن النــوع  :2دراســة تجري�بيــة فــي الكويــت" ،وقــام بإلقــاء هــذه
المحاضــرة راشــمي شــيجو
نظــم معهــد دســمان للســكري حملــة توعيــة فــي البنــك التجــاري الكويتــي -

يوليو 2019

وقامــت العيــادة المتنقلــة لمعهــد دســمان للســكري بتقديــم فحوصــات طبيــة
مجانيــة لجميــع الموظفــن والــزوار.
ورشة عمل تدري�بية حول الحج والسكري  -جلستان في  18و  24يوليو.
فعاليــة إتمــام برنامــج التدريــب الصيفــي لحديثــي التخــرج فــي مختــر األبحــاث
لــدى معهــد دســمان للســكري.
نظــم معهــد دســمان للســكري محاضــرة علميــة بعنــوان "فحــص الدهــون أثنــاء
عــدم الصــوم :المعيــار الجديــد لتقي�يــم مخاطــر القلــب واألوعيــة الدمويــة"
للدكتــور أحمــد الصــراف.
نظــم معهــد دســمان للســكري محاضــرة علميــة بعنــوان "مقدمــة فــي العــاج
بمضخــة األنســولني ( )CSIIوأنظمــة المراقبــة المســتمرة للجلوكــوز (.")CGM
وقــد تولــى إلقــاء هــذه المحاضــرة عبــر الصمــد.

أغسطس 2019

فعاليــة التدريــب الصيفــي فــي مجــال الصحــة الجغرافيــة ( )GISفــي معهــد
دســمان للســكري.
نظــم معهــد دســمان للســكري محاضــرة علميــة بعنــوان "عمليــة تقديــم
المشــروع العلمــي فــي معهــد دســمان للســكري" وقــد قامــت آمنــة الســيار
بإلقــاء هــذه المحاضــرة.
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نظــم معهــد دســمان للســكري محاضــرة علميــة بعنــوان "الكبــد الدهنــي  ،وبــاء

نظــم معهــد دســمان للســكري حملــة توعيــة فــي الهيئــة العامــة للتدريــب

خفــي لــدى البالغــن واألطفــال"  ،وقــام بتقديــم هــذه المحاضــرة الدكتــورة

التطبيقــي والتعليــم بقســم شــؤون الطــاب.

نيكــوال جيــس.
نظــم معهــد دســمان للســكري فعاليــة توعويــة فــي المقــر الرئيســي لشــركة
تــم تنظيــم فعاليــة يــوم ســامة المرضــى  -بمناســبة اليــوم الدولــي لســامة

 K-netفــي الكويــت.

المرضــى ( )IPSDالــذي أطلقتــه منظمــة الصحــة العالميــة.
نظــم معهــد دســمان للســكري حملــة توعويــة بمركــز خدمــة المجتمــع بجامعــة

أكتوبر 2019

المؤتمــر الســري�ري الســنوي الســابع  - AACEمؤتمــر فــرع الخليــج فــي ســلطنة

الكويت.

عمــان ،والــذي ترأســته الدكتــورة إبــاء العزيـ�ري.
شــارك فريــ�ق العالقــات العامــة واإلعــام لــدى معهــد دســمان للســكري
مؤتمــر الغــذاء الصحــي ،أســلوب الحيــاة الصحــي مــن قبــل ســفارة هولنــدا فــي

بورشــة عمــل التســوي�ق الرقمــي مــن قبــل  ،AstroLabsوالتــي نظمتهــا

الكويــت ،وذلــك فــي معهــد دســمان للســكري.

مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي فــي مقــر معهــد دســمان للســكري.

شــاركت مجموعــة مــن باحثــي معهــد دســمان للســكري بمــا فــي ذلــك

نظــم معهــد دســمان للســكري حملــة توعيــة فــي كليــة علــوم الحيــاة "مشــروع

الربوفيســور فهــد المــا فــي االجتمــاع الســنوي  ASHG 2019فــي الواليــات

نيوتريفيفــا" بجامعــة الكويت.

المتحــدة األمريكيــة ،حيــث قدمــوا محاضــرات وملصقــات وعــرض فيديــو مثــر
لإلعجــاب حــول المعهــد للحضــور مــن جميــع أنحــاء العالــم.

قــدم معهــد دســمان للســكري محاضــرات وعــروض تقديميــة فــي مجموعــة
اجتماعــات األعمــال األســرالية فــي مقــر إقامــة الســفري بمناســبة اليــوم

قــام معهــد دســمان للســكري بتنظيــم فعاليــة توعويــة فــي مجلــس األمــة

العالمــي للســكري.

الكويتــي حيــث شــارك فريـ�ق متعــدد التخصصــات مــن المعهــد فــي هــذا اليــوم
للتوعيــة الصحيــة.

تنظيــم الفعاليــة الســنوية لليــوم العالمــي للســكري فــي معهــد دســمان
للســكري.

اســتضاف معهــد دســمان للســكري طالبــ ًا مــن المدرســة اإلنجليزيــة الجديــدة
لمــدة يومــن مت�تاليــ�ي لربنامــج مت�كامــل مــن أنشــطة التوعيــة الصحيــة فــي

تنظيم فعالية توعوية في مدرسة النرباس  -معهد دسمان للسكري.

المعهــد.
تنظيــم فعاليــة توعويــة بمستشــفى جابــر األحمــد مــن قبــل معهــد دســمان
شــارك معهــد دســمان للســكري فــي االجتمــاع الســنوي الســابع للجمعيــة

للســكري.

الكويتيــة للطــب النــووي والتصويــ�ر الجزيئــي فــي فنــدق جمــرا.
تنظيــم حملــة توعويــة فــي مدرســة الرســالة مــن قبــل معهــد دســمان

نوفمرب 2019

زيارة مدرسة أحمد البشر الرومي للتواصل مع معهد دسمان للسكري.
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معهد دسمان للسكري | التقرير السنوي  | 2019صفحة 15

قائمة بفعاليات وأنشطة
معهد دسمان للسكري لعام 2019
النشاط

التاري�خ

النشاط

التاري�خ

قــام معهــد دســمان للســكري بتنظيــم ورشــة عمــل لمــدة يومــن حــول مضخــة

نظــم معهــد دســمان للســكري محاضرتــن بعنــوان "النجــاح فــي الحفــاظ علــى

األنســولني وأنظمــة مراقبــة الجلوكــوز المتقدمــة وذلــك فــي مقــر المعهــد.

الــوزن" و "جراحــة الســمنة :المبــادئ التوجيهيــة قبــل وبعــد" وقامــت بتقديــم
المحاضرتــن نيكــول أليســون.

زيــارة مدرســة ماريــا القبطيــة للبنــات إلــى معهــد دســمان للســكري مــن أجــل
التوعيــة ومحاضــرات الت�ثقيــف الصحــي.

اســتضاف معهــد دســمان للســكري الربوفيســور فريــد ســعد ،استشــاري
الشــؤون الطبيــة ،شــركة  ،Bayer AGالــذي قــدم محاضــرة بعنــوان "عــاج

فعاليــة "جائــزة التميــز فــي الرياضــة المدرســية" مــن قبــل فانتســي وورلــد

التستوســتريون لــدى الرجــال المصابــن بقصــور الغــدد التناســلية مــن عــاج

 Fantasy Worldومجلــة  ،CPفــي كــراون بــازا ،حيــث قدمــت الدكتــورة نيكــوال

ضعــف االنتصــاب إلــى مــرض الســكري مــن النــوع  2والســمنة ".

جيــس محاضــرة بمناســبة اليــوم العالمــي للســكري.
اســتضاف معهــد دســمان للســكري مــن خــال مؤسســة الكويــت للتقــدم

ديسمرب 2019

قيــام معهــد دســمان للســكري بزيــارة ت�ثقيفيــة وتوعويــة لمدرســة اقــرأ ثنائية

العلمــي د .وضــاح الرفاعــي ،الجــراح والرئيــس اإلقليمــي للــورم والســرطان ،

اللغة.

مركــز جــورج تــاون ،الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،الــذي قــدم محاضــرة بعنــوان
"مواجهــة التحديــات واســتخدامها كأدوات للنجــاح".

نظــم معهــد دســمان للســكري فعاليــة للتوعيــة الصحيــة فــي شــركة  ITSلجميع
الموظفني.

نظــم معهــد دســمان للســكري محاضــرة بعنــوان "المناعــة الذاتيــة لنشــر
التعديــات فــي مــرض الســكري مــن النــوع األول" ألقتهــا غديــر الحمــر  ،مــن

شــارك معهــد دســمان للســكري فــي المؤتمــر العالمــي للســكري الــذي جــرى

جامعــة  ،Biomedico Di Romaإيطاليــا.

عقــده فــي كوريــا الجنوبيــة.
أقــام معهــد دســمان للســكري حفل افت�تــاح مخترب الصحة المكانيــةGeoHealth
نظــم معهــد دســمان للســكري محاضــرات وعــروض تقديميــة بعنــوان "الــدروس

 Labواشــتمل الحفــل علــى العديــد مــن العروض التقديمية والمناقشــات.

المســتفادة مــن  - DIRECTتخفيــف مــرض الســكري فــي الكويــت" و"الثقــل
المــوازن :ورش عمــل إدارة الــوزن والتدخــل" مــن إعــداد نيكــول أليســون.

افت�تــح معهــد دســمان للســكري أكاديميــة الكويــت للســمنة ،وتخلــل حفــل
اإلفت�تــاح تقديــم العديــد مــن العــروض وورش العمــل والمحاضــرات.

اســتضاف معهــد دســمان للســكري الربوفيســور ســتيوارت ايجينتــون ،مــن
جامعــة ليــدز والــذي قــدم محاضــرة بعنــوان " Skeletal Muscle Angiogenesis
."Physiological Capillary Growth & Diabetic Rarefaction

* ينظـم مركـز المهـارات السـري�رية التابـع لمعهـد دسـمان للسـكري علـى مـدار العـام دورات تدري�بيـة مسـتمرة ،مثـل
اإلسـعافات األوليـة ،دعـم الحيـاة األساسـي ،إدارة مجـرى الهـواء ،إدارة الصدمـات  ،واإلنعـاش القلبـي الرئـوي ،ومـا
إلـى ذلـك ،كمـا يشـارك فـي مبـادرات لـدورات ذات صلـة.

اســتضاف معهــد دســمان للســكري الربوفيســور إيمــون جافنــي ،مــن جامعــة
أكســفورد والــذي قــدم محاضــرة بعنــوان "نمذجــة نقــل األوكســجني فــي
عضــات الهيــكل العظمــي والقلــب الســكري".
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أبرز فعاليات وأنشطة
معهد دسمان للسكري لعام 2019
فرباير 2019

مارس 2019

حفل التخرج السنوي جامعة دندي

مؤتمر السكري الفرنسي بالتعاون مع السفارة الفرنسية

عقــدت جامعــة دنــدي ومعهــد دســمان للســكري حفــل التخــرج الســنوي الخــاص بالدراســات العليــا لمــرض
الســكري فــي الكويــت ضمــن برنامــج الماجســتري للدراســات العليــا فــي رعايــة مرضــى الســكري والتعليــم
واإلدارة .قــدم هــذا الربنامــج دروسـ ًا حضرهــا الطــاب فعليـ ًا باســتخدام أحــدث معاي�ي رعاية مرضى الســكري
فــي بيئــة تعليميــة مبت�كــرة وتفاعليــة .اكتســب الخري�جــون معرفــة متخصصــة بمــرض الســكري مــن خــال
التدريــب التعليمــي واإلداري ،ممــا يؤهلهــم لتقديــم رعايــة عاليــة الجــودة للمرضــى .بــدأ معهــد دســمان
للســكري برنامــج الماجســتري للدراســات العليــا فــي عــام  ،2011بالشــراكة مــع جامعــة دنــدي ،اســكتلندا،
واخت�تــم الربنامــج فــي عــام  2019بإجمالــي  210خري�جــن فــي الكويــت.

نظــم معهــد دســمان للســكري مؤتمــر الســكري الفرنســي بالتعــاون مــع الســفارة الفرنســية فــي الكويــت
باإلضافــة إلــى  Sanofiو  URGO Medicalوجامعــة كــوت دازور ،وذلــك فــي مقــر المعهــد .قــدم هــذا
المؤتمــر منصــة للحضــور لمناقشــة أحــدث القضايــا والنتائــج حــول مــرض الســكري ومضاعفاتــه .كمــا أتــاح
فرصـ ًا للتواصــل وت�كويـ�ن شــراكات جديــدة .وقــد شــارك فــي المؤتمــر العديــد مــن المتحدثــن الدوليـ�ي مــن
إمربيــال كوليــدج ،وايــل كورنيــل ،جامعــة نيــس ،باإلضافــة إلــى رؤســاء ومتحدثــن مــن المعهــد وجامعــة
الكويــت ووزارة الصحــة.

ورشة عمل تدري�بية بالتعاون مع شركة سانوفي Sanofi
اســتضاف معهــد دســمان للســكري بالتعــاون مــع
شــركة ســانوفي  Sanofiورشــة عمــل تدري�بيــة
لمــدة يومــن بعنوان “أساســيات البحــث االكلينيكي
والممارســة االكلينيكيــة المثلــى” فــي فنــدق
كورتيــارد ماريـ�وت  Courtyard Marriottوقــد تولــت
تقديــم ورشــة العمــل هــذه أكاديميــة بروكــوود
الدوليــة ،Brookwood International Academy
والتــي تهــدف إلــى توفــر التميــز فــي األبحــاث
االكلينيكيــة والممارســات االكلينيكيــة المثلــى
( )GCPمــن خــال تطويـ�ر ورشــة عمــل ت�تمحــور حــول األبحــاث والتجــارب االكلينيكيــة ،تعلــم المشــاركني كيفيــة
إعــداد التجــارب االكلينيكيــة وأهميــة فهــم الممارســات االكلينيكيــة المثلــى ( )GCPواالمت�ثــال لهــا خــال هــذ
الربنامــج التدري�بــي.
خصصــت هــذه الــدورة ألفــراد الرعايــة الصحيــة العاملــن فــي وزارة الصحــة ،والذيــن يهتمــون بتحســن
جــودة البحــث ونتائــج المرضــى .وتضمنــت عروض ـ ًا تقديميــة وتماري ـ�ن تفاعليــة لتؤهــل المشــاركني لالختبــار
االختيــاري للحصــول علــى شــهادة فــي البحــث الســري�ري والممارســات االكلينيكيــة المثلــى ( ،)GCPحيــث أن
ذلــك شــرط أساســي إلجــراء أي تجربــة ســري�رية.
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ندوة بعنوان “الميزة التعاونية”
اســتضاف معهــد دســمان للســكري نــدوة امتــدت
ليــوم كامــل بعنــوان “الميــزة التعاونيــة” ،بالتعــاون
مــع مستشــفى ماونــت ســايناي Mount Sinai
ومركــز جابــر األحمــد للتصويــ�ر وذلــك فــي مقــر
المعهــد.
افت�تــح النــدوة وكيــل وزارة الصحــة الدكتــور
مصطفــى رضــا ،تالهــا عــرض قدمــه الدكتــور عدنــان
شــهاب الديــن ،مديــر عــام مؤسســة الكويــت
للتقــدم العلمــي .كمــا قــدم الســفري األمريكــي
لــدى الكويــت الســيد لورانــس ســيلفرمان عرضــ ًا تقديميــ ًا بعنــوان “مرحبــ ًا بكــم فــي التعــاون الدولــي”.
وشــملت النــدوة كذلــك عرضــ ًا تقديميــ ًا قدمــه الدكتــور قيــس الدويــ�ري ،المديــر العــام لمعهــد دســمان
للســكري ،بعنــوان “حالــة مــرض الســكري مــن المختــر للواقــع الفعلــي فــي معهــد دســمان للســكري”،
والــذي بــدوره أكــد علــى أهميــة التعــاون البحثــي والمعايــ�ي العالميــة المتبعــة فــي المعهــد .وكذلــك،
ألقــى الدكتــور فهــد معرفــي ،مديــر عــام مركــز جابــر األحمــد للتصويـ�ر الجزيئــي ،عــدة محاضــرات ســلط فيهــا
الضــوء علــى أحــدث نتائــج البحــوث والتقنيــات المســتخدمة فــي المركــز.
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أبرز فعاليات وأنشطة
معهد دسمان للسكري لعام 2019
أبري�ل 2019

مايو 2019

مؤتمر أكاديمية سكوب الكويت SCOPE School Kuwait

يوم “القريش” السنوي

شــارك معهــد دســمان للســكري فــي مؤتمــر
أكاديميــة ســكوب الكويــت SCOPE School Kuwait
 Conferenceالمنعقــد فــي مركــز الشــيخ جابــر
األحمــد الثقافــي
شــارك معهــد دســمان للســكري بالتعــاون مــع
االتحــاد العالمــي للســمنة والجمعيــة األمريكيــة
ألخصائيــي الغــدد الصمــاء ()AACE Gulf Chapter
 ،واالتحــاد الدولــي لجراحــة الســمنة واضطرابــات
التمثيــل الغذائــي ( )IFSOبتنظيــم مؤتمــر مخصــص
لتقديــم أحــدث مــا فــي اإلدارة الطبيــة للســمنة.
حمــل المؤتمــر عنــوان “الســمنة فــي ممارســتك
االكلينيكيــة  -مــا تحتــاج إلــى معرفتــه” ،مــن تنظيــم
اكاديميــة المركــز االســراتيجي للتعليــم المهنــي
للســمنة ( )SCOPEوعقــد فــي مركــز جابــر األحمــد
الثقافــي .افت�تــح المؤتمــر الدكتــورة إبــاء العزيـ�ري،
رئيــس فــرع الخليــج لـــ  AACE Gulf Chapterوالرئيــس
التنفيــذي للقطــاع الطبــي بمعهــد دســمان
للســكري ،والدكتــور ســلمان الصبــاح رئيــس الكليــة
األمريكيــة للجراحــة.

احتفــل معهــد دســمان للســكري بيــوم “القريــش” الســنوي الــذي يعــرف باعتبــاره الوجبــة األخــرة قبــل
بدايــة شــهر رمضــان المبــارك وذلــك فــي بهــو المعهــد.

وقــد شــارك فــي هــذا المؤتمــر متحدثــون مــن مؤسســات بــارزة بمعرفتهــم وخرباتهــم فــي اإلدارة الطبيــة
والجراحيــة لمرضــى الســمنة ،مــن خــال إعــادة تعريــف األساســيات فــي علــم وظائــف األعضــاء البشــرية
لتنظيــم وزن الجســم والدهــون ،حيــث اتــاح للمشــاركني االســتفادة مــن فرقهــم متعــددة التخصصــات لتنفيذ
نهــج عالجــي للســمنة ،بمــا فــي ذلــك النظــام الغذائــي والنشــاط البدنــي والعــاج الســلوكي والعــاج
الدوائــي وجراحــة األيــض وجراحــة الســمنة.
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أبرز فعاليات وأنشطة
معهد دسمان للسكري لعام 2019
أكتوبر 2019

أكتوبر 2019

مؤتمر الغذاء الصحي وأسلوب الحياة الصحي

علماء من معهد دسمان للسكري يقدمون ماتوصلوا إليه
من نتائج في علم الجينات في مؤتمر الجمعية األمريكية
لعلم الجينات البشرية ( )ASHG 2019في هيوستن (ت�كساس)،
الواليات المتحدة األمريكية.

مؤتمــر الغــذاء الصحــي وأســلوب الحيــاة الصحــي
مــن قبــل ســفارة هولنــدا فــي الكويــت ،فــي معهــد
دســمان للســكري.
اســتضاف معهــد دســمان للســكري مؤتمــر “الغــذاء
الصحــي وأســلوب الحيــاة الصحــي” ،بالتعــاون مــع
ســفارة هولنــدا فــي الكويــت .ألقــى مجموعــة
مــن االستشــاري�ي علــى المســتوي�ي المحلــي
والدولــي العديــد مــن المحاضــرات والنقاشــات
وعقــدوا جلســات عمــل جماعيــة خــال هــذ المؤتمــر
فــي محاولــة لزيــادة الوعــي نحــو بنــاء جيــل جديــد أكــر صحــة فــي الكويــت.
وافت�تــح المؤتمــر الدكتــور قيــس الدويـ�ري مديــر عــام المعهــد الــذي ســلط الضــوء علــى أهميــة اســتضافة
نــدوات الت�ثقيــف الصحــي وتعزيــ�ز التعــاون الدولــي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،ألقــى ســعادة الســيد فرانــس
بوتويــت ،ســفري مملكــة هولنــدا لــدى الكويــت ،كلمــة افت�تاحيــة ،تلتهــا كلمــة رئيســية ألقاهــا الســيد إريــك
ســميت ،المستشــار الزراعــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي .ومــن المتحدثــن اآلخري ـ�ن د .إبــاء العزي ـ�ري،
الرئيــس التنفيــذي للقطــاع الطبــي فــي المعهــد ،والســيد مارتــن ســميت ،مديــر دعــم األعمــال، GMBS
والســيد روتجــر شــيلبزاند ،خبــر تســميات جــودة األغذيــة والمديــر التنفيــذي لربنامــج الخيــارات الصحيــة.
ويعــد هــذا ثانــي تعــاون بــن الســفارة ومعهــد دســمان للســكري ،حيــث فــي عــام  ، 2017اســتضاف المعهــد
“الغــذاء الصحــي  ،أســلوب الحيــاة الصحــي” كمبــادرة مشــركة لتطويــ�ر وتقديــم برامــج توعيــة للعاملــن
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة ومقدمــي الرعايــة والجمهــور.

عقـدت الجمعيـة األمريكيـة لعلـم الوراثـة البشـرية مؤتمرهـا السـنوي التاسـع والسـتني فـي هيوسـتن
(ت�كسـاس) ،الواليـات المتحـدة األمريكيـة خلال الفترة مـن  15إلـى  19أكتوبـر  .2019يعتبر االجتمـاع السـنوي
للجمعيـة األمريكيـة لعلـم الوراثـة البشـرية أكبر اجتمـاع لعلـم الوراثـة البشـرية حيـث حضـره أكثر مـن 7000
مشـارك هـذا العـام ،وي�وفـر االجتمـاع منتـدى لعـرض ومناقشـة أحـدث العلـوم فـي جميـع مجـاالت علـم
الوراثـة البشـرية.
قـدم فريـ�ق علـم الوراثـة والمعلوماتيـة الحيوية من معهد دسـمان للسـكري أربعة عـروض تقديمية في
بنـاء علـى عملهـم علـى تحديـد المكونـات الجينيـة وراء أمـراض التمثيـل الغذائـي (مثـل السـمنة
المؤتمـر
ً
والسـكري والمضاعفات ذات الصلة) في أوسـاط سـكان الكويت .ويمثل المعهد في المؤتمر الربفيسـور
فهد المال والدكتور ألفونس ثانـــــــــراج ثانجــــــافيل والسيــــــــدة سـومي إي جون.
يقـــــــــوم فريــــــق علم الوراثــــــة والمعلوماتية
الحيويـة ،بقيـادة الربوفيســـــــــــــور فهـــــد
المــــــلا ،برتجمـة الجينـات الموجـودة لـدى
السـكان الكويتيـ�ي والتـي ترتبـط بالخصائـص
المتعلقة باضطرابات التمثيل الغذائي .وبغية
تحقيـق ذلـك ،يقومـون بجمـع الحمـض النـووي
مـن األشـخاص المصابين بأمـــــــراض التمثيــــل
الغذائــــــــــي وتسـجيل خصائصهـا وقيمهـا .يتـم
تسـجيل التسلسلات الجينيـة ،وي�جـري تطبيـق
تقنيـات متطـورة لتحديـد الجوانـب التـي ترتبـط
باضطرابـات التمثيـل الغذائـي؛ تظهـر هـذه
الجوانـب خصائـص مختلفـة بين األفـراد اعتمـاد ًا
علـى مخاطـر إصابتهـم بأمـراض التمثيـل
الغذائـي.
قــام الفريــ�ق مؤخــر ًا بتحديــد مناطــق الجينــات
وتنوعاتهــا التــي تســبب اضطرابــات التمثيــل
الغذائــي هــذه .تــم نشــر هــذه النتائــج فــي
أربــع مقــاالت بحثيــة مختلفــة تمــت مشــاركتها
فــي المؤتمــر.
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أبرز فعاليات وأنشطة
معهد دسمان للسكري لعام 2019
نوفمرب 2019

نوفمرب 2019

يوم السكرالعالمي

افت�تاح أكاديمية الكويت للسمنة
افت�تــح معهــد دســمان للســكري أكاديميــة الكويــت للســمنة ،وتخلــل حفــل اإلفت�تــاح تقديــم العديــد مــن
العــروض وورش العمــل والمحاضــرات .وهــذه األكاديميــة ،بالتعــاون مــع االتحــاد العالمــي للســمنة ،ت�تيــح
أول برنامــج فــي الكويــت يقــدم شــهادة فــي “التحكــم بالســمنة” .وتعــد الكويــت اآلن أول دولــة فــي
الخليــج تقــدم برنامج ـ ًا تدري�بي ـ ًا منظم ـ ًا فــي التحكــم بالســمنة للخري�جــن المتخصصــن بالرعايــة الصحيــة مــن
وزارة الصحــة .هــذا الربنامــج عبــارة عــن دورة متخصصــة ومتطــورة للغايــة يتــم تقديمهــا علــى مــدى ثالثــة
أشــهر مــع التعليــم المختلــط والتدريــب تحــت إشــراف الخــراء المختصــن.

إحــتـــفـــل معـــهــــــد دســـمــــــــــان للسكــــــــــري بيـــــــــوم
السـكرالعالمي مـن خلال يـوم توعـوي مفتـوح.
حيث كان هذا الحفل عبارة عن يوم حافل بالعــديـــد
مـن األنشــــطة الرتفيهيــة والت�ثقيفيــة تضمنـت
فحوصات طبيــة ،استشـارات طبية وغذائية ،عروض
شـيقة لألطفـال ،انشـــطــة ترفيهيــة ومســليــة
للعائلات ،وذلـك بمناسـبة يـوم السـكر العالمـي.
والجديــر بالذكــر أن المعهــد نظــم هــذا اليــوم
المفتــوح تماشــيا مــع رســالة معهــد دســمان
للســكري والتــي ت�تمثــل فــي مكافحــة وبــاء الســكري فــي دولــة الكويــت مــن خــال أبحــاث الســكري
والوقايــة المت�كاملــة والتدريــب والت�ثقيــف والعــاج .ويذكــر أن معهــد دســمان للســكري يحــرص علــى إطالق
برامجــه التوعويــة حيــث أن هنــاك الكثيــر فــي مجتمعنــا اليعلمــون بإصابتهــم بالمــرض ،كمــا ان هنــاك برامــج
تعليميــة لألطفــال توضــح أعــراض مــرض الســكري ،وبرامــج تدري�بيــة للكبــار عــن كيفيــة أخــذ اإلبــر بانفســهم،
وبرامــج تعليــم عــن طــرق اإلســعافات االوليــة فــي حــال التعــرض للغيبوبــة وشــرح عــن أهميــة اللياقــة
البدنيــة وتقديــم معلومــات حــول االشــعة التشــخيصية والعديــد غيرهــا .والهــدف مــن هــذه االحتفاليــة
هــو تســليط الضــوء علــى هــذا المــرض وايصــال رســالة توعويــة للمرضــى وتعليمهــم أســاليب ومهــارات
التعايــش الســلمي مــع هــذا المــرض وعوامــل اخطــاره وكيفيــة الوقايــة منــه .وأقيمــت هــذه الفعاليــة فــي
مقــر معهــد دســمان للســكري يــوم الخميــس الموافــق  14نوفمبــر  2019برعايــة كريمــة مــن بيــت التمويـ�ل
الكويتــي الراعــي الرئيســي الــذي يرعــى هــذه الفعاليــة منــذ عــدة ســنوات.
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مكتب اإلدارة االسرتاتيجية

ت�تمحــور أنشــطة مكتــب اإلدارة االســراتيجية حــول ضوابــط التنفيــذ التاليــة التــي تدعمهــا مبــادئ قويــة
إلدارة المشــروع:
إدارة الربامج

العاملون في المكتب
عدد الموظفني

إدارة المخاطر

اختصاصي اسرتاتيجية أول

2

اختصاصي جودة

1

خطط العمل على مستوى المعهد والقطاعات

االجمالي

4

ضبط الجودة

إدارة المعرفة

التنفيذ

مدير مكتب االسرتاتيجية باإلنابة

1

إدارة االتصال

االشراف

إدارة العالقات

استخدام الكفاءات

المسمى الوظيفي

إدارة تنفيذ االسرتاتيجية

إدارة أصحاب المصلحة

نبذة عن المكتب
تــم إنشــاء مكتــب اإلدارة االســراتيجية فــي فربايــر  2019لتحســن مســتوى إدارة االســراتيجية وضمــان
توافقهــا مــع رؤيــة ورســالة المعهــد والمســؤوليات المختلفــة وتنســيق المــوارد واإلنتاجيــة التنظيميــة
لالســراتيجية الشــاملة علــى مســتوى المعهــد .ويعمــل مكتــب اإلدارة االســراتيجية كحلقــة وصــل رئيســية
محوريــة لضمــان التواصــل بشــكل دقيــق وشــفاف بــن المعهــد وجميــع الجهــات المعنيــة فيمــا يتعلــق
بتنفيــذ الخطــة االســراتيجية للمعهــد ،والمواءمــة االســراتيجية لخطــط العمــل القطاعيــة واإلنجــازات
الســنوية وضمــان الجــودة فــي المعهــد ككل.

يوضـــح الرســـم البيانـــي التالـــي قنـــوات االتصـــال التـــي يعتمدهـــا مكتـــب اإلدارة االســـراتيجية لإلشـــراف
والتنبيـــه واعـــداد التقاريـــ�ر

قنوات االتصال
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

تندرج ثالثة برامج تحت مسؤولية مكتب اإلدارة االسرتاتيجية في معهد دسمان للسكري:

 .IIIضمــان الجــودة :يعنــى مكتــب اإلدارة االســراتيجية بربنامــج هيئــة االعتمــاد الكنــدي الدوليــة،
ووضــع السياســات واإلجــراءات للمعهــد ،والتطويــ�ر الخــاص لفــرق العمــل فيمــا يخــص المعايــ�ي
العالميــة
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ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺮاﺣﻞ

 .IIخطــط العمــل علــى مســتوى المعهــد  /القطاعــات :يقــوم مكتــب اإلدارة االســراتيجية جنبــا
إلــى جنــب مــع المديــر العــام ورؤســاء القطاعــات بوضــع خطــط العمــل علــى مســتوى المعهــد /
القطاعــات وبالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة الداخليــة والخارجيــة فــي هــذا الشــأن

رﻋﺎة اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻗﺎﺋﺪ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

 .Iالخطــة االســراتيجية لمعهــد دســمان للســكري :يعنــى مكتــب اإلدارة االســراتيجية بمتابعــة
جميــع برامــج العمــل ذات الصلــة بالخطــة الخمســية االســراتيجية للمعهــد  2023-2018وإعــداد
التقاريــ�ر الخاصــة بهــا

ﻣﻜﺘﺐ اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻹدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
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إنجازات مكتب اإلدارة االسرتاتيجية لعام 2019

مفتاح المصطلحات:
مذكرة تفاهم
إدارة المخاطر المؤسسية
لجنة إدارة الجودة والسالمة
ضمان الجودة
األطر المرجعية
المسؤولية/الخضوع للمساءلة /الدعم/التشاور /اإلعالم

MoU
ERM
QSMC
QA
ToR
RASCI

عدد الخطط/التقاري�ر الصادرة عن مكتب اإلدارة االسرتاتيجية في عام :2019
الكمية

خطط/تقاري�ر

إنجازات وأنشطة مكتب اإلدارة االستراتيجية في  2019مقارنة بما كان مخطط له
التخطيط
إنشاء مكتب اإلدارة االسرتاتيجية
للجنة إدارة االسرتاتيجية  ToRاألطر المرجعية
خطة تواصل مكتب االدارة االسرتاتيجية  /مصفوفة الهيئة وتخطيط أدوار
القطاعات
التوافق المؤسسي مع االستراتيجية
تشكيل لجنة اإلدارة االسرتاتيجية
تخطيط المبادرات  4 ،1و 5
تخطيط المبادرات  2و 3
هيكل وإطار الحوكمة

الربع
األول

الربع
الثاني

الربع
الثالث

الربع
الرابع

أطر عمل

6

تقاري�ر

1

لوحات متابعة

3

خطط عمل على مستوى المعهد ( 2019و)2020

8

توافق على مستوى المعهد مع االسرتاتيجية

1

إجمالي

19

الخطة االسرتاتيجية  :2023-2018مبادرة  /2019أنشطة الربنامج /حالة االسرتاتيجية
مبادرة
مبادرة 1
األبحاث
تشارترز 3 - 1
مبادرة 2
األبحاث
تشارتر 4

معهد دسمان للسكري
القطاع

حالة أنشطة برنامج 2019
الربنامج االسرتاتيجي لمعهد دسمان للسكري
علم الجينات1A -

األبحاث

 - 1B/1C/1Dعلم األوبئة والصحة العامة
(يشمل السجل الوطني للسكري)
 - 1E/1Fالفيزي�ولوجيا المرضية

الطبي

 - 2Aإنشاء مركز معرتف به للتجارب السري�رية
للوقاية من مرض السكري وعالجه
 - 2Bاستخدام التدخالت  /التصوي�ر للوقاية من
مرض السكري وإدارته

مذكرات التفاهم والتعاون ( /)MoUضمان الجودة ( /)QAتطوي�ر أطر إدارة
المعرفة

مبادرة 3

الطبي

 - 3G-3Aتطوي�رالتعليم والمهارات

تحديث الخطة االسرتاتيجية

مبادرة 4

المدير العام
والعمليات

 - 4G-4Aالتحول التنظيمي

أطر عمل إدارة المخاطر على مستوى المعهد ( )ERMوإدارة الجودة
الشاملة ()QSMC

مبادرة 5

المدير العام
والعمليات

 - 5I-5Aاإلستدامة المالية وإدرار العائدات

التنفيذ

حالة الربنامج االسرتاتيجي للمعهد

اإلشراف على المبادرات

حالة االسرتاتيجية

تطوي�ر وإعادة تنظيم خطط عمل المعهد لعام  2019لربطها باالسرتاتيجية

لوحة متابعة مكتب اإلدارة االسرتاتيجية للربع األول وتقري�ر (ولوحة متابعة)
منتصف العام
تطوي�ر خطط عمل  2020المؤسسية
لوحة متابعة مكتب اإلدارة االسرتاتيجية للربع الثالث
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الحالة
االسرتاتيجية

وفق ًا للموعد المقرر
مخاطر
يوجد معوقات
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2019 إنجازات معهد دسمان للسكري لعام

االعتمادات
ACCREDITATIONS

دافني
برنامج
DAFNE
DAFNE
DAFNE
DAFNE

1

ADJUSTMENT
FOR
NORMAL
EATING)
(DOSE(DOSE
ADJUSTMENT
(DOSE
(DOSE
ADJUSTMENT
ADJUSTMENT
FOR
(DOSE
FOR
FOR
ADJUSTMENT
NORMAL
EATING)
NORMAL
EATING)
EATING)
FOR NORMAL EATING)
)طبيعي
طعام
أجل
منNORMAL
الجرعة
(تعديل

1

11

2

1 2

572
572
572

22

60%
572
60%
60%

ي�جgraduates
خر
graduates
graduates
graduates

نسبةin
انخفاض
reduction
in in
graduates
reduction
reduction
reduction
in
ambulance
calls calls
اإلسعاف
ambulance
ambulance
ambulance
callsطلب
calls

2 3

33 H

3H

HH

50%
60%
50%
50%

انخفاض
reduction
in in
reduction
reduction
in
in
reduction
reduction
in
admission
دخول
نسبة
ambulance
admission
calls
admission
admission
to
hospitals
to hospitals
to
to hospitals
hospitals
المستشفى

3

األول

H

50%

reduction in
admission
to hospitals

الثالث

الثاني

2019-2018

2015-2013

2010-2012

1

الماسي

البالتيني

الذهبي

الدولي
االعتماد الكندي
Accreditation
Canadaهيئة
(AC)
ماسي غري مشروط
اعتماد
Unconditional
Diamond
Level
2

3

4

7

patents
are in
براءات اخرتاع
various
stages
في مراحلها المختلفة

HIPAA
Compliance
معلومات
حماية
(Data
Governance)
المرضى األمريكي

College
American
أطباءof
علم
كلية
Pathologists
الباثولوجي األمريكية

)(نظام حماية معلومات

اإلنجازات
ESTABLISHMENTS

للسكري
الوطني
السجل
NATIONAL
DIABETES
REGISTRY (NDR)
1

2

إتمام
Infrastructure
التحتية
البنية
completed

H

التجري�بية
منطقة
Pilotالمرحلة
Region
الفروانية
محافظة
Farwaniya Governorate

1

3

3

C

تم تدشني
Launched
الصحية
للرعاية
 مركز ًا22
22 primary
healthcares
األولية
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2

للسمنةKuwait
أكاديمية الكويت
إنشاء
Obesity
أول برنامج في الكويت يقدم
Academy Established
شهادة في التحكم بالسمنة

First event in Kuwait
offering a certification in
“Obesity Management”

مكتب
إنشاء
Strategy
اإلدارة اإلسرتاتيجية

Management
Office (SMO)
Established

المكانية
للسكري للصحة
مخترب معهد دسمان
GIS
Canberra
Collaboration
التعاون مع نظام المعلومات المكانية في
Established aكانربا
Committee
chaired
جامعة
by .الصحة
the MOH
Undersecretary.
تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة
المكانية
مخترب الصحة
افت�تاح
GeoHealth
Lab
للسكري
دسمان
معهد
في
was inaugurated.
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2019 إنجازات معهد دسمان للسكري لعام
أوجه التعاون
COLLABORATIONS

المشاريع
PROJECTS

2019KEY
لعامCOLLABORATIONS
أبرز أوجه التعاون
2019

Research Sector: 45
Medical Sector: 24
Operations: 4
DG Directorate: 2
قطاع األبحاث

القطاع الطبي

فرص تعاون
تم دراستها

قطاع العمليات

قطاع المدير العام

OPEX % EXPENDITURES ON NATIONAL PROJECT COLLABORATIONS

Collaborations: 7
تعاونReviewed
اتفاقيات
New
Collaborations:
4
تم التوصل لها

75

اongoing
ً مشروع
projects
جاري ًا

المنشورات
PUBLICATIONS

DDI SECONDMENTS
2017-20192017-2019
DDI SECONDMENTS

2019-2017
2007
- 2019
اجمالي المنشورات

المحلي
التعاون
NATIONAL
COLLABORATIONS
NATIONAL
COLLABORATIONS
2019 - 2017 االعارات لمعهد دسمان للسكري

األبحاث االصلية

Research Sector:
25 Sector: 25
Research
Medical Sector:
8
Medical Sector: 8
OperationsOperations
Sector: 2 Sector: 2
وزارة الصحة

2018 مقارنة بعام
2019 مؤشر عامل الت�أثري لعام
ً
IMPACT FACTOR 2018 VS 2019

Collaborative Publications
2018: 3.213 7.8%
2019: 3.575 increase
Original Research
2018: 3.519
)أخرى (تعاونية
2019: 3.519
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الصيفي
التدريبINTERNSHIP
برنامج
SUMMER
INTERNSHIP
PROGRAM
SUMMER
PROGRAM

Total no. of Publications
2018: 3.263
11.3%
increase
2019: 3.519
قطاع األبحاث
األبحاث األصلية

إجمالي عدد المنشورات

جامعة الكويت

القطاع
الطبي

قطاع
العمليات
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2019 إنجازات معهد دسمان للسكري لعام

المشاركون
عينات
بنيPARTICIPANT:
 مقارنة:األبحاث
في
المشاركني
RESEARCH
RESEARCH
RESEARCH
PARTICIPANT:
PARTICIPANT:
SPECIAL
SPECIAL
SPECIAL
2019و
2018
لعامي
الخاصة2018
الخدمات
SERVICES
SERVICES
SERVICES
SAMPLES
SAMPLES
SAMPLES
2018
VS.
2018
2019
VS.
VS.
2019
2019

والمحاضراتAND
العلمية
الملصقات
POSTERS
PRESENTATIONS
20192019
 لعامPOSTERS
والمحاضرات الشفهية
الملصقات العلمية
/ ORAL PRESENTATIONS

دولي ًا

إقليمي ًا
دولي ًا

37

2,107
123%
2,107
2,107 123%
123%
2018 مقارنة بعام

�ثقيف الطبي
 برامج التAND SKILL
MEDICAL
EDUCATION
DEVELOPMENT
وتطوي�ر المهاراتPROGRAMS
1

FIRST أول
أمسية ت�ثقيفية
PRE-RAMADAN
لما قبل شهر رمضان

EDUCATION EVENING

خصصت ألطفال النوع األول
initiated for children with
من السكري وذويهم

محلي ًا

research  ًاposters
andملصق ًا
oral
ومحاضرة
علمي ًا بحثي
presentations
presented
in
2019
2019 شفهية تم تقديمها في عام

samplesبنك
samples
collected
samples
collected
at DDI
collected
DDI
at increase
DDI
increase
fromincrease
from from
الزيادة
نسبة
في
سحبها
تمatعينة
Biobank Biobank
by end
Biobank
ofby2019
end
by of
end
2019
of 2019 2018 20182018

معهد دسمان للسكري الحيوي
2019 حتى نهاية عام

إقليمي ًا

محلي ًا

2

والندوات
المحاضرات
2019 LECTURES
2019
ANDلعام
PRESENTATIONS

3

35

children
حضرها
ال
ً طف
attended

Guest: 30
Post Doc: 6
Journal Club: 19
Scientific Lectures: 9
Workshops: 6

50

adults
البالغني
شخص ًا من
attended
حضرها

محاضر زائر

ما بعد الدكتوراه

نادي المجلة العلمي

محاضرات علمية

ورش عمل

T1DM and their parents
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2019 إنجازات معهد دسمان للسكري لعام
الطبي
�ثقيف
الDبرامج
LLIKSMEDICAL
DNA NO
ITEDUCATION
ACتU
E LACIAND
DEMSKILL
SDEVELOPMENT
MARGOR�رPوتطوي
TNEPROGRAMS
MPOLEVED
المهارات
Move this after
Medical Sector
Summary

تطبيق نظام التدريب
• قدم معهد دسمان للسكري فرص تدري�بية
والتطوي�ر المعتمد للمتخصصني
 متخصص ًا507 وتطوي�رية معتمدة لعدد
 برنامج ًا20 • قدم معهد دسمان للسكري
 مشارك ًا1243  بحضور2019 في عام

retfa siht evoM
rotceS lacideM
yrammuS

تنظيم مبادرات
للمدارس والعموم للتوعية
بمرض السكري

الطبي
�ثقيف
التEDUCATION
برامج
MEDICAL
MEDICAL
MEDICAL
EDUCATION
EDUCATION
EDUCATION
ANDAND
SKILL
AND
SKILL
SKILL
MEDICAL
AND
SKILL
DEVELOPMENT
DEVELOPMENT
DEVELOPMENT
PROGRAMS
PROGRAMS
PROGRAMS
المهارات
وتطوي�ر
DEVELOPMENT
PROGRAMS
1

≥70.5%
74

04170
91

07190
14

%5477
.0 ≥

school
o-تم
nurses
ot-مدرسة
eno trained
HCPs
itcudeمختصي
rtrained
c1Abمن
H
�بهاeيn
تدر
ممرضةsaw noالرعاية
son
eteDiabetes
bالتعليم
aid  حول برامج%9.6on
3 neducational
deتم
veiالصحية
hca
اإللكرتوني
�بهم
يi تدر
E-learning
noitacuالسكري
d
Program
e
&
programs
stn
eiتtالaالربامج
p
وأساسيات
لمرض
�ثقيفية
في
Basic
Introduction
to
االنسولني
العالج بمضخة
Insulin Pump Therapy

11

3

Association of Clinical Endocrinologists
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2

22

30-40
30-40
30-40
30-40

3

33

4

4

44

70 70 70
70

ADVANCED
ADVANCED
TRAUMA
ADVANCED
TRAUMA
TRAUMA
متقدمة
دورة
ADVANCED
TRAUMA
LIFE
SUPPORT
LIFE
SUPPORT
LIFE
SUPPORT
LIFEدعم
SUPPORT
الحياة في اإلصابات
في
trained
التدريب
حضرواtrained
 ًاtrained
طبيب
(ATLS) PROVIDER
(ATLS)
PROVIDER
(ATLS)
PROVIDERtrained
(ATLS)
للمختصني
الحرجةPROVIDER
doctors
doctors
doctors
doctors
COURSE
COURSE
COURSE
COURSE

ACHIEVEMENTS
االمتيازات

السعيد
دالل
.د
Dr.
Dalal
Alsaeed
الخليجي
المؤتمر
الثالث
المركزof
على
at theفي
Gulf
Chapter
theحصلت
Seventh
3rd place
األمريكية
السابع المنبثق
Annual الجمعية
Clinicalعن
Congress
by theالسنوي
American
الستشاريي الغدد الصماء في سلطنة عمان

2

12-WEEK
12-WEEK
12-WEEK
 أسبوع ًا12-WEEK
PROGRAMME
PROGRAMME
PROGRAMME
 الندواتPROGRAMME
من
برنامج
dieticians
dieticians
from
dieticians
from from
from
dieticians
حضورا
تغذية
أخصائي
of clinical
of and
clinical
research
and
clinical
research
andresearch
research
ofofclinical
and
والبحثية
االكلينيكية
MOH
attended
MOH
attended
MOH
attended
MOH
attended
seminars
seminars
delivered
seminars
delivered
delivered
من وزارة الصحة
seminars
delivered
3

rt sone-to-one
es�ثقيفية
run loتoجلسة
hcs
HbA1c
de
niaانخفاض
rreduction
t sPCتحقيق
H was deniaفردية
في
seteالسكري
diabetes
baiD nحول
o
36.9%
laachieved
noitacالسكر
udein nمستويات
o
الرتاكمي
rP gninrael-E
smapatients
rمن
gor%36.9
p
المرضى
 & لدىmargoeducation
ot noitcudortnI cisaB
yparehT pmuP nilusnI

1

ACHIEVEMENTS
االمتيازات

1

 سليمان.د
Dr. معرفي
Sulaiman
Marafie
اآلسيوي
حصل على المركز األول في المؤتمر
st
at
the
National
Diabetes
1 place
للسكري في ماليزيا المقام
Institute
“Diabetes
Asia
Conference”
من قبل معهد السكري الوطني
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الوعي العام
نشر
PUBLIC
AWARENESS
والمنشورات الصحفية
ACTIVITIES
& PRESS األنشطة
RELEASES

Activities
2018: 68
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قطاع األبحاث
نبذة عن القطاع
يمثــل قطــاع األبحــاث مكانــة محوريــة فــي معهــد دســمان للســكري ،ويضــم مجموعــة مــن الباحثــن ذوي
الخــرة الذيــن يتبعــون نهج ـ ًا متعــدد التخصصــات فــي دراســة مــرض الســكري ومضاعفاتــه .وبغيــة تحقيــق
مهمــة المعهــد فــي مكافحــة وبــاء الســكري فــي الكويــت ،فقــد تضمنــت اســراتيجية قطــاع األبحــاث أول
مبادرتــن اســراتيجيتني مــن المعهــد:
 .1علــم األوبئــة ،المســببات ،علــم الوراثــة والفيزي�ولوجيــا المرضية لمرض الســكري :يشــمل الطب
الحيــوي ،صحــة الســكان ،علــم الوراثــة والبحــوث الســري�رية مــن خــال مشــاركة متعــددة التخصصــات
تركــز علــى تحديــد المحــددات للوقايــة مــن مــرض الســكري والتحكــم بــه.
 .2الوقايــة مــن مــرض الســكري والتحكــم بــه :إشــراك أنشــطة األبحــاث لتحديــد التدخــات للتحكــم
بمــرض الســكري واالعتــاالت المرتبطــة بــه علــى نطــاق العديــد مــن شــرائح الســكان

هيكل قطاع األبحاث
يت�ألــف قطــاع األبحــاث مــن أربعــة أقســام للبحــوث الطبيــة الحيويــة التــي تقــوم باألنشــطة البحثيــة ،والتــي
يشــرف عليهــا الرئيــس التنفيــذي لقطــاع األبحــاث ( .)CSOيتــم دعم أقســام البحوث من خــال عمليات األبحاث
وإدارة المشــاريع والمرافــق األساســية .تركــز أقســام األبحــاث الجديــدة علــى مواضيــع بحثيــة محــددة:
 .1علم الوراثة  /الجينوم المرتبط بالسكري وأمراض التمثيل الغذائي
 .2الجوانب الوبائية والصحية لمرض السكري ومضاعفاته
 .3الفيزي�ولوجيا المرضية لمرض السكر ومضاعفاته
 .4أبحاث الرعاية السري�رية والتجارب السري�رية

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻘﻄﺎع اﺑﺤﺎث
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ وإدارة
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ

ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻮان

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ وإدارة
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ﺑﻨﻚ دﺳﻤﺎن اﻟﺤﻴﻮي
اﻟﻮﻃﻨﻲ

ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
اﺳﺎﺳﻲ

اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ وإدارة
اﻟﻤﻠﻔﺎت

ﻣﺮﻓﻖ اﺣﺼﺎءات
اﺳﺎﺳﻴﺔ

ﻣﺮﻓﻖ اﻟﺤﻴﻮان
اﺳﺎﺳﻲ

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻣﺮﻓﻖ اوﻣﻴﻜﺲ
اﺳﺎﺳﻲ

ﻋﻠﻢ اﻟﻮراﺛﺔ
واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ

اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺠﺰﻳﺌﻴﺔ

ﻋﻠﻢ اﺣﻴﺎء اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
واﻟﻤﻨﺎﻋﺔ

ﺻﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن
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إدارة قطاع األبحاث

• إنتاجية بحثية معززة:
 تشكيل مجموعات بحثية ضمن أقسام األبحاث -زيادة  %123.5في عدد المقرتحات البحثية المقدمة

 .1الرئيس التنفيذي لقطاع األبحاث
يشــرف الرئيــس التنفيــذي لقطــاع األبحــاث ( )CSOعلــى األنشــطة البحثيــة التــي يتــم إجراؤهــا فــي المعهــد،
وتوفــر منصــة بنيــة تحتيــة صلبــة عاليــة الجــودة لجميــع جوانــب األبحــاث ،وتشــتمل مســؤولياته علــى:
• التقي�يم النقدي لطرق البحث ونتائج دراسات المعطيات الصحية

 زيادة بنسبة  %66.7في المنشورات البحثية األصلية للمعهد• تطوي�ر وإطالق نظام إدارة معلومات األبحاث ()PURE
• إطالق معاي�ي تقي�يم البحوث
• إنشاء وإطالق المكتب العام لرتجمة البحوث واالتصال ()PORTAL
• إطالق النشرة اإلخبارية للبحوث وإصدار  12مجلة إخبارية

• قيــادة والحفــاظ علــى ســمعة المعهــد مــن خــال تعزيــ�ز أعلــى مســتوى مــن التعــاون والنزاهــة
والموضوعيــة واالســتجابة والشــفافية الشــاملة فــي تحليــل األدلــة علــى تدخــات الرعايــة الصحيــة
• المشــاركة كعضــو نشــط فــي فريــ�ق اإلدارة العليــا مــع المديــر العــام والرئيــس التنفيــذي لقطــاع
العمليــات ( )COOوالرئيــس التنفيــذي للقطــاع الطبــي ( ،)CMOلتشــكيل اإلتجــاه اإلســراتيجي وضمــان
التميــز التشــغيلي للمعهــد
• إدارة شبكة متعددة المراكز من المتعاونني األكاديمي�ي على المستوي�ي المحلي والدولي
• اإلشــراف علــى وتوجيــه وتنســيق تنفيــذ الخطــة اإلســراتيجية للبحــث وضمــان التعــاون بــن اإلدارات،

اللجان
• نائب رئيس لجنة تدقيق ومراجعة البحوث ()RARC
• عضو مجلس إدارة البيانات ( )DGCفي المعهد
• عضو في لجنة  MMI-DDIاالشرافية
• عضو مكتب الرتجمة للرباءات والبحث
• عضو لجنة اإلدارة العليا

وتمكــن تخطيــط التعاقــب ونقــل المهــارات
• إنشــاء نهــج بحثــي متعــدد التخصصــات يعــزز التعــاون المتبــادل لتحقيــق األهــداف والغايــات
ا إل ســرا تيجية
يعــد الرئيــس التنفيــذي لقطــاع األبحــاث مســؤوالً عــن التوجيــه العــام وتوجيــه األبحــاث فــي المعهــد،
وبالتالــي يضمــن تركيــز بحــث المعهــد علــى أربعــة مجــاالت رئيســية:
• العلــوم األساســية :يســعى باحثــو العلــوم األساســية إلــى فهــم الجوانــب األساســية لعلــم
الوراثــة والبيولوجيــا الجزيئيــة وبيولوجيــا الخليــة والتطــور وتنظيــم األنســجة.
• البحــوث االنتقاليــة :يســهل البحــث االنتقالــي نقــل األفــكار والعالجــات الجديــدة مــن المختــر إلــى
العيــادة ،وكذلــك حركــة المالحظــات الســري�رية مــن العيــادة إلــى المختــر.

التعاون الدولي
• اتفاقيـــــة تعـــــاون " MMI-DDIتبــادل المعرفــة واالبتـ�كار فــي رعايــة مرضــى الســكري" ،والتــي تشمـــــل
 5مشــاريع عــر شــبكة تعــاون متعــددة المواقــع تشــمل:
 جامعــة مكجيــل (كليــة الطــب ،المركــز الصحــي بجامعــة مكجيــل ومعهــد البحــوث ،مركــز محــاكاةجامعــة مكجيــل)
 مركز أبحاث مرضى مونرتيال ،مركز صني بروك للعلوم الصحية صني بروك إنرتناشيونال -جامعة جالسكو

• البحــوث الســري�رية :إن دفــع عجلــة الكشــف المبكــر والعــاج والرعايــة الشــخصية والعــاج المناعــي
هــو المفتــاح لتحقيــق مهمتنــا.
• الوقايــة وتقي�يــم المخاطــر الشــخصية :الوقايــة هــي حجــر األســاس فــي المعهــد للوقايــة مــن
مــرض الســكري.

اإلنجازات الرئيسية 2019
• ت�أســيس وإطــاق مكتــب ترجمــة الــراءات واألبحــاث ،مــع  4بــراءات اخــراع مســجلة و 3قيــد التســجيل (9
تمــت مراجعتهــم)

 .2عمليات البحث وإدارة المشاريع
نبذة عن القسم
تــم تعزيـ�ز عمليــات البحــث وإدارة المشــاريع ( )ROPMفــي قطــاع البحــوث لتوفــر الدعــم اإلداري فــي جميــع
مجــاالت أبحــاث المعهــد ،وتســهيل التواصــل بــن األقســام المختلفــة .ومــن خــال العمــل جنب ـ ًا إلــى جنــب
مــع أقســام االبحــاث المختلفــة والمرافــق األساســية ،يعــد قســم عمليــات البحــث وإدارة المشــاريع منصــة
إدارة مســؤولة عــن توحيــد عمليــات الحوكمــة المتعلقــة بالمشــاريع والعمليــات وتمكــن مشــاركة المــوارد
والمنهجيــات واألدوات والتقنيــات.
تشمل مهام قسم عمليات البحث وإدارة المشاريع ما يلي:
• عمليــات البحــث وإدارة المشــاريع والتخطيــط االســراتيجي :يتــم تنســيق جميــع المشــاريع
المتعلقــة باألبحــاث مــن قبــل قســم عمليــات البحــث وإدارة المشــاريع ،ممــا يضمــن االســتخدام
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المناســب للمــوارد والميزانيــات والجــداول الزمنيــة ،واالمت�ثــال للمبــادئ االرشــادية ،وتحليــل مخرجــات
البحــث واإلدارة الشــاملة ألنشــطة البحــث .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تدعــم عمليــات البحــث وإدارة
المشــاريع أقســام األبحــاث لتحقيــق أهدافهــا مــن خــال مراقبــة وإدارة أنشــطتها وفقــ ًا للخطــة
اإلســراتيجية الخمســية لقطــاع أبحــاث المعهــد.
• المكتبــة والتعليــم والتدريــب وإدارة الملفــات الشــخصية :فــي نطــاق عمليــات البحــث وإدارة
المشــاريع ،توفــر المكتبــة مجموعــة مــن المــوارد المطبوعــة واإللكرتونيــة التــي تدعــم االحتياجــات
البحثيــة للمعهــد وتقــدم مجموعــة متنوعــة مــن الربامــج التعليميــة لالســتخدام الفعــال لمصــادر
المعلومــات .كمــا تقــوم خدمــات المكتبــة بتنســيق تنظيــم الربامــج العلميــة البحثيــة والنــدوات
والمحاضــرات ،وفهرســة جميــع المنشــورات الجديــدة للمعهــد.
• خدمــات إدارة المطبوعــات والكتابــة والتحري ـ�ر :تدعــم عمليــات البحــث وإدارة المشــاريع الباحثــن
فــي تقديــم مخرجــات أبحاثهــم ،علــى شــكل منشــورات فــي المجــات والملخصــات والعــروض
التقديميــة التــي ت�تــم مراجعتهــا مــن قبــل النظــراء فــي المؤتمــرات المعــرف بهــا دوليــ ًا .توفــر
خدمــات الكتابــة عمليــة مبســطة لتســهيل كتابــة وتحريــ�ر المنشــورات البحثيــة ،مــن خــال ضمــان
االمت�ثــال لعــدم الغــش والمبــادئ التوجيهيــة األخالقيــة ،وتحســن الجــودة الشــاملة للمخطوطــات
قبــل النشــر.

رئيس قسم
أمني مكتبة
محرر علمي
اختصاصي

المجموع

يعد فري�ق عمليات البحث وإدارة المشاريع جزء ًا من لجان متعددة داخل المعهد ،والتي تشمل:
• لجنة تدقيق ومراجعة البحوث ()RARC
• لجنة  MMI-DDIاإلشرافية
• لجنة مكتب الرباءات وبحوث الرتجمة
• لجنة المشرتيات والشراء

اإلنجازات الرئيسية لعام 2019
• اإلصدار الرسمي لنظام إدارة معلومات البحث ()PURE
• اإلصدار الرسمي لمعاي�ي تقي�يم البحوث
• إصدار نشرة األبحاث

• عدد المشاريع المقرتحة:

|2
 | 2قيد اإلنتظار

| 39
 | 13قيد اإلعداد
 | 22الموافق عليها
تمت مراجعتها

هيكل القسم
الوظيفة

اللجان

العدد
1
1
1
2
5

المرفوضة

أقسام قطاع األبحاث
 .1مرفق الخدمات الخاصة

األهداف الرئيسية

نبذة عن القسم

ت�تمثــل األهــداف الرئيســية لقســم عمليــات البحــث وإدارة المشــاريع فــي إنشــاء وتنفيــذ وصيانــة منصــات
داعمــة قويــة عــر قطــاع األبحــاث ،والتــي تشــمل:

قسم مرفق الخدمات الخاصة هو مرفق أساسي ويت�كون من ثالثة مجاالت رئيسية:

• نظــام إدارة األبحــاث :لمقرتحــات البحــث وإدارة المشــاريع ،وطــرح اإلســراتيجية ،والتنفيــذ والرصــد،
وتقاريــ�ر نتائــج  /مخرجــات البحــث
• الواجهــة المت�كاملــة لقطاعــات البحــث والعمليــات :تبســيط جميــع األنشــطة ذات الصلــة بالعمليــات
داخــل قطــاع البحــث
• إدارة النشر ومنصة الكتابة  /التوجيه العلمي ذات االختصاص
• إدارة المكتبــات ،دعــم التعليــم والتدريــب :منصــة ميســرة للوصــول إلــى المجلــة والمكتبــة وتوصيــف

مستودع العينات
الحيوية
(بنك دسمان للسكري
الحيوي الوطني)

مرفق أوميكس
االساسي
(للجينوميات
والبروتيوميات
والتمثيل الغذائي)

اإلحصاء الحيوي

الباحثــن
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بنك دسمان للسكري الحيوي الوطني
يقــدم بنــك دســمان للســكري الحيــوي الوطنــي ( )NDDBخدمــات اســتيداعيه للمعهــد والجهــات المتعاونة
إلجــراء مشــاريع بحــث قصــرة وطويلــة األجــل ت�تعلــق بمــرض الســكري ومضاعفاتــه .تشــمل مجموعــة خدمات
هــذا البنــك الحيــوي الواســعة معالجــة العينــات والتجــزيء والتخزي ـ�ن والفحــص وعــزل الحمــض النــووي،
باإلضافــة لعــدة مهــام أخــرى .بنــك دســمان للســكري الحيــوي الوطنــي هــو عضــو فــي الجمعيــة األوروبية
والشــرق أوســطية واألفريقيــة للحفــظ البيولوجــي وااليــداع الحيــوي .وهــو مختــر مــن المســتوى الثالــث
للســامة البيولوجيــة متخصــص فــي معالجــة الــدم وســوائل الجســم األخــرى وعينــات األنســجة (ألغــراض
علــم األنســجة وأغــراض الكيميــاء المناعيــة) وزراعــة الخاليــا .تشــمل مرافــق بنــك دســمان للســكري الحيــوي
الوطنــي غــرف تخزيـ�ن عينــات آمنــة وخاصيــة تجميــد تحــت  −80درجــة مئويــة وخزانــات نيرتوجــن ســائلة .يضــم
بنــك دســمان للســكري الحيــوي الوطنــي أكــر مــن  32000عينــة مــن المشــاركني فــي األبحــاث ويت�تبــع أكــر
مــن  300000عينــة بيولوجيــة لجــرد غــرف التجميــد باســتخدام نظــام إدارة العينــات (Infonetica Research
 Solutions، Tissue Auditorالمملكــة المتحــدة).

مرفق أوميكس األساسي
يعــد مرفــق أوميكــس األساســي أحــد الركائــز الرئيســية ألنشــطة البحــث فــي المعهــد ،وهــو يضــم معــدات
متخصصــة فــي الجينوميــات المتطــورة والربوتيوميــات والتمثيــل الغذائــي .يهــدف مرفــق الجينوميــات
االساســي ،وهــو أحــد أكــر المرافــق تقدم ـ ًا مــن نوعــه فــي الكويــت ،إلــى فــك رمــوز المحــددات الجينيــة
للســمنة والســكري فــي الكويــت والســمات المرتبطــة بهــا .ونظــر ًا لخصوصيــة المكــون الوراثــي لســكان
دولــة الكويــت ،فقــد أولــي اهتمــام خــاص إلنشــاء منشــأة حديثــة يمكنهــا فــك شــفرة الجينــوم الكويتــي.
توفــر هــذه المنصــة تقنيــات وأدوات بحثيــة لعلــم الجينــوم عالــي اإلنتاجيــة ،وعلــم الوراثــة وعلــم النســخ
المكتمــل مــع مجموعــة واســعة مــن التقنيــات لدراســة بنيــة الجينــوم وديناميكياتــه ووظيفتــه .تــم تجهيــز
مرفــق الجينوميــات األساســي بأنظمــة تسلســل عاليــة اإلنتاجيــة ،بمــا فــي ذلــك  Hiseq 2500و MiSeqو
 iSCAN Systemوالمحلــل الوراثــي  ،3730xlباإلضافــة إلــى تقنيــات تحديــد التعبــر الجينــي مثــل Real-Time
.PCR
وقــد تــم تجهيــز معهــد دســمان للســكري أيضـ ًا بالمعــدات األساســية المتقدمــة فــي مجــال الربوتيوميــات
والميتابولوميــات ،مجهــزة بأحــدث أجهــزة قيــاس الطيــف الكتلــي والتــي تشــمل (Thermo Scientific™ Q
 ،)Executive™ HF hybrid quadrupole-Orbitrap, the Oribtrap Velos mass spectrometerويعد مرفقي
الربوتيوميــات والمســتقلبات األساس ـي�ي قادري ـ�ن علــى تحديــد وتقديــر الربوتينــات والببتيــدات والدهــون
والجــاكان والجزيئــات الصغــرة األخــرى بدقــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يســاعد تحديــد أنمــاط الربوتينــات
 /الميتابولوميــات غــر المســتهدفة فــي تحديــد الربوتينــات والمســتقلبات الموجــودة فــي النظــام
البيولوجــي وتحديدهــا .بالنظــر إلــى أن المســتقلبات هــي النواتــج النهائيــة للعمليــات التــي تحــدث فــي
الخاليــا واألنســجة واألعضــاء ،فــإن التمثيــل الغذائــي يوفــر صــورة عــن النظــام البيولوجــي بشــكل غــر متــاح
مــع تقنيــات أخــرى.

اإلحصاء الحيوي
ت�تمثــل مهمــة مجــال اإلحصــاء الحيــوي فــي توفــر االستشــارات اإلحصائيــة للباحثــن والمتعاونــن فــي
المعهــد فــي تخطيــط المشــاريع وتصميــم الدراســات والتنفيــذ والتحليــل وعــرض نتائــج البحــث ،ممــا يضمــن
مناهــج ســليمة إحصائي ـ ًا للنشــر فــي مجــات مراجعــة األقــران.

معهد دسمان للسكري | التقرير السنوي  | 2019صفحة 46

معهد دسمان للسكري | التقرير السنوي  | 2019صفحة 47

هيكل القسم
يضم القسم الموظفني التالي�ي:

الوظيفة

العدد

يوفــر مرفــق الحيــوان والتصويــ�ر األساســي التدريــب علــى اســتخدام الحيوانــات فــي االبحــاث ،وفقــ ًا
لإلرشــادات والمعايـ�ي الدوليــة ،ويقــدم خدمــات رعايــة الحيوانــات والمناولة ،بما في ذلــك ت�كاثر الحيوانات،
والعــاج الدوائــي وجمــع الــدم  /األنســجة .يحتــوي القســم علــى منشــأة حديثــة مــن أســماك الــزرد ،والتــي
تهــدف إلــى تعزي ـ�ز تقنيــات أبحــاث الــزرد ،بمــا فــي ذلــك الحقــن المجهــري لألجنــة ،وتقنيــة ،CRISPR / Cas9
وضربــات الجينــات المضــادة للمورفينولــن قليلــة النــوى .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم تجهيــز القســم بأنظمــة
ومعــدات تصويـ�ر متطــورة ،تســمح بالتشــري�ح الدقيــق لألنســجة باســتخدام نظــام التشــري�ح الدقيــق بالليــزر،
والمــرور داخــل الخاليــا بربوتينــات مشــعة باســتخدام أنظمــة صــورة الخليــة الحيــة ،ومــرور الجزيئــات فــي
األعضــاء واألنســجة التــي تســتخدم التصويـ�ر فــي الجســم الحــي ( )IVISنظــام التصويـ�ر الطيفــي المقطعــي.

رئيس قسم

1

استشاري احصاء

1

مدير البنك الحيوي  +باحث مشارك

1

مدير مرفق أوميكس  +باحث مساعد أول

1

قائد فري�ق

1

باحث مشارك

2

باحث مساعد أول

2

باحث مساعد

1

منسق أبحاث أول

1

منسق أبحاث

رئيس القسم  /باحث أول

2

مدير منشأة الحيوان  /باحث

منسق أبحاث

1

طبيب بيطري

اختصاصي فني أبحاث

1

فني أبحاث

15

المجموع

المجموع

الهدف الرئيسي
الهــدف الرئيســي للقســم هــو تســهيل جمــع العينــات البشــرية وتخزينهــا فــي البنــك الحيــوي ،باإلضافــة
إلــى توفــر منصــة أوميكــس متقنــة لتحليــل العينــات الحيويــة والدعــم اإلحصائــي لتحليــل البيانــات.

هيكل القسم
يضم القسم الموظفني التالي�ي:

الوظيفة

العدد
1
1
1
3
6

األهداف الرئيسية
• إجراء األبحاث على النموذج الحيواني وفقا لإلرشادات والمعاي�ي الدولية.
• تدريــب الباحثــن والمتدربــ�ي فــي المعهــد فيمــا يتعلــق برعايــة الحيوانــات والتعامــل معهــا،
واالحتــواء البيولوجــي ،والتلقيــح ،وجمــع عينــات الــدم  /األنســجة ،وجراحــات البقــاء علــى قيــد الحيــاة،

اإلنجازات الرئيسية لعام 2019
يتــم دعــم جميــع المشــاريع فــي المعهــد مــن قبــل مرفــق الخدمــات الخاصــة ممــا يرتتــب عليه إشــراك مرفق
الخدمــات الخاصــة فــي جميع منشــورات المعهــد تقري�ب ًا.

والقتــل الرحيــم ،ومــا إلــى ذلــك.
• توفري الفئران  /األسماك لألبحاث من خالل الرتب�ية الداخلية.
• توفري مرفق التصوي�ر في الجسم الحي (.)IVIS
• توسيع نطاق التقنيات المتاحة للباحثني في المعهد.

• عدد المشاركني في األبحاث لعام 2017 :2019
عدد المنشورات البحثية المدعومة من قبل مرفق الخدمات الخاصة في عام 24 :2019

اإلنجازات الرئيسية لعام 2019
• تدريــب ســتة مــن العاملــن فــي مجــال األبحــاث علــى اســتخدام الحيوانــات فــي البحــث ،بمــا فــي ذلــك

 .2مرفق الحيوان والتصوي�ر األساسي
نبذة عن القسم

ترب�يــة الحيوانــات والتعامــل معهــا وت�كاثرهــا والفيزي�ولوجيــا المرضيــة الحيوانيــة.
• تدريب ثالثة من الباحثني على استخدام النظام التصوي�ري .Operetta Imagining System

يقــدم مرفــق الحيــوان والتصويـ�ر األساســي للباحثــن أنظمــة بيولوجيــة ضروريــة وأدوات تصويـ�ر لتســهيل
أبحــاث مــرض الســكري .تعــد النمــاذج الحيوانيــة شــائعة فــي البحــوث الطبيــة الحيويــة حيــث أن أنظمتهــا
البيولوجيــة ،وت�كوينهــا الجينــي واســتجاباتها المناعيــة تعكــس بشــكل وثيــق تلــك الموجــودة لــدى البشــر.
يتــم اســتخدام النمــاذج الحيوانيــة فــي مراحــل مختلفــة مــن عمليــة البحــث ،بمــا فــي ذلــك اكتشــاف األدويــة
الجديــدة وتطوي�رهــا واختبارهــا.
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• نماذج ترب�ية الحيوانات في المعهد:

سمك الزرد

الجرذان
الفئران

WT AB
WT LT
Transgenic Albino
Transgenic LT
*Transgenic ABCC
*Transgenic GCGRb
C57BL/6
BALB/c
Sprague Dawley

هيكل القسم
الوظيفة

العدد

رئيس القسم

1

باحث رئيسي

1

باحث

2

زميل ما بعد الدكتوراه

3

باحث مشارك أول

2

باحث مشارك

4

اختصاصي فني ابحاث

1

المجموع
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*قيد اإلنتاج
• تــم إنشــاء مبــادرة لنقــل الت�كنولوجيــا  /التدريــب مــع معهــد مونرتيــال ألبحــاث الســكري كجــزء مــن
المعهــد و MMIومختــر ( )ZFIN Pierre Drapeauفــي مونرتيــال ،بهــدف تدريــب باحثــي المعهد على
اســتخدام ســمك الــزرد كنمــوذج حيوانــي واعــد وفعــال مــن حيــث الت�كلفــة ألبحــاث مــرض الســكري.

عدد المنشورات المدعومة من قبل المرفق الرئيسي للتصوي�ر والحيوان9 :

 .3علم الوراثة والمعلوماتية الحيوية

الدعم (االنتداب  /األقسام األخرى)
الوظيفة
األقسام االخرى
باحث أول (مرفق الحيوان والتصوي�ر األساسي) *
فنيي أبحاث (مرفق الحيوان والتصوي�ر األساسي)

يركــز القســم فــي المقــام األول علــى تحديــد وتوصيــف الجينــات والمتغــرات الجينيــة التــي تزيــد مــن خطــر
الســمنة ومــرض الســكري والمضاعفــات ذات الصلــة لــدى الكويتيــ�ي .نحــن نســتخدم منهجيــات واســعة
النطــاق لجينــوم اإلنتاجيــة العاليــة ،بمــا فــي ذلــك دراســات االرتبــاط علــى مســتوى الجينــوم (،)GWAS
وتسلســل الجينــوم  /اإلكســوم الكامــل ،والتنميــط بأكملــه والتنميــط الجينــي عالــي الدقــة .يركــز القســم
أيضــ ًا علــى األهميــة الســري�رية للجــن  /المتغــرات المحــددة لرســم خريطــة الطــب االنتقالــي .وقــد تــم
التحقــق مــن الوظيفــة الجزيئيــة للمتغــر المحــدد باســتخدام أنــواع خاليــا ونمــاذج حيوانيــة مختلفــة مــن
خــال تقنيــات مبت�كــرة :دراســات اإلشــارات داخــل الخاليــا ،وتقنيــة  ،CRISPR / cas9والتعبــر الجينــي المفــرط
والتســاقط المناعــي للكروماتــن ( .)ChiPتشــمل مجــاالت البحــث الحاليــة األخــرى التحقــق مــن التحــوالت
الفــوق جينيــة ،والتفاعــات الجينيــة مــع بعضهــا ،وتصنيــف جزيئــات الحمــض النــووي الري�بــي المجهــري
( )microRNAوتطويـ�ر أطــر ت�ت�كــون مــن عالمــات خاصــة بالســكان للتنبــؤ بنتائــج مخاطــر اإلضطرابــات المعقــدة.

1
2

االنتداب
باحث
زميل ما بعد الدكتوراه

نبذة عن القسم

العدد

المجموع

2
1
6

*رئيس مرفق الحيوان والتصوي�ر األساسي

األهداف الرئيسية
• إنشــاء الجيــل التالــي مــن التسلســل ( )NGSوخــط األنابيــب المعلوماتيــة الحيويــة لتسلســل الحمــض
النــووي الري�بــي وتسلســل الحمــض النــووي األصغــر علــى مســتوى الجينــوم وكتابــة مســتضدات
الكريــات البيضــاء البشــرية عاليــة الدقــة (.)HLA
• تحديــد العوامــل الوراثيــة التــي تمهــد ألشــكال مختلفــة مــن مــرض الســكري مــن خــال دراســات الرتابط
األســرية ،مــع الرتكيــز علــى العائــات الكويتيــة الفرديــة  /متعــددة األجيــال مــع مــرض ســكري الشــبان
الناضجــن ( )MODYوداء الســكري المناعــي الكامــن لــدى البالغــن ( )LADAوســكري الحمــل وســكري
الخــدج ،وغريهــا مــن أنــواع مــرض الســكري الخلقــي (وراثــي جســمي ســائد ،متنحــي) ،وأمــراض أيضيــة
نــادرة.
• تطوي�ر أدوات وأطر لتقي�يم المخاطر الخاصة بالكويت المتعلقة باضطرابات التمثيل الغذائي.

معهد دسمان للسكري | التقرير السنوي  | 2019صفحة 50

معهد دسمان للسكري | التقرير السنوي  | 2019صفحة 51

• إجــراء توصيــف جينــي لمتغــرات الحمــض النــووي للميتوكوندريــا المرتبــط بالســكري واضطرابــات
التمثيــل الغذائــي ذات الصلــة.
• إنشــاء فحوصــات وظيفيــة ونمــاذج حيوانيــة لتوضيــح الــدور التنظيمــي لمتغــرات  /جينــات محــددة
لهــا صلــة بمــرض الســكري والســمنة.
• تطويــ�ر قاعــدة بيانــات "فاريــ�وم" الكويــت لفهرســة الســكان و  /أو المتغــرات الجينيــة الخاصــة
بأمــراض معينــة.
• تقي�يــم دور مواقــع الخطــر المحــددة فــي الوقايــة والعــاج مــن مــرض الســكري مــن خــال التعــاون
الوثيــق مــع القطــاع الطبــي.
• التحقــق مــن الفحوصــات الكهروكيميائيــة المضيئــة ( )ECLللكشــف الدقيــق عــن األجســام المضــادة
ذات الصلــة بالســكري.

اإلنجازات الرئيسية لعام 2019
عدد االصدارات البحثية (بما في ذلك التعاون بني األقسام)* 19 :

* يشمل فصالً كتابي ًا

 .4الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية
نبذة عن القسم
بلــغ النــوع الثانــي مــن داء الســكري معــدالت مثــرة للقلــق فــي جميــع أنحــاء العالــم ،وال ســيما فــي
منطقــة الخليــج والكويــت بســبب ارتفــاع معــدالت الســمنة .تركــز أبحــاث قســم الكيميــاء الحيويــة والبيولوجيــا
الجزيئيــة علــى تعزيــ�ز فهمنــا األساســي لمســارات اإلشــارات األيضيــة المشــاركة فــي اضطــراب دهــون
الــدم ،واإلجهــاد الت�أكســدي ،ومقاومــة األنســولني ،والتــي ستســمح للباحثــن بتطوي ـ�ر منهجيــات تعريــف
متقدمــة ألولئــك المعرضــن لخطــر اإلصابــة بالنــوع الثانــي مــن مــرض الســكري .كمــا أنهــا ســتعزز القــدرة
علــى التنبــؤ بمضاعفــات المــرض وتســاعد فــي تصميــم العالجــات المختلفــة بشــكل دقيــق ومتنــوع .يعمــل
القســم بنشــاط بتطبيــق نهــج األنظمــة المتعــددة ،باســتخدام أحــدث تقنيــات الربوتينــات والنواســخ لتحديــد
المؤشــرات الحيويــة ذات الصلــة ســري�ري ًا وتحديــد دورهــا فــي مرض الســكري ومضاعفاته .يتــم دمج البيانات
التــي تــم إنشــاؤها مــن االختبــارات المختلفــة معـ ًا إلنشــاء نمــاذج ،ممــا يســمح للباحثــن بدمــج نتائجهــم مــع
المســارات المعروفــة وكشــف المؤثــرات الجديــدة التــي تصحــح الســمنة ومــرض الســكري .يعــد الكشــف عــن
المؤشــرات الحيويــة الجديــدة أمــر ًا حاســم ًا فــي عمليــة اكتشــاف األدويــة ،وهــو مهــم للتطوي ـ�ر العالجــي
الفعــال.

عدد المشاريع14 :

|1

المنجزة

|1

دراسات عليا

| 12

جارية

هيكل القسم
الوظيفة

عدد براءات االخرتاع1 :

العدد

رئيس القسم  /باحث أول

1

باحث أول

1

باحث *II

1

التعاون الدولي

باحث

2

باحث (منتدب)

1

يشارك القسم في العديد من أوجه التعاون الدولي  -أبرزها:

زميل ما بعد الدكتوراه

2

باحث مشارك II

1

باحث مشارك

3

باحث مساعد

1

نهج لتحديد القابلية لمتالزمة التمثيل الغذائي

براءة االخرتاع قدمت

• اتحادات البحث الجيني للسمات البشرية ()GIANT
• جلوبال ليبيدز جينيتيكس( )GLGCلدى معهد برود (الواليات المتحدة األمريكية)
• جامعة مكجيل بشأن علم الوراثة الكويتي حول السكري
• كلية طب وايل كورنيل (قطر ونيوي�ورك) حول تبادل بيانات الجينوم وت�كاملها
• جينيموكس إنجالند ،حول ربط الجينوم وعلم الوراثة العربي بعلم الجينوم العالمي
• شراكة العلوم والت�كنولوجيا واالبت�كار

المجموع

13

* رئيس قسم مرفق الخدمات الخاصة

• ائ�تالف االتحاد األوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي للطب الشخصي

األهداف الرئيسية
• فهــم دور مثبــط  SGLT2ومنبــه  GLP1علــى الربوتينــات ذات الصلــة بـــ  ANGPTLباإلضافــة إلــى
المؤشــرات الحيويــة األخــرى ذات الصلــة بمــرض الســكري.
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• تحديــد دور بروتينــات الصدمــة الحراريــة الرئيســية ،وخاصــة بروتينــات  DNAJB3و DNAJC27وHSP60

 .5قسم علم المناعة وعلم األحياء المجهري

• فهــم التفاعــل بــن المؤشــرات الحيويــة المحــددة مســبق ًا ومضاعفــات مــرض الســكري ،مثــل اعتــال

نبذة عن القسم

• إنشاء رابط بني العالمات الحيوية القائمة وتنظيم الحمض الري�بوزي النووي الميكروي لها.

يشــهد مرضــا الســمنة والســكري مــن النــوع الثانــي ومــا يصاحبهمــا مــن مضاعفــات زيــادة ســريعة ،ويم ّثــان
تهديــد ًا خطــر ًا علــى الســكان فــي الكويــت والعالــم ٔاجمــع .وثمــة حاجــة ملحــة لتحديــد العالمــات المناعيــة
واأليضيــة الجديــدة ومســارات اإلشــارات مــن ٔاجــل فهــم اآلليــات الكامنــة خلــف االلتهابــات الناجمــة عــن
النظــام الغذائــي عالــي الدهون/مــرض الســكري مــن النــوع الثانــي والمضاعفــات المرتبطــة بهمــا.

فــي الســمنة والســكري مــن النــوع الثانــي وفهــم دورهــا فــي مســارات إشــارات األنســولني.
الكلــى الناجــم عــن الســكري ،وانقطــاع التنفــس أثنــاء النــوم ،وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة.
• تحديــد الجينــات المســتهدفة مــن الحمــض الري�بــوزي النــووي الميكــروي التــي ت�ت�أثــر بالســمنة
والســكري وشــبكات اإلشــارات الخاصــة بهــم.
• فهم دور ،Urocortin 3وهو منظم حديث إلفراز األنسولني في مرض السكري.
• فهــم آثــار التعديــات المختلفــة فــي نمــط الحيــاة (التماريـ�ن الرياضيــة والنظــام الغذائــي والجراحــة
األيضيــة) علــى اضطــراب شــحوم الــدم واإلجهــاد الت�أكســدي ومقاومــة األنســولني.

اإلنجازات الرئيسية لعام 2019
• نــال الدكتــور ســليمان معرفــي الجائــزة األولــى عــن أفضــل ملصــق علمــي فــي المعهــد الوطنــي
للســكري ( - )NADIمؤتمــر آســيا للســكري ( ،DAC (2019فــي ماليزيــا

ت�تطرق مشاريعنا البحثية الحالية لألسئلة الرئيسية التالية:
• مــا هــي عوامــل الخطــر األيضيــة المناعيــة ومســارات اإلشــارة لإللتهــاب ومقاومــة األنســولني

عدد االصدارات البحثية (بما في ذلك التعاون بني األقسام)13 :

والمضاعفــات المرتبطــة بهــا؟

عدد المشاريع15 :

|2

المنجزة

يبحــث قســم علــم المناعــة وعلــم االحيــاء المجهــري فــي التغريات األيضيــة المناعية في األنســجة الدهنية
بســبب االختــاالت فــي النظــام الغذائــي الغنــي بالدهــون ،باإلضافــة إلــى تفاعلهــا مــع المســتويات العاليــة
مــن األديبوكينــات الدمويــة (بشــكل فــردي أو تفاعلــي) .قــد تلعــب هــذه دور ًا رئيســي ًا فــي تحفيــز االلتهاب أو
االبقــاء عليــه أو تعزيـ�زه ،ممــا يــؤدي إلــى تعطيــل تــوازن الجلوكــوز وحساســية األنســولني .هدفنــا البحثــي
الرئيســي هــو دراســة آليــات التمثيــل الغذائــي المناعــي الســتهداف اإللتهــاب األيضــي المرتبــط بخلــل
تنظيــم اسـت�تباب الجلوكــوز وحساســية األنســولني.

|1

دراسات عليا
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• كيــف ت�تفاعــل الوســطاء اإللتهابيــة مــع مكونــات النظــام الغذائــي الغنــي بالدهــون وتحفــز مقاومــة
جارية

اإللتهــاب  /األنســولني؟
• كيف يتم تفعيل وإيقاف الجينات (التعديالت الجينية) تحت ت�أثري المغذيات المختلفة أو األديبوكينات؟
• ما هي الجينات المستهدفة لمسارات اإلشارة اإللتهابية؟

عدد براءات االخرتاع2 :

• ما هي المنظمات النسخية إلعادة تشكيل األنسجة الدهنية؟

استخدام  MicroRNA-103كمثبط الضطراب الدهون في الدم عن
طري�ق كبت جينات ANGPTL8

براءة االخرتاع
قدمت

استخدام  MicroRNA-181dكمثبط الضطراب الدهون في الدم عن
طري�ق كبت جينات ANGPTL3

جاري التقديم
لرباءة االخرتاع

• كيف تؤثر األمعاء على التهاب التمثيل الغذائي؟

هيكل القسم
الوظيفة
رئيس القسم  /باحث أول

التعاون الدولي
• الدكتور مارك برنت�كي  - MDRCتحلل الدهون ANGPTL -
• األستاذ الدكتور عبد الغني ،UT Health San Antonio ،الواليات المتحدة األمريكية
• معهد فورسايث ،كامربيدج ،الواليات المتحدة األمريكية
• مركــز ٔامســردام للســمنة التابــع لمستشــفى ســانت لوكاســا أندريــاس بأمســردام فــي هولنــدا
فــي مشــروع "دراســة العالمــات الحيويــة فــي المرضــى الخاضعــن لجراحــات عــاج البدانــة ويعانــون
ٔاو ال يعانــون مــن انقطــاع التنفــس أثنــاء النــوم"

باحث *II
باحث
زميل ما بعد الدكتوراه (منتدب)
باحث مشارك II
باحث مشارك
باحث مساعد أول
باحث مساعد II
باحث مساعد
باحث مساعد (منتدب)

المجموع

العدد
1
1
2
1
2
1
1
3
1
1
14

* مدير المرفق األساسي للحيوان  /قائد فري�ق ،مجموعة اإلجهاد الت�أكسدي
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األهداف الرئيسية
تركــز أنشــطتنا الحاليــة علــى المســتقبالت المناعيــة  /المؤشــرات الحيويــة باإلضافــة إلــى تفاعالتهــا
الميكانيكيــة مــع مكونــات النظــام الغذائــي الغنــي بالدهــون ودورهــا فــي حــدوث اإللتهــاب ،والحــد مــن
احمــرار األنســجة الدهنيــة ،ومقاومــة األنســولني ،ومــرض الســكري والمضاعفــات المرتبطــة بــه .وفيمــا
يلــي ملخــص للعمــل الجــاري:
• التعــرف علــى المســتقبالت الشــبيهة بالتــول  TLRsالمناعيــة الفطريــة وارتباطهــا بالتهــاب التمثيــل
الغذائــي  /الســكري مــن النــوع الثانــي
• دراســة التغــرات الفــوق جينيــة للت�أثــرات الكامنــة للنظــام الغذائــي عالــي الدهــون فــي االلتهابــات
األيضيــة ومقاومــة األنســولني
• لتحديــد مــا إذا كانــت العالقــة المتبادلــة بــن  IL-6و  TNF-هــي المنظــم الرئيســي اللتهــاب التمثيــل
الغذائــي ومقاومــة األنســولني واس ـت�تباب الجلوكــوز
• لتقي�يــم دور النظــام الغذائــي الغنــي بالدهــون والدهــون النشــطة بيولوجيــ ًا فــي اإللتهــاب
ومقاومــة األنســولني  /مــرض الســكري
• للتحقــق مــن دور عوامــل النســخ  IRF3 / IRF5 / IRF7و FOXOفــي الســمنة  /النــوع الثانــي مــن
الســكري
• لتوضيح دور  TLR2و  TLR4في التهاب الجزر في نماذج الفئران السمينة بسبب النظام الغذائي
• لتحديد منظمات النسخ للدهون البنية والبيج
• دراسة دور اإلجهاد الت�أكسدي في التهاب التمثيل الغذائي
• دراســة آليــات المناعــة الخلويــة والجزيئيــة المشــاركة فــي التســبب المرضــي لمضاعفــات مــرض
الســكري ،مثــل آالم األعصــاب وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة
• دراســة دور الجراثيــم المعويــة فــي أمــراض التمثيــل الغذائــي ،واســتخدام الربوبيوتيــك  /التدخــات
الغذائيــة للوقايــة والعــاج مــن مــرض الســكري والمضاعفــات المرتبطــة بــه

اإلنجازات الرئيسية لعام 2019
• حصلــت الدكتــورة فاطمــة الراشــد علــى جائــزة "أكــر باحــث واعــد" فــي حفــل الجوائــز الســنوي لمعهــد
دســمان للســكري.
عدد االصدارات البحثية (بما في ذلك التعاون بني األقسام)12 :
عدد المشاريع12 :
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جارية
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هيكل القسم

عدد براءات االخرتاع3 :
استهداف  ACyl-CoAطوي�ل السلسلة ( )ACSL1للوقاية من
االلتهابات الناتجة عن السمنة

جــاري التقديــم لــراءة
االخــراع

اعتالل محور  IL-33 / ST2في األنسجة الدهنية لمرض التمثيل
الغذائي غري المعالج في المراحل المبكرة

براءة االخرتاع قدمت

يرتبط  ST2القابل للذوبان بشكل مباشر مع  HbA1cلدى األفراد
الذين متوسط السكر في الدم لديهم طبيعي  /ما قبل السكري

براءة االخرتاع قدمت

الوظيفة

منتدب من

رئيس القسم  /استشاري غدد
صماء أطفال

وزارة الصحة

1

باحث أول

-

1

طبيب غدد صماء أطفال  /أستاذ
مشارك

جامعة الكويت  /كلية الطب

1

طبيب غدد صماء أطفال

وزارة الصحة

2

أخصائي سكري أول

وزارة الصحة

1

• كلية الطب بجامعة هارفارد

عالم أوبئة  /أستاذ مشارك

• جامعة سنرتال النكشاير ،المملكة المتحدة

جامعة الكويت  /كلية الصحة
العامة

1

مساعد أبحاث أول

-

1

مساعد أبحاث

-

1

التعاون الدولي

• جامعة ستوني بروك ،الواليات المتحدة األمريكية
• مؤسسة  VSLالدوائية

العدد

المجموع

9

		

 .6قسم الصحة التعدادية

األهداف الرئيسية
• إنشاء سجل وطني للسكري.
• مكافحــة الســمنة لــدى األطفــال ومــا يرتبــط بهــا مــن آثــار صحيــة ،الســيما مرحلــة مــا قبــل الســكري

نبذة عن القسم
يتم ّثــل الهــدف العــام لقســم الصحــة التعداديــة فــي المســاهمة فــي تحســن صحــة وعافيــة األفــراد الذيــن
يعانــون مــن الســكري ٔاو المعرضــن لمخاطــر اإلصابــة بالســكري فــي الكويــت .ونركــز فــي هــذا القســم علــى
التخطيــط لألبحــاث المتقنــة وتنفيذهــا فــي ٕاطــار التعــاون الوثيــق مــع وزارة الصحــة لتقديــم معلومــات
قائمــة علــى األدلــة لص ّنــاع السياســات مــن ٔاجــل ترجمتهــا ٕالــى برامــج تنفيــذ واســعة النطــاق .وقــد ركــز
القســم تركيــز ًا قويــ ًا علــى األبحــاث اإلكلينيكيــة فــي الفئــات المعرضــة للخطــر ،ال ســيما األطفــال الذيــن
يعانــون مــن الســكري مــن النــوع األول ؤانــواع نــادرة مــن الســكري .وفــي الســنوات القليلــة الماضيــة،
توســعت االهــداف البحثيــة للقســم لرتكــز علــى الســمنة لــدى األطفــال ومــا قبــل الســكري والســكري مــن
النــوع الثانــي ،باإلضافــة ٕالــى ســكري الحمــل ،مــن ٔاجــل تلبيــة احتياجــات الصحــة العامــة الملحــة فــي الكويــت.
ـة مبــادرة إلنشــاء ســجل وطنــي ســكري ،يشــرك فــي قيادتهــا معهد دســمان للســكري ووزارة الصحة،
وثمـ ّ
وتمثــل نقطــة تركيــز رئيســية لجهودنــا للمســاهمة فــي الرعايــة المتطــورة للســكري فــي الكويــت وتوطيــد
التعــاون مــع وزارة الصحــة.

والســكري مــن النــوع الثانــي.
• تقدير انتشار سكري الحمل وتضخم الجنني لدى السيدات العرب.

اإلنجازات الرئيسية لعام 2019
عدد االصدارات البحثية (بما في ذلك التعاون بني األقسام)4 :
عدد المشاريع10 :

|3

المنجزة
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جارية

عدد براءات االخرتاع0 :

التعاون الدولي
• سجل السكري السويدي
• AstraZenca
• كلية لندن لالقتصاد
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القطاع الطبي
نبذة عن القطاع
يتبــع القطــاع الطبــي بمعهــد دســمان للســكري نهج ـ ًا متعــدد الجوانــب لتقديــم أفضــل رعايــة طبيــة وأدق
ّ
النتائــج البحثيــة عــن طريــ�ق اســتخدام أســاليب فريــدة ومبت�كــرة .ويتنــاول القطــاع جميــع جوانــب البحــث
والتدريــب والت�ثقيــف والتوعيــة الصحيــة مــن أجــل تحقيــق رســالة المعهــد.
قــدم القطــاع الطبــي الدعــم لمبــادرات معهــد دســمان للســكري االســراتيجية التاليــة ونفذهــا فــي
عــام:2019
 .1يقــدم القطــاع الطبــي الدعــم لقطــاع األبحــاث فــي تحقيــق اســراتيجية األبحــاث فــي عــدة نواحــي،
مثــل علــم الوراثــة والفيزي�ولوجيــا المرضيــة لمــرض الســكري والبحــوث البشــرية الســري�رية المتعــددة
التخصصــات التــي تركــز علــى تعريــف المحــددات لمنــع والتحكــم بمــرض الســكري.
 .2التحكــم بمــرض الســكري ومضاعفاتــه :تقديــم أنشــطة بحثيــة لتحديــد نمــط الحيــاة والتدخــات األخــرى
للتحكــم بالســكري والمضاعفــات المرتبطــة بــه فــي مختلــف الشــرائح الســكانية.
 .3الت�ثقيــف والتدريــب :وضــع إطــار للتدريــب والتطويــ�ر وتقديــم برامــج لتعزيــ�ز الوعــي للمرضــى
ومقدمــي الرعايــة الصحيــة والعمــوم مــن خــال التعــاون مــع وزارة الصحــة ،والتــي ســتعمل علــى
تحســن خدمــات تقديــم الرعايــة الصحيــة والحفــاظ علــى صحــة المرضــى ونتائــج مــرض الســكري
باســتخدام الت�كنولوجيــا والتدخــات الســلوكية وأوجــه العــاج االخــرى.

اسرتاتيجية القطاع الطبي
الفعــال مــع الجهــات الداخليــة والخارجيــة ،نجــح القطــاع الطبــي فــي تحقيــق
مــن خــال مشــروعات التعــاون ّ
التوافــق بــن نتائجــه واألهــداف والمبــادرات االســراتيجية لمعهــد دســمان ســكري .وباالســتفادة مــن
الخــرة اإلكلينيكيــة ،دشــن القطــاع أنشــطة بحثيــة لعــاج الســكري والتحكــم بــه والوقايــة مــن مضاعفاتــه،
ومــن خــال قيــاس ت�أثــر المبــادرات البحثيــة ونتائجهــا ،يعمــل القطــاع الطبــي باســتمرار علــى تحقيــق
االســتفادة القصــوى مــن مــوارده .وتشــمل هــذه المــوارد:
 .1الت�ثقيف والتدريب
 .2مركز المهارات السري�رية
 .3الرعايــة العالجيــة :األطبــاء والمختــر اإلكلينيكــي والصيدليــة وطــب القدمــن والتمريــض ووحــدة
إدارة المعلومــات الصحيــة
 .4مركز االشعة التشخيصية
 .5نمط الحياة والحفاظ على الصحة :مركز اللياقة الطبي والتغذية
 .6أبحاث وتجارب الرعاية السري�رية
 .7تعديل الجرعة من أجل غذاء طبيعي (دافني)
 .8جودة الرعاية الصحية وسالمة المرضى

القطاع الطبي
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تخضــع كافــة المبــادرات والمشــروعات البحثيــة إلشــراف الرئيــس التنفيــذي للقطــاع الطبــي بالتعــاون مــع
الرئيــس التنفيــذي لقطــاع األبحــاث.
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مكتب الحوكمة والعمليات اإلكلينيكية

تعديل الجرعة لطعام طبيعي (دافني )DAFNE

تــم إنشــاء مكتــب الحوكمــة والعمليــات اإلكلينيكيــة ،والــذي يرأســه مديــر قســم العمليــات االكلينيكيــة،
لتيســر العمليــات اليوميــة لــكل الوحــدات الطبيــة مــن أجــل ضمــان تحقيــق نتائــج ومعايــ�ي ســامة عاليــة
الجــودة .والمكتــب مســؤول عــن تنظيــم خطــط عمل القطاع الطبي ومؤشــرات األداء الرئيســية والميزانيات
وأوامــر الشــراء والعمليــات اليوميــة ،والمحافظــة عليهــا .كمــا يضطلــع المكتــب كذلــك بمســؤولية إدارة
الخدمــات اإلكلينيكيــة التــي تشــمل حركــة المرضــى ومســار الرعايــة اإلكلينيكيــة وجــداول العيــادات وتدريــب
الرعايــة الصحيــة المهنــي والتواصــل مــع المرضــى وإدارة المعلومــات الصحيــة ،وتقديــم الدعــم لألبحــاث
واســتقطاب المشــاركني ،ومطالبــات الت�أمــن واتمــام مؤشــرات الجــودة فــي القطــاع كافــة.

برنامــج  DAFNEهــو برنامــج تعليمــي للمصابــن بالنــوع األول مــن الســكري .يعتمــد الربنامــج أساس ـ ًا علــى
تعليــم المصــاب كيفيــة تعديــل جرعــات اإلنســولني وتنــاول الطعــام بتحكــم أكــر فــي مســتوى ســكر الــدم
بطريقــة تضمــن ســامة المصــاب وتجعلــه يعتمــد علــى نفســه بشــكل أكــر دون الحاجــة إلــى الرجــوع دائمـ ًا
إلــى الفريـ�ق الطبــي .يرجــع تاريـ�خ برنامــج  DAFNEإلــى عــام  1984فــي ألمانيــا ،ثــم بــدأت بريطانيــا ،بتطبيقــه
ليتجــاوز عــدد المشــاركني فيــه  43880مصــاب بالســكري.

أبحاث وتجارب الرعاية الطبية
تمثــل األبحــاث جوهــر الرســالة الرئيســية لمعهــد دســمان للســكري ،وتلعــب األبحــاث والتجــارب اإلكلينيكيــة
دور ًا مهمـ ًا فــي تحقيــق الرســالة المرجــوة مــن المعهــد .ومــن خــال اإلطــار المتميــز للخدمــات اإلكلينيكيــة
فــي معهــد دســمان للســكريُ ،تجـ َـرى األبحــاث والتجــارب اإلكلينيكيــة بأســلوب ســهل وســلس حيــث يجــري
تنفيــذ كل عمليــات التعي ـ�ي واإلجــراءات داخــل القطــاع الطبــي.
يقــوم رئيــس قســم األبحــاث الســري�رية ،منــذ انضمامــه للمعهــد فــي شــهر ديســمرب لعــام  ،2018بت�أســيس
ُنهــج معياريــة ذات المســتوى الذهبــي فيمــا يتعلــق بارتفــاع ســكر الــدم واعتــدال منســوبه ،مــع إجــراء
دراســتني بحثيتــن قائمتــن.
لــدى القطــاع الطبــي العديــد مــن أوجــه التعــاون علــى المســتوى الوطنــي (وزارة الصحــة وجامعــة
الكويــت) واإلقليمــي (ويــ�ل كورنيــل ،قطــر) والتعــاون البحثــي الدولــي (جامعــة جالســكو؛ معهــد صنــي
بــروك لألبحــاث ،تورنتــو) .عــاوة علــى ذلــك ،يعــد القســم مركــز ًا الســتقطاب المشــاركني للعديــد مــن دراســات
المراقبــة بالتعــاون مــع شــركات األدويــة .إحــدى هــذه الدراســات هــي تجربــة مجموعــة عشــوائية متوازيــة
ذات مجموعــة متاحــة ومتعــددة المراكــز يتــم التحكــم فيهــا عشــوائي ًا لمقارنــة  iGlarLixiمقابــل األنســولني
الممــزوج مســبق ًا لمرضــى النــوع الثانــي مــن الســكري الذيــن فشــلوا فــي التحكــم بنســبة الســكر فــي الــدم
مــع األنســولني القاعــدي وأدويــة الســكري المتناولــة عــن طري ـ�ق الفــم ( )Premix GLobalالممولــة مــن
شــركة ســانوفي .لقــد أنجزنــا نســبة  %100مــن اســتقطاب المشــاركني لهــذه الدراســة وعززناهــا بالمزيــد
مــن المشــاركني ،حيــث فشــلت المراكــز األخــرى فــي بلــدان مختلفــة مــن تحقيــق أهدافهــا.
أمــا فيمــا يخــص اإلصــدارات البحثيــة ،فقــد شــهد عــام  2019طفــرة فــي جميــع أنحــاء القطــاع الطبــي مقارنــة
بالســنوات الســابقة.

26

|

مخطوطة

18

|

بحث ًا أصلي ًا

| 2,785

عامل ت�أثري متوسط
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انطلــق الربنامــج فــي الكويــت عــام  2010وتــم االنتهــاء مــن  86دورة بعــدد خري�جــن وصــل الــى  .570ســاهم
الربنامــج فــي خفــض جرعــات االنســولني المســتخدمة باإلضافــة الــى خفــض عــدد حــاالت اســتدعاء اإلســعاف
لمعالجــة حــاالت الهبــوط بنســبة تصــل إلــى أكــر مــن  %70مــن حــاالت الهبــوط المســجلة قبــل االلتحــاق
بالربنامــج ،كمــا انخفضــت حــاالت دخــول المستشــفى بســبب ارتفــاع الكيتــون فــي الــدم بنســبة تصــل إلــى
 %50بعــد االنتهــاء مــن الربنامــج .وهــذه النتائــج الباهــرة جــاءت بعــد اتمــام االلتحــاق بالربنامــج الــذي ســاعد
المرضــى علــى التحكــم بالســكر.
كمــا شــارك فريـ�ق دافنــي فــي العديــد مــن المؤتمــرات منهــا ملصــق علمــي فــي مؤتمــر  IDFالــذي أقيــم
فــي بوســان فــي كوريــا ،وتــم تقديــم ورقتــن علميتــن فــي مجلتــن علميتــن محكمتــن بخصــوص الربنامج.
كمــا تــم قبــول ملصــق علمــي مــع محاضــرة جــرى تقديمهــا فــي مؤتمــر الســكري الــذي أقيــم فــي ليفربــول
 بريطانيــا عــن تجربــة الصيــام لمجموعــة مــن خري�جــي الربنامــج فــي شــهر رمضــان الكريــم.والجديــر بالذكــر أن معهــد دســمان للســكري حصــل علــى جميــع حقوق تقديم الربنامج في الشــرق األوســط
وهــو المركــز المعتمــد كذلــك لتدريــب الكــوادر الطبيــة من مختلف الــدول لتقديم الربنامــج وتطبيقه.

مركز األشعة التشخيصية
مركــز األشــعة التشــخيصية هــو منشــأة متطــورة تحتــوي علــى أحــدث األجهــزة المســتخدمة فــي األشــعة
التــي تدعــم كالً مــن خدمــات معهــد دســمان للســكري الطبيــة وكذلــك المشــروعات البحثيــة المتعــددة
التــي ُتجــرى فــي جميــع قطاعــات المعهــد.
وقد تم تطوي�ر األجهزة  /الربامج التالية:
• تــم ت�أســيس الرتابــط بــن نظــام المعلومــات الصحيــة فــي المعهــد “ ”Hello Healthونظــام
معلومــات األشــعة ( )RISفــي ســبتمرب  -أكتوبــر  .2019وقــد تــم إضافــة التصويــ�ر االلســتوجرافي
بالرنــن المغناطيســي كربوتوكــوالت مســح جديــدة فــي مركــز االشــعة التشــخيصية فــي المعهــد.
• تــم تطويــ�ر جهــاز الرنــن المغناطيســي  1.5T MRIبالكامــل لـــ  SIGNA Artist platformمــع تحديــث
الربامــج واألجهــزة.
أجــرى مركــز األشــعة التشــخيصية نحــو  4057فحصـ ًا فــي عــام ، 2019حيــث ّقــدم مــن خاللهــا مجموعــة شــاملة
مــن أشــعة الرنــن المغناطيســي واألشــعة المقطعيــة واألشــعة الســينية وأشــعة الموجــات فــوق
الصوتيــة واختبــارات كثافــة العظــام وفحوصــات األوعيــة الدمويــة.
كمــا تــم إضافــة خدمــات جديــدة فــي مركــز االشــعة التشــخيصية :مباشــرة خدمــات األوعيــة الدمويــة فــي
مركــز االشــعة التشــخيصية فــي المعهــد منــذ  1نوفمــر  .2018وتــم إنشــاء منطقــة منفصلــة لموظفــي
مختــر األوعيــة الدمويــة والتــي تشــمل غرفــة األوعيــة الدمويــة وغرفــة الموجــات فــوق الصوتيــة ومكتــب
الدكتــور عبــد العزي ـ�ز المزينــي وغرفــة الطباعــة وذلــك فــي عــام  .2019إجمالــي اإليــرادات المحصلــة فــي
مركــز االشــعة التشــخيصية بلــغ =  88028دينــار كويتــي.
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نمط الحياة والحفاظ على الصحة
ت�تم ّثــل أحــد الطــرق األساســية للوقايــة مــن الســكري فــي االلتــزام بنمــط حيــاة مثالي والحفــاظ على الصحة
مــن خــال تنــاول الطعــام الصحــي وممارســة التماريـ�ن الرياضيــة .وي�جمــع القطــاع الطبي بني هذيــن األمري�ن
فــي إطــار مميــز معــد مــن قبــل عيــادات التغذيــة إلــى جانــب مركــز اللياقــة الطبــي حيــث يمــارس المشــاركون
تماريـ�ن رياضيــة منتظمــة تحــت إشــراف الفريـ�ق الطبــي الــذي يتابــع بانتظــام مســتويات الجلوكــوز فــي الــدم
لــدى المشــاركني ويمكنهــم مــن التحكــم بهــا ،إلــى جانــب متابعــة أدائهــم العــام وتقدمهم.

وتشــمل اإلنجــازات األخــرى فــي الوحــدة تقديــم برنامــج مدتــه  12أســبوع ًا مــن النــدوات الســري�رية والبحثيــة،
مــع  40-30اختصاصــي تغذيــة مــن وزارة الصحــة وموضوعــات شــملت مــرض الســكري مــن النــوع الثانــي
وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة والتحكــم بالســمنة وجمــع الكميــة الغذائيــة المتناولــة .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،تــم تنظيــم األمســية التعليميــة األولــى لمــا قبــل رمضــان ألطفــال الســكري مــن النــوع األول وأوليــاء
أمورهــم ،حيــث حضــر هــذه الفعاليــة  35طفـاً و 50بالغـ ًا .عــاوة علــى ذلــك ،تــم افت�تــاح أول عيــادة للتغلــب
علــى الســكري مــن النــوع الثانــي علــى مســتوى المنطقــة ،ومــا يميــز هــذه العيــادة هــو قبــول مرضــى
النــوع الثانــي مــن الســكري ممــن يتناولــون أي دواء وألي مــدة وقــد بــدأ العمــل فــي هــذه العيــادة فــي
يونيــو  2019وقــد تمكــن مريضــان مــن عــدم الحاجــة لألنســولني تمام ـ ًا.

التغذية

كما تهدف الوحدة إلى االستفادة من بيانات عمليات المراجعة والدراسات من أجل:

فــي عــام  ،2019أجــرت وحــدة التغذيــة العديــد مــن التغيـ�يات لتحســن عــدم ارتفــاع معــدالت الـــ ( DNAوالتــي
كانــت  %40ســابق ًا) ،ونتائــج الــوزن غــر المرجــوة (فــي المتوســط فــي عــام  ،2018بقــي مرضــى الســكري
مــن النــوع الثانــي وذوي مؤشــر كتلــة الجســم>  25كجــم  /م  2علــى نفــس الــوزن ونســبة كبــرة ازدادوا
وزنــ ًا (>  %20اكتســبوا >  4كجــم)) ،وت�أســيس العيــادات لت�تمحــور حــول النتائــج ،وتشــجيع المرضــى علــى
قبــول مراجعــة أخصائــي التغذيــة.

• تحسني الخدمة من خالل التغي�يات المستهدفة
• زيادة مخرجات األبحاث
تشــارك وحــدة التغذيــة أيضــ ًا بشــكل كبــر فــي األبحــاث ،حيــث تــم بــدء  3دراســات فــي عــام  2019والتــي
تشــمل تقي�يــم النظــام الغذائــي المتنــاول قبــل وأثنــاء وبعــد رمضــان ،وتعديــل فــي برنامــج تمكــن الصغــار
مــن التحكــم بغذائهــم ( ،)KICk-OFFوتجربــة التغذيــة المتقيــدة بالوقــت فــي مقــر العيــادة.

ولتحقيق ذلك ،وضع الرئيس الجديد للوحدة الخطة التالية:
•
•
•
•
•
•
•

تخفيض معدالت الـ  DNAبحيث يمكننا بعد ذلك رؤية المرضى بشكل مت�كرر أكرث
أن ترت�كز على النتائج  -مرتبط ًا بأداء الموظفني
فقدان الوزن السريع (مما يحفز المرضى)
التعاقد مع جميع المرضى للتوقيع
تقديم رعاية فردية (التدريب المقدم)
عيادة التغلب على السكري
مستمر  -العمل مع العالقات العامة على “بيع” النتائج

وقد طرأت العديد من التغي�يات على نتائج المرضى في : 2019-2018
• خسارة الوزن:

| 2018

-0.43 +/- 2.09

| 2019

-2.09 +/- 2.71

• السكر الرتاكمي :HbA1c

| 2018

7.98 +/- 1.7

| 2019

7.59 +/- 1.3

• عدم الحضور:

| 2018

%30

| 2019

%24

مركز اللياقة الطبي
يقــدم مركــز اللياقــة الطبــي الدعــم ويتماشــى مــع رســالة معهد دســمان للســكري عــن طري�ق تقديــم برامج
اللياقــة والحفــاظ علــى الصحــة .وتهــدف هــذه الربامــج إلــى الحــث علــى اتبــاع نمــط حياة صحــي للمجتمع.
اســتمر مركــز اللياقــة الطبــي فــي إجــراء تقي�يمــات شــاملة لــكل أعضائــه قبــل أن يبــدؤا برنامــج اللياقــة
الخــاص بهــم .ويشــمل هــذا التقي�يــم مــا يلــي :الموافقــة الطبيــة مــن الطبيــب وفحوصــات الــدم وفحــص
جهــد القلــب وتحليــل ت�كويــ�ن الجســم والقياســات الجســمانية وتقي�يــم اللياقــة البدنيــة.
ـاء علــى نتائــج التقي�يــم الشــامل
وقــد حصــل كل أعضــاء المركــز علــى برامــج مخصصــة للتماري ـ�ن الرياضيــة بنـ ً
الخــاص بهــم كل وفقــ ًا لحالتــه .وقــد قــدم مدربــو اللياقــة البدنيــة اإلرشــادات واإلشــراف والتدريــب
المســتمر لجميــع األعضــاء أثنــاء أداء التماريــ�ن فــي مركــز اللياقــة الطبــي ،وقــد تــم االحتفــاظ بالســجالت
اليوميــة لتوثيــق العالمــات الحيويــة للمشــركني والتقــدم الــذي تــم إحــرازه .تمــت متابعــة التقــدم المحــرز
فــي اللياقــة وتقي�يمــه كل ثالثــة أشــهر لألعضــاء الذيــن يحضــرون لمركــز اللياقــة الطبــي بانتظــام .كمــا تــم
تقي�يــم الســكر الرتاكمــي ومحيــط الخصــر كل  3أشــهر لألعضــاء الذيــن يحضــرون بانتظــام.
وقــد شــارك مركــز اللياقــة الطبــي فــي العديــد مــن األنشــطة الداخليــة والخارجيــة لت�ثقيــف العامــة وزيــادة
الوعــي حــول النشــاط البدنــي والتماريــ�ن الرياضيــة .عــاوة علــى ذلــك ،ســاهم مركــز اللياقــة الطبــي
فــي تعزي ـ�ز صحــة وعافيــة موظفــي معهــد دســمان للســكري مــن خــال اتاحــة رســوم مخفضــة للعضويــة
والســماح لموظفــي المعهــد باســتخدام مضمــار المشــي مجانــ ًا.
•
•
•

•
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بلغ متوسط الزيارات اليومية لمركز اللياقة الطبي في عام  2019عدد .41
عيادة التقي�يم :تم تقي�يم  83مريض ًا في عيادة التقي�يم
عيــادة التغذيــة التابعــة لمركــز اللياقــة الطبــي :توفــر هــذه العيــادة التقي�يــم الغذائــي وتقــدم
برنامج ـ ًا للوجبــات مــع نصائــح لصحــة أفضــل وفقــدان الــوزن ،وقــد تــم تقي�يــم مــا مجموعــه  7أعضــاء
فــي عيــادة التغذيــة فــي عــام .2019
تقي�يــم األعضــاء فــي مركــز اللياقــة الطبــي :ويشــمل ذلــك ت�كوي ـ�ن الجســم والقياســات الجســمانية،
وقــد تــم فحــص مــا مجموعــه  149عضــو ًا مــن ينايــر إلــى ديســمرب .2019
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• انضــم  47عضــو ًا جديــد ًا لمركــز اللياقــة الطبــي فــي الفــرة مــا بــن ينايــر إلــى ديســمرب ،2019
وجــدد  125مشــرك ًا عضويتهــم.
• رضا العمالء لعام  2019بلغ %80.4
• أظهــر معظــم األعضــاء الذيــن حضــروا صالــة األلعــاب الرياضيــة بشــكل منتظــم تحســن ًا كبــر ًا فــي
معايــ�ي اللياقــة البدنيــة المتعلقــة بالصحــة.
وقــد بلــغ إجمالــي اإليــرادات الســنوية المحصلــة مــن ينايــر إلــى ديســمرب  2019مــا قيمتــه  53.560دينــار
كويتــي.

عيادة القدم
يعمــل فــي قســم عيــادة القــدم عــدد  3مــن اختصاصيــي القــدم باإلضافــة لممرضــة بــدوام كامــل ،ويت�ألــف
القســم مــن  3عيــادات تعمــل علــى مــدار  5أيــام فــي األســبوع.
يقــدم قســم عيــادة القــدم تقي�يمــ ًا وعالجــ ًا متقنــ ًا وقائمــ ًا علــى األدلــة لمرضــى الســكري .يتــم تقي�يــم
وفحــص جميــع المرضــى وإبالغهــم بمــدى احتماليــة خطــورة اإلصابــة بقرحــة القــدم وفقــ ًا إلرشــادات
المعهــد الوطنــي للتميــز الســري�ري ( ،)NICEويتــم تقديــم برنامــج رعايــة فــردي وتعليم ـ ًا منظم ـ ًا مصمم ـ ًا
وفقــ ًا الحتياجاتهــم الفرديــة والتــي يتــم مراجعتهــا مــن وقــت آلخــر وفقــ ًا لحالــة الخطــورة وحالــة صحــة
القــدم.

يدعــم مركــز اللياقــة الطبــي أيضــ ًا األنشــطة البحثيــة ،ممــا يعــزز خــرة ومعرفــة المدربــ�ي .إحــدى
الدراســات هــي دراســة أبحــاث التماريـ�ن الرياضيــة :وهــي بحــث مســتمر بالتعــاون مــع جامعــة جالســكو
وهــي الدراســة األولــى التــي تجــرى مــع فريــ�ق مركــز اللياقــة الطبــي ،وت�تضمــن الدراســة مشــاركة
مواطنــن كويتيـ�ي مصابــن بــداء الســكري مــن النــوع الثانــي فــي برنامــج تماريـ�ن رياضيــة فــي النــادي
الرياضــي أو فــي المنــزل لدراســة ت�أثــر تماريـ�ن المقاومــة علــى التحكــم فــي نســبة الســكر فــي الــدم
والفــرق بــن كال الربنامجــن.

•

يشــارك مركــز اللياقــة الطبــي أيض ـ ًا بشــكل كبــر فــي الربامــج الداخليــة وحمــات التوعيــة ،مثــل برنامــج
تمكــن الصغــار مــن التحكــم بغذائهــم ( )KICk-OFFمــع وحــدة التغذيــة والربامــج المدرســية وفعاليــة
يــوم الســكر العالمــي.

•
•

يعمــل مركــز اللياقــة الطبــي باســتمرار علــى تحقيــق اهدافــه المتمثلــة فــي زيــادة عــدد األعضــاء
المشــركني ،وتحقيــق المزيــد مــن اإليــرادات ،فضـاً عــن الرتكيــز علــى تحســن صحــة أعضائنــا وعافيتهــم
والمشــاركة أيض ـ ًا فــي برامــج التوعيــة الصحيــة لـــمعهد دســمان للســكري.

الرعاية العالجية
يوفــر معهــد دســمان للســكري مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات االكلينيكيــة التــي تقــدم الرعايــة
العالجيــة للمرضــى داخــل القطــاع الطبــي .وقــد ت�أســس قســم الرعايــة العالجيــة ورعايــة المرضــى داخــل
القطــاع الطبــي كعيــادات خارجيــة مــن أجــل تقديــم خدمــات طبيــة مثاليــة واستشــارات ت�ثقيفيــة لهــم،
باإلضافــة إلــى دعــم األبحــاث والتجــارب اإلكلينيكيــة .ويتــم االهتمــام بالجوانــب المتعلقــة بالســكري
ومضاعفاتــه المختلفــة فــي العيــادات التاليــة:
•
•
•
•
•
•
•
•

عيادة سكري الكبار
عيادة سكري األطفال
عيادة العيون
عيادة األسنان
عيادة األعصاب
عيادة الكلى
عيادة القلب
عيادة الجلدية
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•
•
•
•
•
•
•

عيادة األنف واألذن والحنجرة
عيادة العالج الطبيعي والت�أهيل
عيادة األلم العصبي السكري
صرف االدوية
العالج الدوائي ومراجعة االدوية
برنامج دافني متعدد التخصصات
عيادة القدمني

فــي عــام  ،2019شــارك اختصاصيــو القــدم بشــكل نشــط فــي توفــر المشــاركني لتعــاون دولــي ومشــروعني
بحثيـ�ي بقيــادة قســم عيــادة القــدم ،وهمــا مســتمران فــي عــام  ،2020باإلضافــة لذلــك ،فقــد حقــق قســم
عيــادة القــدم العديــد مــن اإلنجــازات التــي تشــمل:

•
•
•
•
•
•

•

المشــاركة فــي يــوم الســكر العالمــي  -شــارك فريــ�ق قســم عيــادة القــدم فــي فحــص القــدم
وتقي�يــم المرضــى
قام قسم عيادة القدم بتوفري أكرث من  660مريض ًا لألبحاث في عام 2019
جلســات الت�ثقيــف الجماعيــة للمرضــى  -تــم عقــد أربــع جلســات جماعيــة للمرضــى لإلســهام فــي
تعزيــ�ز المعرفــة والمهــارات المتعلقــة بالقــدم الســكرية ومضاعفاتهــا.
زيــارات المــدارس الثانويــة مــن وزارة الرتب�يــة والتعليــم  -ســت جلســات قدمتهــا عيــادة القدم ألطفال
المــدارس.
تدريب مثقفي السكري بالتعاون مع قسم التدريب والت�ثقيف في معهد دسمان للسكري
أربع جلسات للطاقم الطبي المتدرب
تدريب الممرضات  -أكملت  10ممرضات برنامج فحص القدم في عام .2019
تم تقديم ملصق علمي في مؤتمر القدم السكرية في اسرتاليا في سبتمرب .2019
تدريــب فيدراليــة الســكر الدوليــة حــول مضاعفــات القــدم الســكرية ،فــي معهــد دســمان للســكري
بالتعــاون مــع قســم التدريــب والت�ثقيــف فــي المعهــد .قــدم فريـ�ق عيــادة القــدم أربــع جلســات فــي
عــام 2019
تــم تقديــم محاضــرة حــول معالجــة الجــروح فــي القــدم الســكرية بالتعــاون مــع أربــع أطبــاء مــن معهد
دســمان للســكري وممرضــة أولــى

أعداد المرضى
مــن  1ينايــر  2019إلــى  31ديســمرب  ،2019قدمــت عيــادات القــدم عــدد  3777استشــارة ،بمعدل  314.5استشــارة
شهري ًا.
من  1ينـايـــــــر  2019إلى  31ديسمــــر  ،2019تمـــــت معاينـــــة  85قرح ًا ،تم شفــــاء  54منها ( ،)%64تــــــم تحويـــــل
 8منهــا وانقطــع  9منهــا عــن المتابعــة.
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جودة الرعاية الصحية وسالمة المرضى

• وقد لوحظ عدة أوجه من التحسن فيما يلي:
-

منــذ عــام  ،2009قــدم القطــاع الطبــي العديــد مــن األنشــطة المتعلقــة بمــرض الســكري التــي تضــم أبحــاث
وتجــارب الرعايــة الســري�رية والتعليــم والوقايــة واإلدارة لضمــان ســامة المرضــى وأعلــى معايـ�ي الجــودة.
ويعتــر ذلــك ركيــزة أساســية لتعزيــ�ز الوقايــة والتعليــم والتشــخيص والعالجــات مــن خــال الجمــع بــن
التخصصــات والمــوارد والخــرة والتقنيــات .تمحــورت أنشــطة الجــودة حــول مجموعــة محــددة مــن أبعــاد
الجــودة التــي اقرتحتهــا هيئــة االعتمــاد الكنديــة وهــي الرتكيــز الســكاني واإلتاحــة والســامة والحيــاة
العمليــة والخدمــات التــي تركــز علــى المراجعــن واســتمرارية الخدمــات والفعاليــة والكفــاءة.

-

خطط الجودة
• بالتعــاون مــع فريـ�ق الجــودة وســامة المرضــى ( )QPSتعمــل كل وحــدة فــي القســم الطبــي علــى
رفــع مســتوى الجــودة مــن خــال ادمــاج أنشــطة الجــودة فــي خطــط عملهــم.
• تــم تشــجيع الوحــدات علــى اســتخدام أدوات تحســن الجــودة مثــل منظومــة خطط-افعل-ادرس-ابــدأ
( )PDSAمــع نتائــج مؤشــرات الجــودة لتوجيــه جهــود التطوي ـ�ر فــي القطــاع الطبــي.
• ت�تــم مراجعــة ومعالجــة شــكاوى المرضــى مــن خــال العالقــات العامــة لتحســن جــودة الخدمــات
المقدمــة للمرضــى .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم االعــداد للمجلــس االستشــاري للمرضــى واألســرة
( )PFACومــن المقــرر أن يبــدأ العمــل بــه بمجــرد أن يتــم انضمــام المرضــى كأعضــاء.

السياسات واإلجراءات
•
•
•

معاي�ي الرعاية
تمت�ثــل وحــدات القطــاع الطبــي لمعاي ـ�ي االعتمــاد الكنــدي ،ويتــم باســتمرار تطوي ـ�ر السياســات واإلجــراءات
وتحديثهــا بمــا يتماشــى مــع هــذه المعايــ�ي .تــم إعــادة تصميــم مســار رعايــة المرضــى ليتماشــى مــع
األهــداف االســراتيجية للوقايــة مــن مــرض الســكري والتحكــم بــه وبمضاعفاتــه

سالمة المرضى
• يتــم إجــراء األنشــطة المتعلقــة بســامة المرضــى مــن خــال الجهد المشــرك لوحدات القطــاع الطبي
وفريـ�ق جــودة الرعايــة الصحيــة وســامة المرضــى ولجنــة الطــوارئ والســامة فــي معهــد دســمان
للسكري.
• فــي  17ســبتمرب  ،2019أقــام معهــد دســمان للســكري فعاليــة حــول ســامة المرضــى مشــارك ًا
العالــم فــي اليــوم الدولــي لســامة المرضــى ( )IPSDالــذي يســعى إلــى زيــادة الوعــي واســتضافة
األنشــطة التــي تهــدف للتطويـ�ر وتحفيــز الحلــول المبت�كــرة مــن خــال الت�أكيــد علــى أهميــة اتبــاع ســبل
الســامة علــى جميــع مســتويات مراكــز العمــل.

ارتفعـت نسـبة تحويـ�ل مرضـى السـكري مـن النـوع األول لباقـة دافنـي الت�ثقيفيـة ( %32.5وذلـك
بنسـبة  %28عـن العـام الماضـي)
النسبة المئوية للمرضى البالغني الذين سجلوا نتائج السكر الرتاكمي في الـ  4شهور السابقة
( )%93.2قـد تجـاوزت الهـدف بنسـبة %13.3
النسـبة المئويـة للمرضـى الذيـن سـجلوا تحاليـل الدهـون خلال الــ  12شـهر ًا الماضيـة ( )%96.9قـد
تجـاوزت الهـدف بنسـبة %2
في المختربات ،تجاوزت فرتة االسـتجابة للعينات المرسـلة ،وتحليل البول ،والكيمياء االكلينيكية،
وخدمـات الفصـد ( )%93.35هدفهـا بنسـبة %5.85
تجـاوزت التقاريـ�ر المخربيـة الصحيحـة وتعريـف العينـات المخربيـة هدفهـا بنسـبة  %5و %10علـى
التوالـي.

•
•

ـتملة جميــع الوحــدات والجوانــب فــي القطــاع الطبــي فــي
تــم تطوي ـ�ر السياســات واإلجــراءات مشـ
ً
معهــد دســمان للســكري
تســن جميــع الوحــدات سياســات لدعــم الممارســة االكلينيكيــة وتعزيـ�ز جــودة الرعايــة والســامة .تقــع
مســؤولية تعديــل ومراجعــة السياســات علــى عاتــق رؤســاء الوحــدات.
يتــم تحديــث جميــع السياســات فــي  3دورات ســنوية ،باسـت�ثناء مركــز األشــعة التشــخيصية والمختــر
االكلينيكــي اللــذان يقومــان بتحديــث سياســاتهما فــي ســنتني وســنة واحــدة علــى التوالــي .يتــم
متابعــة هــذه السياســات واإلجــراءات ومشــاركتها مــن قبــل قســم تخطيــط وتطوي ـ�ر الرعايــة الصحيــة.
يتــم إتاحــة كافــة السياســات واإلجــراءات لموظفــي المعهــد علــى الـــ  SharePointلضمــان ســهولة
الوصــول إلــى السياســات المحدثــة.
في عام  ،2019بلغ إجمالي عدد السياسات في القسم الطبي أكرث من  280سياسة.

اإلطار األخالقي
• عمــل معهــد دســمان للســكري بشــكل وثيــق مــع مختلــف أقســامه علــى تطوي ـ�ر اإلطــار األخالقــي
لعمــل المعهــد  ،وهــو مــورد لتحســن وتوجيــه الممارســة األخالقيــة لجميــع موظفــي معهــد
دســمان للســكري والمرضــى  /المراجعــن الذيــن يســتوجبون قــرارات أخالقيــة صعبــة

مقياس األداء
• مــن خــال فريــ�ق الجــودة وســامة المرضــى ،تــم تطويــ�ر العديــد مــن مؤشــرات الجــودة لقيــاس
عمليــات ونتائــج الرعايــة الصحيــة والســامة لضمــان التحســن المســتمر لجــودة الرعايــة للمرضــى
الذيــن ينتفعــون مــن الخدمــات المقدمــة ،اســتدالالً بالعمليــة ونتائــج الرعايــة.
• خضعــت طــرق جمــع البيانــات وتحليلهــا لتعديــات وتحديثــات حيويــة من أجل اســتخراج البيانات مباشــرة
مــن الســجل الطبــي اإللكرتونــي ( )Hello Healthبالتعــاون مــع قســم ت�كنولوجيــا المعلومــات
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إدارة المعلومات الصحية
ســاهم فري ـ�ق إدارة المعلومــات الصحيــة فــي اجــراءات التوســع فــي الخدمــات والعيــادات الجديــدة هــذا
العــام ،مثــل عيــادات طــب العيــون الجديــدة وعيــادات األســنان اإلضافيــة ،باإلضافــة إلــى الخدمــات الجديــدة
حيــث يعايــن فريــ�ق متعــدد التخصصــات المرضــى .تمــت معاينــة مــا مجموعــه  4237مريضــ ًا ،بواقــع 41328
موعــد ًا كمــا بلــغ عــدد المواعيــد التــي لــم يتــم حضورهــا  8501موعــد ًا.
باإلضافــة لذلــك ،بــذل القســم جهــود ًا فــي تطويــ�ر تقاريــ�ر وإحصــاءات إضافيــة (تقاريــ�ر انتهــاء متابعــة
المرضــى فــي المعهــد وتقاريــ�ر حالــة ت�أمــن المريــض وتقاريــ�ر قوائــم االنتظــار وتقاريــ�ر عــدم الحضــور
وتحديــث ملفــات المرضــى وإحصــاءات ت�أمــن عافيــة وتقاري ـ�ر اإليــرادات مــن أجــل ت�أســيس وإنشــاء قاعــدة
البيانــات) .عــاوة علــى ذلــك ،تــم إنشــاء إحصــاءات المرضــى فيمــا يتعلــق بالملفــات التمهيديــة والملفــات
النشــطة لمراقبــة الزيــادة فــي عــدد المرضــى والمشــاركة فــي األبحــاث.

إنجازات فري�ق إدارة المعلومات الصحية
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

تحديث  %94من ملفات مرضى عيادات الكبار واألطفال.
ت�أكيد  %91من مواعيد جميع المرضى.
تحديــث قائمــة إرشــادات مركــز األشــعة التشــخيصية وعمليــة التدريــب ومســؤوليات موظفــي
اســتقبال مركــز األشــعة التشــخيصية.
إنشاء عملية جديدة إلرسال تقاري�ر الفحص.
اعتماد جهاز انتظار المرضى بالدور األول واستقبال الكبار.
الرتكيــز علــى تقليــل نســبة “عــدم الحضــور” مــن قبــل المرضــى فــي جميــع عيــادات معهــد دســمان
للســكري.
إنشاء نظام تدقيق وإجراءات لجميع مهام ومسؤوليات طاقم فري�ق إدارة المعلومات الصحية.
تحسني دقة بيانات المرضى من خالل تدقيق الملفات بشكل منتظم.

تخطــط إدارة المعلومــات الصحيــة لتحســن العديــد مــن خدماتهــا للمســاعدة فــي أبحــاث معهــد دســمان
للســكري.

التمريض
يســاهم قســم التمريــض فــي الخطــة االســراتيجية لمعهــد دســمان للســكري مــن خــال تنفيــذ ومراجعــة
ومراقبــة العديــد مــن األنشــطة والمعايــ�ي المهمــة لممارســة التمريــض وســامة المرضــى وســامة
الموظفــن ،وكذلــك مــن خــال توفــر رعايــة تمريضيــة آمنــة وفعالــة وذات جــودة عاليــة ،كمــا أن دور
القســم يتماشــى مــع رســالة ورؤيــة معهــد دســمان للســكري.
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يتــم تقي�يــم عــدد مــن  6مؤشــرات الجــودة ومشــاركة ذلــك مــع لجنــة الجــودة وســامة المرضــى .تــم تحقيــق
جميــع األهــداف لعــام  2019مــن خــال جهــود الفريـ�ق بأكملــه.
المؤشر

الهدف

الحجم

اإلنجاز الفعلي

تقاري�ر حوادث العمل الصادرة عن قسم التمريض

مالحظات
الربع األول

 .1السجالت الصحية اإللكرتونية
( - )EHRتوثيق العالمات
الحيوية

 100ملف/شهر

%99

%99.98

منجزة

 .2قائمة التحقق وتقي�يم مخاطر
السقوط ()FRAC

كافة الملفات

%97

%98.17

منجزة

 -قسم التدخالت التمريضية

 50ملف/شهر

%75

%98.99

منجزة

 .3نتائج المخترب الحرجة  -استجابة
االطباء

كافة التقاري�ر
المخربية في
399-2019

%80

%98.83

منجزة

 .4االمت�ثال لنظافة اليدين

 200مرة/منطقة

%95

%95.51

منجزة

 .5ارقام ت�تبعيه لقسم خدمات
التعقيم المركزي
 .6توثيق الحساسية

 .3تقاري�ر حوادث العمل

كافة األدوات
المستخدمة في 3
عيادات

%99

%94.93

منجزة

 55ملف/شهر

%75

%99.65

منجزة

 .1السجالت الصحية اإللكرتونية ( )EHR) - (Hello Healthوتدقيق الملفات
الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

المعدل السنوي

%100

%100

%99.33

%100

الهدف %99
%99.98

 .2توثيق الحساسية
الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

المعدل السنوي

%96.97

%100

%100

%100

الهدف %75
%99.65
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الربع الثالث

الربع الثاني

 3تم االنتهاء منها  3تم االنتهاء منها  1تم االنتهاء منه

الربع الرابع

المجموع (الربع
األول-الثالث)

 1لم يتم االنتهاء
منه

 6تم االنتهاء منها

 .4ســجل إدارة االدويــة منــذ إتمــام مشــروع تحســن األداء فــي عــام  ،2017بلغــت نســبة ســجل إدارة االدويــة
 %100باستمرار.

 .5الســامة ســامة المرضــى أمــر بالــغ األهميــة لجميــع موظفــي الخدمــات العالجيــة .تــم تطبيــق تقي�يــم
مخاطــر الســقوط فــي جميــع العيــادات ،ولوحــظ ارتفــاع معــدل االمت�ثــال .كمــا يتــم تطبيــق تقي�يــم مخاطــر
الســقوط وفقــا للربوتوكــول:
التقاري�ر
ربع
السنوية

الربع
األول
2018

االمت�ثال
لتقي�يم
مخاطر
السقوط

%96.46

الخطورة
العالية

%42

الربع
األول
2019

%98

%39.43

الربع
الثاني
2018

%96.3

%33.43

الربع
الثاني
2019

%97.66

%42.70

الربع
الثالث
2018

%98.76

%40.3

الربع
الثالث
2019

%98.50

%41.43

الربع
الرابع
2018

%97.3

%46.43

الربع
الرابع
2019

%97.66

%40.03

المعدل
السنوي
2018

%97.15

%40.54

المعدل
السنوي
2019

%97.8

%40.08

تــم إضافــة جــزء “التدخــل التمريضــي” ضمــن نمــوذج تقي�يــم مخاطــر الســقوط الجديــد الــذي تــم العمــل بــه
منــذ عــام  ،2018والــذي يتيــح مراقبــة أفضــل لمشــاركة التمريــض فــي رعايــة المرضــى .فــي عــام ،2019
تــم تدقيــق  50ملف ـ ًا عشــوائي ًا  /شــهري ًا (مــع مخاطــر عاليــة للســقوط) التخــاذ اإلجــراءات بعــد تقي�يــم قســم
التمريــض .تمــت مراقبــة امت�ثالهــم فــي مــلء قســم “التدخــل التمريضــي” .كان الهــدف  ،%75وبلــغ المعــدل
الســنوي الــذي تــم تحقيقــه .%98.99
لم يتم تسجيل أية حوادث سقوط في عام  2019في منطقة العيادات.
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 .6فحص الشبكية

 .7الثقيف اإللزامي يتم جدولته على مدار العام.

بــدأ برنامــج فحــص الشــبكية فــي عــام  ،2017كجــزء مــن دور منســق رعايــة المرضــى الــذي يقــوم بــه بالفعــل
العديــد مــن أفــراد طاقــم التمريــض .وخــال عــام  ،2019تــم فحــص عــدد كبــر مــن الملفــات لمعرفــة أهليــة
المريــض إلجــراء فحــص الشــبكية الســنوي.
وبفضــل جهــود طاقــم التمريــض وتفانيهــم ،تــم اكتشــاف  94مريضــ ًا يعانــون مــن مشــاكل فــي العينــن
تســتدعي رعايــة طارئــة ،و لــو لــم يتــم اكتشــافهم لــكان مايعانــون منــه قــد تســبب بفقدانهــم للبصــر
تدري�جيــا .تــم تحديــد مواعيــد لـــ  201مريــض إلجــراء فحــص شــامل للعــن مــع طبيــب عيــون متخصــص.

العدد اإلجمالي للملفات التي تم فحصها
>5000

إجمالي عدد المرضى المقرر فحصهم
2191

تم فحصهم

1488

تم تحويلهم إلجراء
المزيد من تقي�يم العيون

201

لم يتم فحصهم
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الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

المعدل السنوي

%99.8

%99.8

%99.9

%99.9

%99.85

 .10اإللتــزام بنظافــة اليديــن  -تــم تطبيــق برنامــج منظمــة الصحــة العالميــة “ 5لحظــات لنظافــة اليديــن” فــي
معهــد دســمان للســكري ،فــي كافــة العيــادات .تــم مالحظــة قيــام افــراد الرعايــة الصحيــة لمــا ال يقــل
عــن  200مــرة بالتزامهــم بتنظيــف اليديــن (إمــا بالصابــون والمــاء أو فــرك اليديــن بالكحــول).
الفرتة األولى (يناير -يونيو)

الفرتة الثانية (يوليو -ديسمرب)

المعدل السنوي

%95.5

%95.7

%95.6

 .11ت�تبــع األدوات المعقمــة  -بــدأت هــذه العمليــة منــذ عــام  ،2016الســرجاع األدوات التــي يتــم تعقيمهــا،
فــي حــال فشــل جهــاز التعقيــم “االوتوكليــف”.

703

94

 .9ســامة بيئــة العمــل  -تقــوم ممرضــة مكافحــة العــدوى والمختصــن بمكافحــة العــدوى بإجــراء جــوالت
بنــاء علــى قوائــم المراجعــة المعتمــدة مــن قبــل مديــر التمريــض
منتظمــة فــي محيــط بيئــة العمــل،
ً
واستشــاري مكافحــة العــدوى .كمــا يتــم كذلــك مراقبــة االمت�ثــال لممارســة نظافــة اليديــن وإعــداد
تقاري ـ�ر شــهرية.

• الســامة البيئيــة  -تقي�يــم نظافــة وحالــة المعــدات واألثــاث واألرضيــات والجــدران ومــا إلــى ذلــك فــي
العيــادات ومناطــق انتظــار المرضــى ومركــز االشــعة التشــخيصية ومركــز اللياقــة الطبــي ومختــر ســحب
الــدم.

لم يتم فحصهم
ألسباب وجيهة
662

تم تحويلهم
للرعاية الطارئة

 .8التعليم المستمر  -يتم تنظيمه أيض ًا من قبل لجنة “أثناء الخدمة والتعليم” ويتم اجراؤه أسبوعي ًا

إنقطعوا
عن المراجعة
41

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

المعدل السنوي

%99.09

%99.76

%85.37

%95.48

%94.92

 .12معالجــة نتائــج المختــرات الحرجــة  -يقــوم المختــر الســري�ري باإلبــاغ عــن نتائج فحوصــات مخربية محددة،
وفقـ ًا لقائمــة محــددة مــن الفحوصــات والقيــم المتفــق عليهــا .وفقـ ًا الســتجابة الطبيــب المعالــج ،يتــم
اتخــاذ إجــراءات مختلفــة (التحويـ�ل للمستشــفى ،المواعيــد المبكــرة ،إعــادة اجــراء فحــص العينــة ،ت�ثقيــف
المرضــى ،ومــا إلــى ذلــك) .يتــم رصــد عــدد النتائــج المخربيــة التــي يتــم االبــاغ عنهــا دون اســتجابة مــن
الطبيــب .الهــدف هــو <“ %20دون اســتجابة”.
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الربع األول  122 -فحص مخربي  )%2.22( -لم يكن هناك استجابة من األطباء  -تجاوز الهدف
الربع الثاني  86 -فحص مخربي  )%0( -لم يكن هناك استجابة من األطباء  -تجاوز الهدف
الربع الثالث  86 -فحص مخربي  )%1.97( -لم يكن هناك استجابة من األطباء  -تجاوز الهدف
الربع الرابع  101 -فحص مخربي  )%0( -لم يكن هناك استجابة من األطباء  -تجاوز الهدف

 .19مركــز المهــارات الطبيــة  -الــدورات المنظمــة مــن قبــل كادر التمريــض  -طاقــم التمريــض مــدرب لتقديــم
دورات متعــددة يقدمهــا مركــز المهــارات الطبيــة فــي المعهــد .تجــاوز عــدد الــدورات المقدمــة خــال
أيــام األســبوع وفــي عطــات نهايــة األســبوع العــدد التقديــري:
المقررة

المقدمة

الربع
األول

الربع
الثاني

الربع
الثالث

الربع
الرابع

دعم الحياة األساسي ()BLS

40

89

11

36

23

19

اإلنعاش القلبي الرئوي ()CPR

20

43

6

12

12

13

اإلسعافات األولية

20

33

8

4

4

17

إدخال القسطرة الوريدية  -لسحب
الدم

15

59

18

30

11

-

الحقن اآلمن

15

63

1

20

42

-

الدورة

إجمالي  395فحص ًا مخربي ًا )%1.04( ،معدل عدم اإلستجابة من قبل األطباء ،تم تحقيق الهدف.

 .13الــكادر التمريضــي المشــارك فــي األبحــاث :يخصــص عــدد كبــر مــن كادر التمريــض جــزء ًا كبــر ًا مــن وقتهــم
للمشــاريع البحثيــة .يشــارك بعــض افــراد الطاقــم التمريضــي فــي أكــر مــن مشــروع ،وبعــض تلــك
المشــاريع هــي خاصــة باألبحــاث بالكامــل.
الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع
عدد افراد التمريض

18

26

30

25

مشاريع األبحاث
الجديدة

1

5

2

-

مشاريع األبحاث
القائمة

11

10

13

14

593.73

1591.75

1699.12

2033.08

عدد الساعات
المقضية في االبحاث

سنوي ًا

15

22

19

-

3

-

تنسيق دورة دعم الحياة المتقدمة
لإلصابات ()ATLS

3

3

3

-

-

-

 5917.68ساعة

 .14احتفــال معهــد دســمان للســكري بيــوم الســكر العالمــي وذلــك فــي  14نوفمــر  ،2019حيــث ســاهم
قســم التمريــض فــي هــذا الحــدث مــن خــال قيــاس الطــول والــوزن وضغــط الــدم وســكر الــدم ومعــدل
الســكر الرتاكمــي لـــ  166مريض ـ ًا .تــم اجــراء فحــص القدمــن لعــدد مــن المرضــى كذلــك.
 .15الحمــات التوعويــة  -شــارك قســم التمريــض فــي عــام  ،2019فــي  20حملــة توعويــة ،مــع  51موظف ـ ًا،
وقــام بفحــص  1451شــخص ًا.
 .16قســم خدمــات التعقيــم المركــزي  -تــم إجــراء  95عمليــة تعقيــم بالبخــار فــي عــام  ،2019تخــدم عيــادات
طــب القــدم وطــب األســنان وعيــادات األنــف واألذن والحنجــرة ،باإلضافــة إلــى المختــرات ومنشــأة
الحيــوان.
 .17اختبــارات نقطــة الرعايــة ( - )POCTتــم إجــراء عمليــات مراقبــة الجــودة لجميــع األجهــزة  -أجهــزة قيــاس
الســكر وأجهــزة تحليــل الســكر الرتاكمــي ( - )HbA1cمــع االمت�ثــال بنســبة  %100فــي اختبــار واجتيــاز
معاي ـ�ي الجــودة .يتــم تقديــم النتائــج إلــى مديــر المختــرات الطبيــة ،كجــزء مــن متطلبــات اعتمــاد كليــة
علــم االمــراض االمريكيــة (.)CAP

 .18تقي�يــم القــدم مــن قبــل طاقــم التمريــض  -كجــزء مــن مشــروع بحثــي لدراســة انتشــار اعتــال األعصــاب
الســكري وقرحــة القــدم بــن المواطنــن الكويتي ـ�ي ،تــم تدريــب الممرضــن واجتــازوا برنامــج التحقــق
مــن الكفــاءة لتقي�يــم القــدم .منــذ بدايــة المشــروع فــي مايــو  2019ولغايــة نوفمــر  ،2019تــم فحــص
 1046مريضــ ًا.
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أنبوب أنفي معدي ( )NGTوإدخال
قسطرة فولي

 .20تقديــم دورة أساســيات مــرض الســكري للموظفــن الجــدد  -وقــد تــم ذلــك بالتعــاون مــع وحــدة ،DAFNE
وتــم تنظيــم هــذه الــدورة مرتــن لهــذا العــام ،لموظفــي المعهــد فقــط ،فــي الربــع األول لـــ  13موظفـ ًا
– وفــي الربــع الثالــث لـــ  6موظفــن مــن المعهــد وموظفــن اثنــن مــن وزارة الصحــة .وبالنســبة للــدورة
المنعقــدة فــي الربــع الثالــث ،فقــد تــم إجــراء اختبــار مــا قبــل الــدورة ،وكان متوســط الدرجــة  ،%65بينمــا
كان معــدل اختبــار مــا بعــد الــدورة  %87فــي المتوســط.

 .21تدريــب الطــاب الجامعيـ�ي  -اســتقبلت وحــدة التمريــض بالتعــاون مــع قســم الت�ثقيــف والتدريــب  30طالب ًا
جامعيـ ًا فــي الربــع األول وطالبـ ًا واحــد ًا فــي الربــع الثالــث ،تمــت اتاحــة فرصــة التنــاوب لهــم بــن عيــادات
مختلفــة ،بهــدف االطــاع علــى اإلجــراءات المختلفــة وتفاعــل المرضــى.

الصيدلية
وحــدة الصيدلــة مســؤولة عــن جميــع العمليــات المتعلقــة باألدويــة ،مــن طلــب اللــوازم مــن وزارة الصحــة
إلــى توزيعهــا علــى المرضــى والعيــادات .تقــدم الوحــدة باســتمرار المســاعدة والدعــم ألخصائيــي الرعايــة
الصحيــة والباحثــن فــي معهــد دســمان للســكري لتقديــم أفضــل الخدمــات والممارســات .تـ�تاوح الخدمــات
المقدمــة مــن صــرف الوصفــات الطبيــة إلــى اإلستشــارات والت�ثقيــف مــن خــال العيادات وغرف اإلستشــارات.
وللوحــدة أيضــ ًا دور محــدد فــي الت�ثقيــف والوعــي العــام واألبحــاث .عملــت الوحــدة علــى تنظيــم ســر
العمــل ،وطــورت خدمــات جديــدة ،وأصبحــت مشــاركة بشــكل أكــر فــي األبحــاث ،واســتوفت المعاي ـ�ي التــي
ت�تطلبهــا هيئــة االعتمــاد الكنديــة.
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ولتحسني خدمات العالج الدوائي ،تم تطوي�ر ما يلي:

اإلحصاءات

 -قائمة إلكرتونية ألدوية المرضى (باللغتني العرب�ية واإلنجليزية).

306,751

300,000

 -التحكم اإللكرتوني بمرض السكري خالل خطة رمضان.

250,000

 -قائمة بأقصى جرعة يومية ممكنة من األدوية الموصوفة في معهد دسمان للسكري.

200,000

• عدد المرضى الذين زاروا عيادات العالج الدوائي =  359مريض ًا
• عدد الوصفات الطبية المصروفة =  113366وصفة طبية
• عــدد المتدربـ�ي والطــاب والمتخصصــن فــي الرعايــة الصحيــة الذيــن حضــروا برامــج تعليميــة بقيــادة
وحــدة الصيدلــة =  3مشــاركني

150,000
100,000
14,289
فحوصات
الكيمياء الحيوية

المختربات الطبية
حصــل المختــر الطبــي علــى شــهادة االعتمــاد مــن كليــة أطبــاء الباثولوجــي األمريكيــة ( )CAPفــي أبري ـ�ل
 ،2018وذلــك بعــد جهــود واســتعدادات كبــرة .تــم تطويــ�ر برامــج اعتمــاد كليــة علــم األمــراض االمريكيــة
وهيئــة االعتمــاد الكنــدي خصيصــ ًا لتلبيــة متطلبــات اعتمــاد المختــرات الطبيــة ،وذلــك لضمــان اســتيفاء
المختــر ألعلــى المعايـ�ي والجــودة والموثوقيــة .عــاوة علــى ذلــك ،تنــاول برنامــج اعتمــاد هيئــة االعتمــاد
الكنــدي جــودة وســامة المعهــد بأكملــه لضمــان إرضــاء المراجعــن.

السالمة
فــي الوقــت الحالــي ،عــزز قســم المختــرات الطبيــة مــن إجــراءات الســامة الخاصــة بــه لالمت�ثــال لمتطلبــات
كليــة أطبــاء الباثولوجــي االمريكيــة مــن خــال إضافــة مــا يلــي:
• عدد  2من أجهزة المراقبة الذاتية الرقمية لدرجة الحرارة والرطوبة للغرف.
• الهــدف هــو تقليــل  /تخفيــف اســتخدام الزئبــق فــي المختــر ألســباب ت�تعلــق بالســامة .لذلــك ،تــم
اســتقبال  2مقيــاس حــرارة رقمــي للثالجــات فــي غرفــة فصــد الــدم ومختــر األحياء الدقيقة ،ويشــرف
علــى مقاي�يــس الحــرارة قســم الهندســة الطبيــة.
التعليــم الطبــي المســتمر :تــم اجــراء ذلــك لجميــع الموظفــن لتلبيــة متطلبــات كليــة أطبــاء الباثولوجــي
األمريكيــة وضمــان درايــة الموظفــن وتحســن األداء ،حيــث تــم التطــرق لـــ  16موضوع ـ ًا للموظفــن لتعزي ـ�ز
درايتهــم ،وقــد تــم اعتمــاد نقــاط التعليــم الطبــي المســتمر لجميــع األنشــطة.
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فحوصات
أمراض الدم

50,000
6,653

0

فحوصات
األحياء الدقيقة

خطة إدارة الجودة
تسلط خطة إدارة الجودة الضوء على دور:
مؤشرات الجودة  -لقياس التقدم المخربي
•
•
•
•

ضبط الجودة الداخلي
المعايرة والتحقق من المعايرة
التحقق من صحة الطريقة وملخص التقري�ر
برنامج ضمان الجودة الخارجي ،اختبار الكفاءة ()PT

تــم تصميــم برنامــج جديــد للتحكــم فــي المســتندات لتلبيــة متطلبــات “التحكــم فــي المســتندات” مــن قبــل
كليــة أطبــاء الباثولوجــي األمريكيــة وذلــك اســتناد ًا إلرشــادات (.)CLSI
تــم وضــع خطــة لتطويـ�ر السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بالعمليــات المخربيــة وتــم توزيــع المهــام علــى
إدارة المختــر وكبــار الموظفــن .تــم إعــداد فهــرس سياســات المختــر ومراجعتــه مــن قبــل رئيــس المختــر
وتعميمــه علــى فريـ�ق المختــر.
ولتحســن التواصــل بــن موظفــي المختــر ،تــم انشــاء منصــة الكرتونيــة مشــركة لمشــاركة جميــع
المســتندات المتعلقــة بالمختــر مثــل السياســات والنمــاذج ،وقــد تمــت اتاحــة السياســات واإلجــراءات
المحدثــة بســهولة لجميــع العاملــن فــي المختــر فــي المنصــة المشــركة ،كمــا تــم إنشــاء نمــاذج مختربيــة
جديــدة والعمــل بهــا لت�توافــق مــع متطلبــات كليــة أطبــاء الباثولوجــي األمريكيــة.
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نظام المعلومات
تــم إطــاق برنامــج نظــام المعلومــات المختربيــة ( )LISالجديــد ونظــام المعلومــات الصحيــة ( )HISبتاريــ�خ
 ،9/11/2017حيــث ال يــزال المختــر وقســم ت�كنولوجيــا المعلومــات يعمــان علــى تلبيــة المتطلبــات الالزمــة.
تــم إجــراء دراســة التحقــق مــن فعاليــة برنامــج نظــام المعلومــات المختربيــة الجديــد ،وتــم إنشــاء تقريـ�ر حــول
ذلــك.
تم تطوي�ر برنامج نظام المعلومات المختربية الجديد بما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

نظام الجرد اإللكرتوني.
نظام ت�أكيد العينة في المخترب.
المــدة الزمنيــة الالزمــة للفحوصــات المختربيــة ،والمــدة الزمنيــة الالزمــة للفحوصات الحرجــة ،والمدة
الزمنيــة الالزمــة للنتائــج الحرجــة ،والمــدة الزمنيــة الالزمــة لنقــل العينــات.
عدد صفحات نتائج المخترب المطبوعة.
أساليب الفحص لبعض الفحوصات المختربية.
إعداد إحصائية مخترب جديدة لنظام المعلومات المختربية.

فرديــة حــول مــرض الســكري اســتفاد منهــا  1241مريض ـ ًا ،ممــا أدى إلــى انخفــاض معــدل الســكر الرتاكمــي
بنســبة  %0.5أو أكــر فــي  %39.42مــن المرضــى مقارنــة بـــ  3750مريضــ ًا فــي  2018لــدى كل مــن عيــادات
ت�ثقيــف البالغــن واألطفــال .عــاوة علــى ذلــك ،تــم تقي�يــم  40مريض ـ ًا وتدري�بهــم والبــدء بالعــاج بمضخــة
األنســولني.

برامج تعليم وتدريب المهني�ي
شــارك قســم الت�ثقيــف والتدريــب فــي العديــد مــن الربامــج التعليميــة للعاملــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة،
حيــث قــام القســم بتنظيــم وتقديــم برامــج تعليميــة مشــركة لمــا مجموعــه  486مهني ـ ًا كمــا هــو موضــح
أدنــاه:
•
•
•

تقاري�ر حوادث العمل
تــم تســجيل تقاريـ�ر عــن إجمالــي عــدد الحــوادث الداخليــة والــذي بلــغ  8حــوادث فــي الفــرة مــن ينايــر 2018
حتــى ديســمرب  ،2018وقــد تمــت معالجــة جميــع هــذه الحــوادث بنجــاح.

خدمة العمالء
يواصــل المختــر اإلكلينيكــي متابعــة مؤشــرات الجــودة التــي تهــم كالً مــن األطبــاء وطاقــم التمريــض
والمرضــى ،مثــل المــدة الزمنيــة الالزمــة المســتغرقة ،واإلبــاغ عــن النتائــج الحرجــة ،وجــودة العينــات
ومعــدالت رفضهــا .باإلضافــة لذلــك ،عمــل موظفــو المختــر علــى وضــع قائمــة ّفعالــة وفق ـ ًا للمتطلبــات
وتعديــل نمــوذج الطلــب لتيســر عمليــة الطلــب لكافــة أفــراد الرعايــة الطبيــة .وعكســت نتائــج رضــا المرضــى/
األطبــاء مســتوى الرضــا بــن المرضــى بوجــه عــام حيــال اإلجــراءات فــي المعهــد ،كمــا أثبتــت النتائــج ارتفــاع
مســتوى المهنيــة لــدى ٔاخصائيــي ســحب الــدم لدينــا.
تــدرك إدارة المختــر أهميــة الرضــا الوظيفــي مــن قبــل الموظفــن ،ولذلــك ،تــم االتفــاق علــى متابعــة
مســتويات الرضــا الوظيفــي للموظفــن بشــكل ســنوي.

الت�ثقيف والتدريب
أولــى قســم الت�ثقيــف والتدريــب فــي عــام  2019االهتمــام بالعديــد مــن المجــاالت التــي هــي :تقديــم
الخدمــات التعليميــة لمرضــى الســكري ،وتقديــم الربامــج التعليميــة وورش العمــل ألخصائيــي الرعايــة
الصحيــة وتقديــم برامــج التوعيــة والوقايــة مــن مــرض الســكري للمجتمــع.
لطالمــا كان تقديــم جلســات الت�ثقيــف الفرديــة حــول الســكري هــو النشــاط الرئيســي لقســم الت�ثقيــف
والتدريــب ،ومــع ذلــك تــم الرتكيــز علــى خدمــات ذات جــودة عاليــة مــن خــال مراقبــة النتائــج القابلــة للقيــاس
فــي عــام  2018والتــي تــم تطوي�رهــا فــي عــام  2019لمراقبــة انخفــاض مســتوى الســكر الرتاكمــي ()HbA1c
لــدى المرضــى .وفــي عــام  ،2019قــدم قســم الت�ثقيــف والتدريــب مــا مجموعــه  4758جلســة ت�ثقيفيــة
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•

•
•
•

•

مــا يتوجــب مــن ممرضــات المدرســة القيــام بــه أثنــاء حــاالت طــوارئ مــرض الســكري  -برنامــج تدري�بــي
لممرضــات المــدارس الخاصــة لمــا مجموعــه  42مشــاركة.
تدريــب ميدانــي لخري�جــي دبلــوم الت�ثقيــف الصحــي مــن الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي والتدريب،
حيــث حضــر مــا مجموعــه  48مشــارك ًا علــى مــدى  8أســابيع.
مــا الــذي تحتــاج ممرضــات المدرســة لمعرفتــه عــن مــرض الســكري  -برنامــج تدريــب علــى التعلــم
اإللكرتونــي لمرضــى الســكري ومقدمــة أساســية عــن عــاج مضخــة األنســولني لقســم الصحــة
المدرســية بــوزارة الصحــة ،حيــث حضــر  159مشــارك ًا فــي الربنامــج فــي أكــر مــن  12مجموعــة.
برنامــج التدريــب واالست�كشــاف الوظيفــي الطبــي الســري�ري لقســم الت�ثقيــف والتدريــب للممرضــات
المثقفــات بــوزارة الصحــة (مــن مستشــفيات الصبــاح والجهــراء) ،حيــث حضــر مــا مجموعــه  7متدرب ـ�ي
فــي عيــادات ت�ثقيــف األطفــال والكبــار وعيــادات مضخــة األنســولني والصيدلــة الســري�رية والتغذيــة.
المشاركة في المؤتمر السكري الفرنسي المنعقد في  10و 11مارس 2019
المشــاركة فــي مؤتمــر وورشــة عمــل مضخــة األنســولني  -بالتعــاون مــع وزارة الصحــة وجمعيــة
الســكري لألطفــال الكويتيــة :حضــر  200شــخص مــن مختصــي الرعايــة الصحيــة
دورة الت�ثقيــف األساســية حــول مرضــى الســكري مــن قبــل االتحــاد الدولــي للســكري ( )IDFلمختصــي
الرعايــة الصحيــة حــول العــاج بمضخــة األنســولني ،حيــث شــارك مــا مجموعــه  7ممرضــات مــن
مستشــفيات وزارة الصحــة فــي برنامــج اســتمر لـــ  5أيــام.
ورشــة عمــل التحكــم بمــرض الســكري للمرضــى النــزالء ألطبــاء الباطنيــة ،حيــث شــارك  20طبيب ـ ًا مــن
شــركة نفــط الكويــت ومركــز الكويــت لالختصاصــات الطبيــة فــي ورشــة العمــل لمــدة يــوم واحــد.

برامج تعليم وتدريب لغري العاملني في مجال الرعاية الصحية
تواصــل وزارة الرتب�يــة والتعليــم اهتمامهــا بربامــج القســم حــول التوعيــة بمــرض الســكري التــي تعقــد فــي
المعهــد وكذلــك حمالتــه الخارجيــة .وفــي عــام  ،2019أدرك قســم الت�ثقيــف والتدريــب الحاجــة إلــى تعزي ـ�ز
دوره فــي نشــر الوعــي بمــرض الســكري عــر اســتهداف المجموعــات المعرضــة بشــكل أكــر لإلصابــة مــن
الجيــل الجديــد للحــد مــن خطــر اإلصابــة بالســمنة ومــرض الســكري لــدى المراهقــن .تــم إنشــاء هــذا الربنامــج
المخصــص للتوعيــة الصحيــة ليتــم تقديمــه لطــاب المــدارس الثانويــة الحكوميــة .حضــر مــا مجموعــه 167
طالبــا برنامــج الوقايــة مــن مــرض الســكري والــذي اعــد خصيصـ ًا لهــم فــي عــام  ،2019وركز علــى الوقاية من
ً
مــرض الســكري مــن النــوع الثانــي والتحكــم بمــا قبــل الســكري مــن خــال أســلوب حيــاة صحــي .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،شــارك  95طالبـ ًا فــي برامــج التوعيــة المدرســية .وعــاوة علــى ذلــك ،قــدم القســم استشــارات لـــ 250
مريضـ ًا فــي احتفــال معهــد دســمان للســكري بيــوم الســكري العالمــي .وكذلــك ،قــدم القســم استشــارات
توعويــة للعامــة والمجتمــع والمــدارس مــن خــال الفعاليــات التــي يتــم المشــاركة بهــا بالتعــاون مــع
األقســام األخــرى ،بمــا مجموعــه  5فعاليــات و 460مشــارك ًا.
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ت�ثقيف المرضى
يقــوم مثقفــو الســكري بــدور رئيســي ضمــن الفري ـ�ق متعــدد التخصصــات للتحكــم بمــرض الســكري ،وذلــك
مــن خــال ت�ثقيــف وتمكــن المرضــى مــن التحكــم الذاتــي بمــرض الســكري ،والتدريــب حــول مضخــة األنســولني
ومتابعــة مرضــى معهــد دســمان للســكري .وخــال الفــرة مــن ينايــر ولغايــة  7ديســمرب  ،2019تلقــى مــا
مجموعــه  1241مريضــ ًا 4758 ،جلســة تعليميــة فرديــة فــي عيــادات ت�ثقيــف مرضــى الســكري البالغــن
واألطفــال فــي معهــد دســمان للســكري .وعــاوة علــى ذلــك ،تــم تقي�يــم  40مريضــ ًا وتدري�بهــم والبــدء
فــي عالجهــم بمضخــة األنســولني.
فــي حــن تــم تقديــم  3750جلســة ت�ثقيفيــة فرديــة فــي  ،2018وضمــن ســعي قســم الت�ثقيــف والتدريــب
لالمتيــاز ،ركــز قســم الت�ثقيــف والتدريــب علــى جــودة الخدمــة مــن خــال مراقبــة النتائــج القابلــة للقيــاس،
والتــي تــم وضعهــا فــي  2018وتــم تطوي�رهــا فــي عــام  2019لرصــد انخفــاض مســتويات الســكر الرتاكمــي
( )HbA1cلــدى المرضــى .تــم تحقيــق نســبة ≥  %0.5انخفــاض لمعــدل الســكر الرتاكمــي لــدى  %39.42مــن
المرضــى الذيــن تمــت متابعتهــم فــي عيــادات ت�ثقيــف الســكري لــدى البالغــن واألطفــال وعيــادات مضخــة
األنســولني .باإلضافــة لذلــك ،يعــد تدريــب المرضــى ومــن يرعاهــم علــى مضخــة األنســولني هــو نشــاط
رئيســي آخــر لمثقفــي الســكر فــي عيــادات قســم الت�ثقيــف والتدريــب ،حيــث تــم تقي�يــم  40مريضـ ًا وتدري�بهم
والبــدء فــي عالجهــم بمضخــة األنســولني.
بالتعــاون مــع وحــدة التغذيــة ،تــم تنظيــم برنامــج تمكــن الصغــار مــن التحكــم بغذائهــم ( )KICk-OFFوهــو
عبــارة عــن برنامــج تعليمــي مؤســس لمــدة  4أيــام للصغــار المصابــن بالنــوع األول مــن الســكري وأهاليهم،
وشــاركت فيــه  5مجموعــات ( 28مريضـ ًا) فــي عــام .2019
يســتمر قســم الت�ثقيــف والتدريــب فــي تنفيــذ العديــد مــن الربامــج الت�ثقيفيــة المتعلقــة بالصحــة ،كمــا
قــدم القســم  3جلســات ت�ثقيفيــة جماعيــة ( 12مريضـ ًا) حــول مضاعفــات القــدم الســكرية والعنايــة بالقــدم،
بالتعــاون مــع وحــدة طــب القــدم .باإلضافــة إلــى ذلــك ،قــدم قســم الت�ثقيــف والتدريــب أنشــطة ت�ثقيفيــة
حــول التحكــم بمــرض الســكري خــال ظــروف معينــه ،وهــي صيــام رمضــان واألطفــال المصابــن بالســكري،
والتحكــم بالســكري أثنــاء الحــج حيــث شــارك مــا مجموعــه  55مريض ـ ًا فــي كال النشــاطني.

مركز المهارات السري�رية
تــم إنشــاء مركــز المهــارات الســري�رية كمركــز تدري�بــي لتلبيــة االحتياجــات المتزايــدة للطــاب والمتخصصــن
فــي الرعايــة الصحيــة والعامــة لــدورات الصحــة والســامة والمحــاكاة .ومنــذ ذلــك الحني ،تعاون القســم من
خــال الشــراكة مــع برامــج التدريــب (البــورد) الكويتيــة لالســتفادة مــن المركــز كمقــر مثالــي إلجــراء االختبــارات
الســري�رية الهيكليــة المبنيــة علــى االهــداف ( .)OSCEsكمــا أنــه مركــز تدريــب دولــي معتمــد مــن جمعيــة
القلــب األمريكيــة ( )AHAوجميــع الــدورات مســجلة فــي معهــد الكويــت لالختصاصــات الطبيــة (.)KIMS
المركز معتمد من قبل:
•
•
•
•
•

جمعية القلب األمريكية
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
معهد الكويت لالختصاصات الطبية
الكلية األمريكية لعلم األمراض
المكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء الصحــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي كمركــز مرجعــي لــدول
مجلــس التعــاون الخليجــي
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يقدم المركز:
• دورات دعم الحياة :هذه الدورات هي لعامة الناس
• دورات المحاكاة :هذه الدورات مصممة لمتخصصي الرعاية الصحية
• برامج التدريب :وهي فرص التدريب الصيفي في مركز المهارات السري�رية
• دورات جمعية القلب األمريكية المصممة لمتخصصي الرعاية الصحية
بلغت إجمالي اإليرادات 49929 :دينار كويتي
عدد الدورات التي أجريت:
• دورات جمعية القلب االمريكية 124 :دورة بإجمالي حضور 433 :مشارك ًا
• دورات المحاكاة 92 :دورة بإجمالي حضور 216 :مشارك ًا

إنجازات القطاع الطبي
يســعى القطــاع الطبــي دائمـ ًا لتطويـ�ر معرفــة الموظفــن باســتمرار مــن خــال المحاضــرات العلميــة وورش
العمــل التدري�بيــة .وباإلضافــة لذلــك ،يحضــر هــذه المحاضــرات أخصائيــو الرعايــة الصحيــة وأكاديميــون فــي
هــذا المجــال مــن مختلــف الجهــات فــي الكويــت .فــي عــام  ،2019نظــم القطــاع  18محاضــرة علميــة (قدمهــا
محاضــرون مــن الكويــت ومختلــف دول العالــم) حضرهــا موظفــو معهــد دســمان للســكري والعديــد مــن
المهتمــن مــن جامعــة الكويــت ووزارة الصحــة والهيئــات اإلداريــة .عــاوة علــى ذلــك ،يوطد القطــاع الطبي
عالقاتــه مــع مختلــف الســفارات فــي الكويــت لتعزيـ�ز الوعــي حــول مــرض الســكري ،حيــث أقيــم يوم الســكري
الفرنســي ويـ�وم الســكري الهولنــدي بالتعــاون مــع الســفارات المعنيــة وحققنــا نجاحـ ًا كبــر ًا بحضــور تجــاوز
 250مشــارك ًا .كمــا بــدأ القطــاع بأنشــطة أكاديميــة الكويــت للســمنة األولــى مــن نوعهــا ،وحضرهــا أكــر مــن
 100مشــارك .وفيمــا يلــي أنشــطة أخــرى عقــدت مــن قبــل القطــاع الطبــي:
الربامج التدري�بية حول الممارسة العالجية المثلى برعاية شركة
سانوفي ( )Sanofiومقدمة من أكاديمية بروكوود ()Brookwood
الدولية

(بحضور  58من موظفي
معهد دسمان للسكري)

ندوة معهد دسمان للسكري وماونت سايناي ( )Mount Sinaiحول
النظام الصحي

(بحضور  115مشارك ًا)

ورشة عمل إدارة مرضى السكري للمرضى النزالء في المستشفى

(بحضور  23مشارك ًا)

ورشة عمل متقدمة حول مضخة األنسولني وأنظمة مراقبة الجلوكوز

(بحضور  13مشارك ًا)

برنامج السمنة ( ،)Obesity Scope Schoolبحضور  248مشارك ًا وهو العدد
األكرب للحضور لهذا الربنامج على مستوى العالم
التدريب حول جودة المختربات واعتماد كلية علم االمراض االمريكية
()CAP

(بحضور عالمي)
(بحضور  77مشارك ًا)
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قطاع العمليات
يتمتــع قطــاع العمليــات بــدور محــوري فــي معهــد دســمان للســكري .ويعمــل فريــ�ق قطــاع العمليــات
جاهــد ًا إلنجــاز أهــداف المعهــد ،وأفــراد هــذا الفريـ�ق هــم شــركاء فــي تحقيــق رســالة ورؤيــة وقيــم معهــد
دســمان للســكري .وت�تمثــل مهــام الفريـ�ق فــي العديــد مــن الجوانــب التــي تشــمل ت�كنولوجيــا المعلومــات
والمــوارد البشــرية وإدارة المــواد والمشــريات والشــؤون الماليــة والخدمــات العامــة .ويت�كفــل الفري ـ�ق
كذلــك بتنســيق عمليــات الصيانــة والتحديثــات والواجبــات التعاقديــة المتعلقــة بــكل المعــدات العلميــة
والطبيــة مــن خــال قســم الهندســة الطبيــة .ويعمــل الفريـ�ق بمبــدأ واحــد وهــو اعتمــاد أفضــل الممارســات
والحلــول المبت�كــرة لدفــع االســتمرارية واالســتدامة وتحســن العمــل المنجــز فــي معهد دســمان للســكري.
وقــد خضــع المعهــد للعديــد مــن أعمــال التوســعة والتجديــد فــي البنيــة التحتيــة لضمــان تحقيــق أعلــى
كفــاءة ممكنــة للمشــاريع العلميــة الحيويــة ومواكبــة الحداثــة فــي جميع ما يخــص حلول وبرامــج ت�كنولوجيا
المعلومــات باســتخدام األنظمــة المبت�كــرة الســحابية ( )Cloud-basedوغريهــا مــن األنظمــة المؤسســية.
ولقــد عــزز توظيــف أفضــل الكفــاءات جنبـ ًا إلــى جنــب مــع التدريــب المســتمر عــر جميــع األقســام مــن قــدرات
ومــوارد قطــاع العمليــات مــن خــال موظفيــه.

الهيكل التنظيمي
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻋﻤﺎل

اﻟﻤﺨﺎزن
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

اﻟﺸﺆون
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت

قسم الهندسة الطبية
يقــدم قســم الهندســة الطبيــة خدماتــه لمعظــم أقســام معهــد دســمان للســكري .ويتم ّثــل هــدف القســم
فــي توفــر الخدمــات بــا انقطــاع فــي كل األوقــات ،ولتحقيــق هــذا الهــدف ،يقــوم قســم الهندســة الطبيــة
باختيــار المعــدات وتركيبهــا وتجربتهــا وتشــغيلها وتدريــب المســتخدمني عليهــا كمــا يقــوم بصيانتهــا
باســتمرار.

األهداف الرئيسية للقسم
• الدعم التشغيلي المستمر لكل ٍ من قطاع األبحاث والقطاع الطبي من خالل:
• ضمان عمل المعدات على نحو صحيح
• الطلب االوتوماتيكي للخدمات

قطا ع
ا لعمليا ت
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اإلنجازات الرئيسية
•
•
•
•

فيما يلي تفاصيل اإليرادات:

تم حل  80طلب ًا تلقاها مكتب المساعدة في عام 2019
تنظيم وتقديم برنامج للمتدرب�ي
تجديد ترخيص مركز األشعة التشخيصية
تنظيم وتقديم أسبوع المحافظة على الصحة

قسم تطوي�ر األعمال
ينــدرج قســم تطويـ�ر األعمــال تحــت قطــاع العمليــات ،ويســاعد فــي تطويـ�ر اســراتيجيات التســوي�ق الخاصــة
بمعهــد دســمان للســكري وتنفيذهــا لتيســر ترســيخ عالمــة المعهــد وخلــق ســبل محتملــة للمنــح الماليــة
والدخــل مــن أجــل المســاعدة فــي تحقيــق رســالة المعهــد وأهدافه .والقســم مســؤول كذلك عن تســوي�ق
خدمــات المعهــد ومرافقــه فــي الكويــت مــن أجــل إدرار العوائــد.

األهداف الرئيسية للقسم
تحقيــق قيمــة طويلــة المــدى مــن خــال اإلســتفادة مــن وســائل التجــارة اإللكرتونيــة ،والحفــاظ علــى
مصــادر اإليــرادات الحاليــة ،وإدارة المبــادرات اإلســراتيجية والتحــول للممارســات االوتوماتيكيــة لســر
األعمــال.

مستجدات واحصائيات حول القسم
• بلغ إجمالي اإليرادات لعام  2019مبلغ  1,007,892دينار كويتي
• يتولى قسم تطوي�ر األعمال إدارة  18مشروع ًا  /عرض ًا
• اإليرادات الفعلية لمشاريع  2019تجاوزت قيمتها التقديرية ،وفيما يلي التفاصيل:
 القيمة المتوقعة 838,462 :دينار كويتي الفعلية 1,007,892 :دينار كويتي الفارق 169,430 :دينار كويتييوضح الشكل التالي المبالغ الشهرية المتوقعة مقابل اإليرادات الفعلية.

اإلنجازات الرئيسية
 .1توفري خدمة التوصيل للمنتجات االستهالكية من معهد دسمان للسكري.
 .2إنشاء مركز تدريب معتمد للرخصة الدولية الستخدام الكمبيوتر .ICDL
 .3وضع مخطط ذو حوافز لمركز اللياقة الطبي والتغذية.
 .4صياغة مشروع وخطة لتنفيذ «تطبيق ذكي» خاص بمعهد دسمان للسكري.
 .5اعداد مشروع لربامج النظام الغذائي.
 .6المشاركة في مبادرة .ULC
 .7تقديم عرض لزيادة عائدات منتجات المعهد االستهالكية الطبية.
 .8اعداد آلية تسعري وتعديل ت�كلفة ت�أجري غرف االجتماعات في المعهد.
 .9تطوي�ر نموذج عمل لت�أجري عيادات المعهد خالل وقت فراغها.
 .10إنشاء نموذج عمل لالفتات الرقمية.
 .11وضع نموذج عمل واقرتاح لت�أجري مساحات لوكالء المستهلكات الطبية.
 .12تقديم اقرتاح ونموذج عمل وخطة عمل لتعزي�ز خدمات معهد دسمان للسكري.
 .13تعزي�ز خدمات مركز المهارات االكلينيكية وتنظيم أنشطة خارج المعهد.
 .14تطوي�ر نموذج عمل للجهات الراعية.

المخازن المركزية
وحــدة المخــازن المركزيــة تعنــى بتخزيــ�ن وتوفــر المــواد المطلوبــة ،مثــل المســتهلكات والكواشــف
الكيميائيــة واألدوات المكتبيــة لمعهــد دســمان للســكري ككل .ويعمــل القســم كوســيط بــن قســم
المشــريات والموظفــن المتقدمــن بالطلبــات.

األهداف الرئيسية للقسم
ت�تمثــل مهمــة وحــدة المخــازن المركزيــة فــي الحفــاظ علــى ســجالت دقيقــة ومحدثــة لممتلــكات معهــد
دســمان للســكري وتقديــم التقاريــ�ر ،وضمــان تلبيــة جميــع االحتياجــات دون أي ت�أخــر.
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مستجدات واحصائيات حول القسم
• تم تلبية وحل  3339طلبية خالل عام 2019

قسم الشؤون المالية
ت�تم ّثــل رســالة قســم الشــؤون الماليــة فــي تقديــم تقاري ـ�ر دقيقــة عــن الوضــع المالــي لمعهــد دســمان
للســكري إلــى األطــراف المعنيــة المتعــددة ،بمــا فــي ذلــك مجلــس األمنــاء والممولــن (مؤسســة الكويــت
للتقــدم العلمــي) والمدققــن وغريهــم مــن ذوي الشــأن فــي النشــاط المالــي لمعهد دســمان للســكري.
ويتضمــن نطــاق هــذه الرســالة مســؤولية تنســيق وتوجيــه كافــة المعامــات الماليــة المســجلة فــي
النظــام المحاســبي الخــاص بمعهــد دســمان للســكري .وت�تطلــب هــذه المســؤولية اجــراء كافــة المعامــات
وفقــ ًا لسياســات معهــد دســمان للســكري وتعليماتــه ،والمعايــ�ي الدوليــة إلعــداد التقاريــ�ر الماليــة،
والقوانــن التــي تســنها الجهــات الحكوميــة الرســمية.

اإلنجازات الرئيسية
•
•
•
•

تم تلبية  1000طلب صيانة تلقاها مكتب المساعدة خالل عام .2019
إنجــاز أعمــال صيانــة وتجديــد فــي معهــد دســمان للســكري بمافــي ذلــك مخــر  ICDLالجديــد وغرفــة
الـ .GIS
تم إرسال بيانات األبنية الخضراء إلى شركتني لتقي�يم العمل.
تم تحقيق جميع متطلبات الطوارئ والسالمة.

قسم الموارد البشرية
ت�تم ّثــل مهمــة قســم المــوارد البشــرية فــي كونــه شــريك ًا فاعـاً فــي تمكــن معهــد دســمان للســكري مــن
تحقيــق األهــداف المؤسســية واإلنجــازات المختلفــة ،وفــي عمليــة ارتقــاء المعهــد كمركــز للتميــز القائــم
علــى التطــور المهنــي وخدمــات وبرامــج ومبــادرات المــوارد البشــرية ذات الجــودة العاليــة.

األهداف الرئيسية للقسم

األهداف الرئيسية للقسم

• دعم جهود جني العائدات لمعهد دسمان للسكري
• االستمرار في متابعة الميزانيات لضمان توافق اإلنفاق مع الميزانية المعتمدة
• تقديم المعلومات المالية إلى كل األطراف المعنية

يتمحــور دور قســم المــوارد البشــرية فــي كونــه شــريك ًا أساســي ًا لدعــم التقــدم فــي جميــع قطاعــات
معهــد دســمان للســكري لتحقيــق األهــداف المؤسســية الشــاملة ،ســاعي ًا للوصــول للتميــز القائــم على
أســس التطويـ�ر المهنــي وتقديــم الخدمــات ذات الصلــة علــى أكمــل وجــه ووضــع السياســات والربامــج
القيمــة.
والمبــادرات
َ

اإلنجازات الرئيسية
• اعتماد ميزانية عام 2020
• تقديم التقاري�ر عن ميزانية معهد دسمان للسكري لعام 2020لمجلس األمناء
• إرسال تقاري�ر شهرية عن الميزانية إلى كافة األقسام

مستجدات وإحصائيات حول القسم
القوى العاملة وأماكنها
إجمالي الموظفني في كل قطاع

قسم الخدمات العامة
تقــع العديــد مــن المســؤليات علــى كاهــل قســم الخدمــات العامــة ،بمــا فــي ذلــك تقديــم خدمــات داخليــة
عاليــة الجــودة ،مثــل أعمــال التجديــد واألعمــال الكهربائيــة والميكانيكيــة وكل مــا يتعلــق بالصيانــة والنجــارة
والطــاء والتنظيــف وخدمــات المصاعــد واألمــن ومكافحــة الحرائــق ،وغــر ذلــك.

األهداف الرئيسية للقسم
• ضمــان التشــغيل الســليم والفعــال لجميــع جوانــب مبنــى المعهــد ،وتوفــر والحفــاظ علــى بيئــة
آمنــة ومنتجــة للموظفــن والطلبــة الزائريــ�ن والمراجعــن بشــكل عــام.
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توزيع العمالة حسب القطاع

التوزيع حسب المؤهالت

التوزيع حسب السن

قسم ت�كنولوجيا المعلومات
يقــوم قســم ت�كنولوجيــا المعلومــات بــدور فعــال فــي تحقيــق رســالة معهــد دســمان للســكري ،وت�تمحــور
مهــام قســم ت�كنولوجيــا المعلومــات فــي تقديــم الخدمــات حــول كل مــا يتعلــق بهــذا المجــال ،ولمختلــف
األقســام داخــل معهــد دســمان للســكري ،ممــا يتيــح لهــذه األقســام تنفيــذ مشــروعاتها علــى نحــو أكــر
الفعــال هــو جوهــر عمليــات قســم ت�كنولوجيــا المعلومــات ،فقــد كان نقــل
فعاليــة .وفــي حــن أن التشــغيل
ّ
المعرفــة أحــد الجوانــب التــي ركــز عليهــا القســم خــال هــذا العــام .وكمــا هــو موضــح فــي التقريـ�ر ،شــملت
خدمــات قســم ت�كنولوجيــا المعلومــات تقديــم الدعــم ألقســام معهــد دســمان للســكري ووحداتــه فــي
قطــاع األبحــاث والقطــاع الطبــي وقطــاع العمليــات.
ومنــذ زمــن قريــب ،اســت�ثمر قســم ت�كنولوجيــا المعلومــات العديــد مــن المــوارد فــي إنشــاء بنيــة تحتيــة
قويــة مــن أجــل اســتخدام أكــر فعاليــة للبيانــات علــى مســتوى المعهــد .وبعــد توجيــه الجهــود إلــى الرتكيــز
علــى العمليــات الداخليــة العــام الماضــي ،شــارك قســم ت�كنولوجيــا المعلومــات فــي إقامــة العديــد مــن
المبــادرات التــي يمكــن أن تقــدم لمعهــد دســمان للســكري البنيــة التحتيــة لمســتقبل قائــم علــى البيانــات.
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وقــد ظهــر هــذا الرتكيــز فــي خطــة عمــل هــذا العــام والمشــروعات التــي شــارك فيهــا القســم.

األهداف الرئيسية للقسم

• التدريب على ت�كنولوجيا المعلومات
عقــد قســم ت�كنولوجيــا المعلومــات مــا مجموعــه  154جلســة تدري�بيــة علــى تطبيقــات متعــددة هــذا
العــام.

• تقديــم الخدمــات المختلفــة لــكل أقســام المعهــد للســماح لــه بتنفيــذ مشــروعاته علــى نحــو أكــر
فعاليــة
• نقل المعرفة لكل القطاعات والموظفني في معهد دسمان للسكري
• إنشاء بنية تحتية قوية الستخدام البيانات بشكل أكرث فعالية على مستوى المعهد

• تم تقديم  2440خدمة تلقاها القسم عن طري�ق مكتب المساعدة خالل عام 2019

اإلنجازات الرئيسية
• تم تطوي�ر بوابة إلكرتونية لألدوات المكتبية /المستهلكات.
• توفر جميع الخدمات الرئيسية والحاسمة التي يتم الحفاظ عليها بـ .%99.9
• نظام السجالت الطبية اإللكرتونية
• ترحيل أنظمة السجالت الطبية  /EHRالمخربية  ،LISدمج وت�كامل أنظمة الطب اإلشعاعي / RIS
السجالت الطبية  ،EHRتحديثات رئيسية وثانوية.
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• مستحقات األطباء
تم إنشاء سياسة ولوحة تحكم جديدة (حساب مدفوعات الطبيب تلقائي ًا).
• االتصال الداخلي للطوارئ
تم تركيب نظام اتصال داخلي للطوارئ في جميع أنحاء المعهد لإلبالغ عن حاالت الطوارئ.
• سجل مرض السكري
تم إنشاء ربط وخارطة طري�ق بني مركز بيانات معهد دسمان للسكري ومركز بيانات وزارة الصحة
• الماسحات الضوئية للبطاقة المدنية
توفــر ماســحات ضوئيــة للبطاقــات المدنيــة لفريـ�ق إدارة المعلومــات الصحيــة لتســهيل عمليــة زيــارة
المريــض وتقليــل حجــم البيانــات المســتهلك.
• نظام إدارة البحوث
دمج النظام األساسي عرب اإلنرتنت ( )PUREمع  LDAPالحالي.
• اعتماد نظام حماية معلومات المرضى األمريكي HIPAA
تم الحصول على ختم االعتماد من قبل .HIPAA
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قسم المشرتيات
ت�تمثــل مهمــة القســم فــي تحســن عملية الشــراء بطريقة ت�تســم بالشــفافية والعملياتيــة ،وتعزي�ز عملية
الشــراء باســتمرار للحصــول علــى أفضــل المنتجــات والخدمات فــي الوقت المناســب وبطريقة مثلى.

األهداف الرئيسية للقسم
اتبــاع النهــج اإلســراتيجي فــي جميــع خطــوات الشــراء ،لضمــان إدارة مــوارد المعهــد بالشــكل األمثــل،
والتعامــل مــع المورديــن األفضــل والســتمرارية ســر األعمــال مــع االمت�ثــال الدائــم لسياســات المعهــد،
والحفــاظ علــى االســتدامة والتنــوع جنب ـ ًا إلــى جنــب فــي كل مــا يقــوم بــه القســم.

اإلنجازات الرئيسية
•
•
•
•
•
•
•

إتمام جميع طلبات الشراء المعلقة منذ االعوام  2017و 2018و2019
إنشاء قاعدة بيانات لرسائل الموردين الحصري�ي
إنشاء قاعدة بيانات لملفات تعريف الموردين
وضع خطة عمل للسنتني القادمتني
تحديد جوانب في البنية التحتية التقنية ليتم تطوي�رها في نظام ()Dynamics
إجراء استبيان لقياس رضا المستخدمني الفعلي�ي
إجراء تقي�يم وتحليل الثغرات للوضع الحالي
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