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ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح ا ﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح
أﻣﻴﺮ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف ا ﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ اﻟﺼﺒﺎح
وﻟﻲ ﻋﻬﺪ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺳﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﻟﻤﺒﺎرك اﻟﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎح
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ وزراء دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ
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كلمة المدير العام

يســرين أن أقــدم التقريــر الســنوي ملعهــد دســمان للســكري لعــام  ،2017والــذي
يســتعرض أبــرز إجنــازات وأنشــطة املعهــد يف عــام  ،2017ويســلط الضــوء علــى جهودنــا
احلثيثــة خــال االثنــي عشــر شــهرًا املاضيــة لالرتقــاء بســبل التحكــم مبــرض الســكري
والوقايــة منــه يف دولــة الكويــت.

يواصــل معهــد دســمان للســكري ســعيه جاهــدًا لتجســيد الرؤيــة الســامية لصاحــب
الســمو األمــر الراحــل الشــيخ جابــر األحمــد اجلابــر الصبــاح ،والتــي مت مبوجبهــا إنشــاء معهــد
دســمان للســكري مــن قبــل مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي يف عــام  2006ليكــون
مبثابــة نقطــة ارتــكاز حموريــة ملكافحــة مــرض الســكري يضطلــع مبهمــة واضحــة
تتمثــل يف الوقايــة والســيطرة ،واحلــد مــن آثــار مــرض الســكري واملشــكالت الصحيــة
ذات الصلــة يف دولــة الكويــت ،مــن خــال برامــج فعالــة يف جمــال البحــث ،والتدريــب
والتعليــم ،والتوعيــة الصحيــة ،وذلــك مــن أجــل حتســن نوعيــة احليــاة.
يتطلــع معهــد دســمان للســكري إىل حتقيــق التميــز يف التحكــم مبــرض الســكري
والوقايــة منــه فيمــا يســعى إلرســاء األســس الســتدامته املاليــة .ويضــم املعهــد أربعــة
أقســام تشــكل الركائــز التــي تســتند عليهــا رؤيتنــا ملســتقبل مــرض الســكري يف
الكويــت ،وهــي علــى وجــه التحديــد :قســم األبحــاث ،القســم الطبــي ،قســم العمليــات
واإلدارة العامــة .وجتســد هــذه األركان تفــاين املعهــد والتزامــه بتحســن نوعيــة احليــاة
مــن خــال برامــج فعالــة للبحــث والتدريــب والتعليــم وتعزيــز الصحــة.
ويجمــع فريــق معهــد دســمان للســكري مــن اخلــراء متعــددي التخصصــات علمهــم
وخرباتهــم يف بوتقــة واحــدة مــن أجــل وضــع معايــر مرجعيــة لعــاج مــرض الســكري
وغــره مــن األمــراض املزمنــة .وتخلــق هــذه اجلوانــب الفريــدة التــي يتميــز بهــا املعهــد
بيئــة تقــوم علــى نقــل وتشــاطر املعرفــة بــن أطرافهــا؛ وهــي أطــراف مؤهلــة مبــا
يكفــي للتعامــل مــع مــرض الســكري يف الكويــت وكل مايرتبــط بــه مــن معطيــات.
كمــا يســعى معهــد دســمان للســكري جاهـدًا إىل إقامــة شــراكات بحثيــة مع مؤسســات
مرموقــة أخــرى ،وتشــجيع التــآزر بــن التخصصــات يف خمتلــف جمــاالت أبحــاث وإدارة
مــرض الســكري .ونحــن نتطلــع إىل خلــق بيئــة علميــة تعــزز مشــاريع أبحاثنــا للوصــول إىل
أبحــاث نقليــة عاليــة التأثــر ودمــج نتائجهــا يف املمارســات الطبيــة األساســية.
يبقــى أن نشــر إىل أن النجــاح املطــرد ملعهــد دســمان للســكري يف النهــوض مبســؤولياته
ومهامــه إمنــا يعتمــد يف الدرجــة األوىل علــى التــزام وتفــاين فريــق العاملــن يف املعهــد
ومــا يتمتعــون بــه مــن اندفــاع وحمــاس للعطــاء والعمــل .وتعتــر اإلجنــازات التــي
تضمهــا دفتــي هــذا التقريــر الســنوي شــهادة دامغــة لصالــح العمــل الــدؤوب الــذي
يقــوم بــه فريــق العاملــن ،ونحــن نشــعر باالمتنــان العميــق ملــا يبذلونــه مــن جهــود
تفــوق التوقعــات.
وختامــً ،اليســعني يف هــذه املناســبة ســوى أن أعــرب ،بالنيابــة عــن فريــق العاملــن يف
معهــد دســمان للســكري ،عــن جزيــل الشــكر وبالــغ االمتنــان إىل مقــام صاحــب الســمو
أمــر دولــة الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد اجلابــر الصبــاح  ،وإىل ســمو ويل عهــده األمــن
الشــيخ نــواف األحمــد اجلابــر الصبــاح ،وإىل ســمو رئيــس جملــس الــوزراء الشــيخ جابــر
املبــارك األحمــد الصبــاح  -حفظهــم اهلل  -ضارعــن إىل اهلل العلــي القديــر أن يلهمهــم
التوفيــق والســداد للمضــي قدمــً بوطننــا احلبيــب علــى مــدارج التقــدم واالزدهــار.

د .قيس الدويري

المدير العام لمعهد دسمان للسكري
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اإلدارة
العامة

قسم العالقات العامة واإلعالم
موجز عن الوحدة
يتحمــل
تســتعني ُكل األقســام اخملتلفــة يف معهــد دســمان للســكري بقســم العالقــات العامــة واإلعــام ،وهــو متــاح خلدمتهــم ،حيــث
ّ

فريــق العالقــات العامــة واإلعــام مســؤولية جميــع املــواد التــي يتــم تطويرهــا ونشــرها للجمهــور .ويقــوم القســم باســتمرار بتعزيــز
جميــع األنشــطة املُقامــة والفعاليــات التــي ُيشــارك فيهــا املعهــد ،باإلضافــة إىل تعزيــز اإلجنــازات املســتمرة للمعهــد .ويتــم حتقيــق ذلــك

مــن خــال وســائل اإلعــام اخملتلفــة مثــل اإلعــام املطبــوع ،وحمطــات البــث ،وقنــوات التواصــل االجتماعــي التــي تشــمل االنســتغرام،
و يوتيــوب ،و فيســبوك ،و تويــر .كمــا يتولّــى فريــق العالقــات العامــة واإلعــام مســؤولية إنشــاء جميــع املــواد الرتويجيــة لالنشــطة
والفعاليــات ومــا شــابه اخلاصــة باملعهــد ،بــدءًا مــن وضــع اخملطــط املبدئــي وصــوالً إىل املــادة النهائيــة املطبوعــة .ويتــم إجنــاز جميــع
العمليــات واإلجــراءات بطريقــة مهنيــة ،لضمــان حمافظــة معهــد دســمان للســكري علــى معايــره االحرتافيــة والعاليــة.

األهداف الرئيسية
تحديد مهمة معهد دسمان للسكري:
الوقاية والسيطرة والتخفيف من آثار مرض السكري واألوضاع الصحية املصاحبة له يف دولة الكويت ،وذلك من خالل إقامة برامج تتميز بالفعالية
على صعيد البحث والتدريب والتثقيف وتعزيز الوعي الصحي ،وبالتايل االرتقاء بجودة احلياة.
•تعزيز الفهم العام خلدمات معهد دسمان للسكري
•تعزيز الشراكات والتعاون مع الكيانات اإلقليمية والوطنية والدولية

تعزيز رؤية معهد دسمان للسكري:
أن يكون املعهد الرائد يف جمال السكري يف منطقة اخلليج والشرق األوسط
•توفري املعلومات لتعزيز خدمات ومهارات معهد دسمان للسكري
•تعزيز الشراكات والتعاون مع الكيانات اإلقليمية والوطنية والدولية
•تعزيز قِ يم معهد دسمان للسكري :الشفافية ،والنزاهة ،واالبتكار ،والتم ّيز ،والتمكني ،والتفاين ،والتعاون
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ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻌﻬﺪ دﺳﻤﺎن ﻟﻠﺴﻜﺮي
ّ
ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﺣﻔﻞ ﺗﺨﺮج ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻧﺪي

ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﻣﺒﺎدرة ﻟﻮﻳﺎك ﻟﻠﺘﺒ ّﺮع ﺑﺎﻟﺪم ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ دﺳﻤﺎن ﻟﻠﺴﻜﺮي

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻣﺎراﺛﻮن ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ اول

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﺑﺎﻟﺴﻦ  /اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻋﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ

ﻣﺎرس

زﻳﺎرة ﻣﺪرﺳﺔ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﻬﺪ دﺳﻤﺎن ﻟﻠﺴﻜﺮي

ﻣﺎرس

زﻳﺎرة ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﻬﻴﺪ )اﻟﺪﻳﻮان اﻣﻴﺮي(

ﻣﺎرس
أﺑﺮﻳﻞ

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﻣﺮاض اﻟﺪم اول

ﻣﺎﻳﻮ

زﻳﺎرة ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ "اﻧﺠﺎز" ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ

ﻣﺎﻳﻮ

زﻳﺎرة ﻣﺪرﺳﺔ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﻣﺎﻳﻮ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻨﺘﺪى ﻋﺎﻓﻴﺔ

ﻣﺎﻳﻮ

ﻣﻌﺮض ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻴﺮة اﻟﻌﻴﺎر اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻳﻮﻧﻴﻮ
اﻏﺴﻄﺲ

اﻏﺴﻄﺲ
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زﻳﺎرة ﻣﺪرﺳﺔ ﻣﺸﺮف اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮﻗﻴﻌﺎن اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﻌﻬﺪ دﺳﻤﺎن ﻟﻠﺴﻜﺮي

ﻧﺪوة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ دﺳﻤﺎن ﻟﻠﺴﻜﺮي

ﻳﻮم اﻟﻤﻠﺼﻘﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪرّﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ

ﻧﺪوة ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ دﺳﻤﺎن ﻟﻠﺴﻜﺮي
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اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻴﺎدة اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﻤﻌﻬﺪ
دﺳﻤﺎن ﻟﻠﺴﻜﺮي

10

ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺤﺎﺣﻴﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻧﺸﺎط ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻋﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﺣﻤﺪي

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﻤﻔﺘﻮح ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻋﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺒﺎرك اﻟﻜﺒﻴﺮ

ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻋﻴﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ

ﻣﺎرس

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺤﺎﺣﻴﻞ اﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ

ﻣﺎرس

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ "ﻧﻮرث وﻳﺴﺖ" ﻓﻲ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ

ﻣﺎرس

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺮاء

اﺑﺮﻳﻞ

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﻮم اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ أﻃﺒﺎء وﻻﻳﺔ ﻛﻴﺮﻻ

اﺑﺮﻳﻞ

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺮواﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

ﻣﺎﻳﻮ

ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺪرﺳﺔ دﺳﻤﺎن اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ

ﻣﺎﻳﻮ

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺮاء

ﻣﺎﻳﻮ

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﻬﻴﺪ
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ﻳﻮﻧﻴﻮ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻋﻼم
ّ

اﻛﺘﻮﺑﺮ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اوﻗﺎف اﻟﻌﺎﻣﺔ
ّ

اﻛﺘﻮﺑﺮ

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﺑﺪاع ﻟﻠﺒﻨﻴﻦ )ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺒﺎح اﺣﻤﺪ ﻟﻠﻤﻮﻫﺒﺔ
واﻻﺑﺪاع(

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻌﻬﺪ دﺳﻤﺎن ﻟﻠﺴﻜﺮي ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺠﻴﻞ
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﻮﻟﻲ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮق اوﺳﻂ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

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

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺣﺎﻓﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﺑﺪاع ﻟﻠﺒﻨﺎت )ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﺒﺎح
اﺣﻤﺪ ﻟﻠﻤﻮﻫﺒﺔ واﻻﺑﺪاع(

دﻳﺴﻤﺒﺮ

اﻟﻌﻴﺎدة اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻌﻬﺪ دﺳﻤﺎن ﻟﻠﺴﻜﺮي – ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

دﻳﺴﻤﺒﺮ
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معهد دسمان للسكري يستضيف الحملة السنوية التاسعة
للتبرع بالدم "انطلق وأنقذ حياة"
أطلقــت لويــاك إلجنــازات الشــباب ،بالتعــاون مــع مبــادرة احليــاة الصحيــة الكويتيــة يف معهــد دســمان للســكري ،حملتهــا التاســعة للتــرع
بالــدم حتــت عنــوان “انطلــق وأنقــذ حيــاة” يف رحــاب املعهــد وذلــك بتاريــخ  21ينايــر  .2017وقــد انطلقــت احلملــة التــي حظيــت برعايــة
البنــك األهلــي الكويتــي ودعــم كل مــن معهــد دســمان للســكري وبنــك الــدم املركــزي مــن مقــر لويــاك إلجنــازات الشــباب يف املدرســة
جتمــع حشــد مــن ســائقي الدراجــات الناريــة مــن كل مــن نــادي ا لدراجــات الناريــة ونــادي دوكاتــي ونــادي موتورليــدي،
القبليــة حيــث ّ

ـدة نــوادٍ نشــطة أخــرى للدراجــات الناريــة يف الكويــت وجملــس التعــاون اخلليجــي مــن أجــل التســجيل املســبق
باإلضافــة إىل ممثلــن مــن عـ ّ
ـدم ســائقو الدراجــات الناريــة إىل معهــد دســمان
مــع مســاعدين طبيــن يقومــون باختبــارات ســريعة لتحديــد األهليــة للتــرع .ثــم تقـ ّ

للســكري يف موكــب ضخــم برفقــة مســؤولني مــن وزارة الداخليــة وذلــك يف اســتعراض تضامنــي آخّ ــاذ اســتقطب أنظــار وإعجــاب اجلمهــور
واملــارة.

جامعة دندي تحتفي بالخريجين
ـت جامعــة دنــدي الرائــدة عامليــً يف الســكري وبحــوث الســكري ،وبالتعــاون مــع معهــد دســمان للســكري (الــذي مت
منــذ عــام  ،2011دأبـ ْ
ـدم العلمــي) للنهــوض مبهمــة الوقايــة والســيطرة والتخفيــف مــن تأثــرات مــرض الســكري يف
إنشــاؤه مــن قبــل
مؤسســة الكويــت للتقـ ّ
ّ

الكويــت ،علــى تطويــر وتقــدمي برنامــج الدراســات العليــا يف الرعايــة والتثقيــف وإدارة مــرض الســكري ،وبــات هــذا الربنامــج متاحــً أمــام
جمموعــة واســعة مــن املتخصصــن يف الرعايــة الصحيــة يف الكويــت الذيــن يدرســون بــدوام جزئــي أثنــاء العمــل .ومــن خــال التدريــس
يؤهــل هــذا الربنامــج أخصائيــي وممارســي الرعايــة الصحيــة لتقــدمي رعايــة أكــر فاعليــة ملرضاهــم ،كمــا
املباشــر واملبتكــر والتفاعلــيّ ،
الفعــال مــع
تخصصيــة يف مــرض الســكري إضافــة إىل التدريــب اإلداري والتثقيفــي الــذي يســاندهم يف عمليــة التواصــل ّ
ُيكســبهم معرفــة ّ

زمالئهــم ومرضاهــم.

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

األمــر الــذي ينعكــس بصــورة إيجابيــة مباشــرة علــى جمــال الرعايــة الصحيــة ملــرض الســكري يف الكويــت.
كان حفــل التخــرج الرابــع الــذي ُعقــد مناســبة ســلطت األضــواء علــى اإلجنــازات الباهــرة التــي حققهــا  48خريجــً جديــدًا ممــن التحقــوا

ـاض إىل حتقيــق هدفــه
باجملموعــة املؤلفــة مــن  139خريجــً يف جميــع أنحــاء الكويــت ،غــر أن هــذا ليــس نهايــة املطــاف ،فالربنامــج مـ ٍ
املتم ّثــل يف إحــداث تغيــر انتقــايل يف نظــام الرعايــة الصحيــة الكويتــي بعامــة مــع الرتكيــز علــى مــرض الســكري بشــكل خــاص.

وفيمــا يواصــل الطــاب رفــد وحتفيــز عمليــة التغيــر مــن خــال مشــاريعهم القائمــة علــى مــكان العمــل ونشــر نتائــج األطروحــات يف
اجملــات العلميــة ،فــإن التخ ـ ّرج مــن معهــد دســمان للســكري مي ّثــل لهــم ذروة ثــاث ســنوات مــن العمــل اجلــاد والتفــاين،
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وقــد ملســوا ذلــك خــال االحتفــال ،والــذي جمــع حتــت ســقف واحــد كبــار الشــخصيات مــن جميــع أنحــاء الكويــت واســكتلندا لالحتفــال
بإجنازاتهــم املهمــة.

عيادة السكري المتنقلة التابعة لمعهد دسمان للسكري تشارك
في احتفاالت العيد الوطني وعيد التحرير في األحمدي
ـاركت عيــادة الســكري املتنقلــة التابعــة ملعهــد دســمان للســكري يف احتفــاالت العيــد الوطنــي وعيــد التحريــر يف حمافظــة األحمــدي
شـ
ْ
قدمــت العيــادة فحوصــً جمانيــة لســكر الــدم وضغــط الــدم ألكــر مــن  200زائــر.
بتاريــخ  10فربايــر  ،2017حيــث ّ

العيــادة المتنقلــة لمعهــد دســمان للســكري تشــارك فــي يــوم
الرياضــة للمدرســة العالميــة األمريكيــة
ـاركت عيــادة الســكري املتنقلــة التابعــة ملعهــد دســمان للســكري يف يــوم الرياضــة الــذي نظمتــه املدرســة العامليــة األمريكيــة ،حيــث
شـ
ْ
مت قيــاس مســتوى الســكر يف الــدم وضغــط الــدم ملوظفــي املدرســة العامليــة األمريكيــة وطــاب املدرســة الثانويــة (املصابني بالســكري
ـرت هــذه الفعاليــة يف نــادي الســاملية الرياضــي بتاريــخ  16فربايــر .2017
وغــر املصابــن) ،وقــد جـ ْ

العيــادة المتنقلــة التابعــة لمعهــد دســمان للســكري تشــارك
فــي ماراثــون مبــارك الكبيــر
ـت بقياس مســتوى الســكر يف
شـ
ـاركت عيــادة الســكري املتنقلــة التابعــة ملعهــد دســمان للســكري يف ماراثــون مبــارك الكبــر ،حيــث قامـ ْ
ْ
ُ
الــدم وضغــط الــدم للحاضريــن ،وقــد أقيمــت هــذه الفعاليــة يف  18فربايــر .2017
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معهــد دســمان للســكري يســتضيف أســبوع الغــذاء الصحــي
الهولنــدي :غــذاء صحــي ،نمــط حيــاة صحــي
اســتضاف معهــد دســمان للســكري بالتعــاون مــع الســفارة الهولنديــة نــدوة تفاعليــة بعنــوان ”غــذاء صحــي ،منــط حيــاة صحــي” يف 19
ـعت هــذه النــدوة إىل زيــادة التوعيــة وتبــادل املعــارف والعلــوم مــن أجــل بنــاء جيــل قــادم أكــر صحــة .وكان
فربايــر  ،2017حيــث سـ ْ
مــن بــن املتحدثــن ســعادة الســفري الهولنــدي الســيد فرانــس بوتايــت ،واملستشــار الزراعــي لــدول جملــس التعــاون اخلليجــي الســيد هانــز
فــان ديــر بيــك ،والرئيــس التنفيــذي للقطــاع الطبــي الدكتــورة إبــاء العزيــري ،ومديــر قســم التغذيــة الدكتــورة رىل بركــة ،ومديــر وكالــة
 GMBSلدعــم األعمــال الســيد مارتــن ســميت ،واخلبــر بتحديــد املكونــات وجــودة األغذيــة واملديــر التنفيــذي لربنامــج اخليــارات الصحيــة
الســيد روجتــر شــيلبزاند.

عيادة السكري المتنقلة التابعة لمعهد دسمان للسكري تزور
مكتب الشهيد
ـدم
أقــام معهــد دســمان للســكري فعالي ـ ًة توعويــة بالتعــاون مــع مكتــب الشــهيد يف مقــره يــوم األربعــاء  22مــارس  .2017وقــد قـ ّ
املعهــد فحوصــً تكامليــة لســكر الــدم ،ومــواد تثقيفيــة ،واستشــارات طبيــة ،والعديــد غريهــا لعائــات الشــهداء وموظفــي املكتــب.

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

العيادة المتنقلة التابعة لمعهد دسمان للسكري تزور قصر نايف
زارت عيــادة الســكري املتنقلــة التابعــة ملعهــد دســمان للســكري إحــدى فعاليــات شــهر رمضــان التوعويــة اخلرييــة يف
يف  5يونيــو ْ 2017
قصــر نايــف حيــث مت إجــراء فحــوص الســكر وضغــط الــدم للعمــوم.
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معهد دسمان للسكري يُقيم حفل القرقيعان السنوي
ـدد قســما التغذيــة والعالقــات العامــة علــى أهميــة
حتــت إشــراف املديــر العــام ملعهــد دســمان للســكري الدكتــور قيــس الدويــري ،شـ ّ
إقامــة حفــل القرقيعــان الســنوي لألطفــال املصابــن بالســكري يف معهــد دســمان للســكري .و ُيعتــر هــذا احلــدث مهمــً جلعــل األطفــال

متخصصــن ،وذلــك يــوم اخلميــس 8
وعائالتهــم يدركــون أن بإمكانهــم االســتمتاع بحفــل القرقيعــان واألحــداث املماثلــة حتــت إشــراف
ّ

يونيــو  2017مــن الســاعة  9صباحــً وحتــى  11مســا ًء.

معهد دسمان للسكري يحتفل للسنة الثانية بيوم ملصقات
الطالب من متدرّبي فصل الصيف
نظــم معهــد دســمان للســكري االحتفــال الســنوي الثــاين بيــوم ملصقــات الطــاب حتــت إشــراف الدكتــور قيــس الدويــري ،املديــر العــام
ّ
ملعهــد دســمان للســكري والربوفيســور ياكــو توميليهتــو ،املديــر التنفيــذي لقطــاع االبحــاث.
وشــهد هــذا احلــدث نهايــة برنامــج التدريــب الصيفــي البحثــي للطــاب .وكان فريــق األبحــاث العلميــة التابــع للمعهــد حاضـرًا ليشــهد علــى
إجنــازات الطــاب .و ُيعتــر برنامــج التدريــب الصيفــي البحثــي مــن األنشــطة الطالبيــة الصيفيــة التــي تُوفّ ــر فرصــً فريــدة للتعلّــم واكتســاب
املهــارات العمليــة يف جمــاالت العلــوم.

ـملت مواضيــع التدريــب اخملتلفــة
هــذا وقــد مت قبــول الطــاب مــن يونيــو إىل أغســطس  2017يف مشــاريع معتمــدة مســتمرة .وشـ ْ
قــراءة ومراجعــة املصــادر والكتــب العلميــة ،وتصميــم وتنفيــذ الدراســات االســتقصائية ،وإجــراء الدراســات ،والتحليــل اإلحصائــي ،والكتابــة
التقنيــة.
ويهدف معهد دسمان للسكري إىل تنظيم مثل هذه األنشطة لدعم مهمته وتعزيز املعرفة بني صفوف الشباب.
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مؤسسة الكويت
معهد دسمان للسكري يُشارك في فعالية
ّ
للتق ّدم العلمي في األفنيوز
ـدم العلمــي يف جممــع األفنيــوز .وكان موظفــو التمريــض يف معهــد
شــارك معهــد دســمان للســكري يف جنــاح
مؤسســة الكويــت للتقـ ّ
ّ
دســمان للســكري متواجديــن هنــاك لقيــاس مســتويات الســكر يف الــدم لــدى زوار املعــرض .كمــا كان املوظفــون مــن مركــز التصويــر

التشــخيصي ،ومركــز اللياقــة الطبيــة ،والعالقــات العامــة واإلعــام مســتعدين لإلجابــة علــى أيــة أســئلة حــول املرافــق واخلدمــات املتوفــرة
يف معهــد دســمان للســكري.

االحتفال باليوم العالمي للسكري في معهد دسمان للسكري
ـدم العلمــي ،مــن أبــرز املهتمــن يف جمــال التوعيــة مبــرض
ُيعتــر معهــد دســمان للســكري ،والــذي أنشــأته
مؤسســة الكويــت للتقـ ّ
ّ

نظــم املعهــد يف مقـ ّره حدثــً لالحتفــال باليــوم العاملــي للســكري وذلــك يف يــوم اخلميــس
الســكري يف الكويــت ،ويف هــذا الســياق فقــد ّ

 16نوفمــر  .2017حيــث اتــاح هــذا احلــدث للــزوار التشــاور مــع أخصائيــي مــرض الســكري وأخصائيــي التغذيــة ،باإلضافــة إىل احلصــول
ـجع علــى تعديــل منــط احليــاة الصحــي .وحضــر احلــدث
علــى معلومــات صحيــة خمتلفــة مــن اقســام متنوعــة تشــرح مــرض الســكري وتُشـ ّ

ـزت االقســام املتاحــة يف هــذا احلــدث علــى
ركـ ْ
ؤكــد اهتمــام الكويــت مبكافحــة هــذا املــرض اخلطــر .كمــا ّ
حــوايل  500ضيــف ،ممــا ُي ّ
ـدم املعهــد خدمــات
تثقيــف الــزوار حــول العــادات الغذائيــة املناســبة ،واألنشــطة البدنيــة املالئمــة ،وصحــة الفــم .ويف هــذا احلــدث ،قـ ّ

تثقيفيــة مبــا يف ذلــك فحــص ملســتوى الســكر يف الــدم ،وفحوصــات العــن والقــدم ،باإلضافــة إىل استشــارات تغذويــة ،وتعليميــة،
ورياضيــة مــن قبــل خــراء املعهــد.
والهــدف األساســي مــن هــذا احلــدث هــو منــع مضاعفــات مــرض الســكري لــدى األشــخاص املصابــن مبــرض الســكري مــن خــال
رفــع مســتوى التوعيــة حــول املضاعفــات ،ومتكــن أولئــك املتأثريــن مبــرض الســكري للســيطرة بشــكل اســتباقي علــى هــذا املــرض
املوجهــة نحــو األطفــال الصغــار مــن
وحتســن نوعيــة حياتهــم .ويعكــس احلــدث بيئــة مثــرة الهتمــام اجلميــع ،ومت تصميــم األنشــطة
ّ
خــال العــروض الرتفيهيــة التــي تضمنــت عروضــا تشــويقية واألنشــطة التعليميــة األخــرى .ويأتــي احلــدث هــذه الســنة برعايــة شــركة
التقــدم التكنولوجــي وبيــت التمويــل الكويتــي ،ويحمــل شــعار “املــرأة ومــرض الســكري -حقّ نــا يف مســتقبل صحــي” وفقــً ملــا أق ـ ّره

االحتــاد الــدويل للســكري.

الفعاليــات واألنشــطة متاشــيا
يف هــذا الســياق صـ ّرح الدكتــور قيــس الدويــري ،املديــر العــام ملعهــد دســمان للســكري“ ،تأتــي مثــل هــذه ّ
مؤسســة
مــع رســالة معهــد دســمان للســكري ،حيــث ُيعتــر تعزيــز الصحــة والتوعيــة أولويــة بالنســبة للمعهــد .ومنــذ تأسيســه مــن قبــل
ّ

الفعاليــات واحلمــات ســنويًا إللقــاء الضــوء علــى
ـدم العلمــي يف عــام ُ ،2006ي ّ
نظــم املعهــد و ُيشــارك يف العديــد مــن ّ
الكويــت للتقـ ّ
مــرض الســكري والصحــة بشــكل عــام .وهــذا يتفــق مــع إميــان املعهــد بــأن “الوقايــة خــر مــن العــاج”.
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ويف بيــان آخــر ،قــال الدكتــور قيــس الدويــري“ :بالنظــر إىل معــدل انتشــار مــرض الســكري علــى الصعيــد الوطنــي بنســبة  20%لــدى
ركــز معهــد دســمان للســكري علــى معاجلــة داء الســكري مــن خــال األبحــاث ،والعــاج ،والتدريــب .ومــن خــال اســتقبال أكــر
البالغــنُ ،ي ّ

مــن  5000مريــض وتنفيــذ  91مشــروعًا بحثيــً ،يســتمر املعهــد يف ســر أغــوار القضايــا الرئيســية يف بحــوث الســكري الطبيــة البيولوجيــة
والســريرية”.

معهد دسمان للسكري يُشارك في مؤتمر السكري الدولي في
أبو ظبي لعام 2017
شــارك معهــد دســمان للســكري يف مؤمتــر الســكري الــدويل  2017الــذي ُعقــد يف أبــو ظبــي يف الفــرة مــن  4إىل  8ديســمرب .وتُم ّثــل
هــذه املشــاركة املــرة اخلامســة علــى التــوايل التــي ُيشــارك فيهــا معهــد دســمان للســكري يف املؤمتــر .وتأتــي مشــاركة املعهــد مــن

مقدمــً مــن القطاعــن الطبــي والبحثــي.
خــال تقــدمي  5عــروض علمية/بحثيــة شــفهية وأكــر مــن  30ملصقــً بحثيــً ّ
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تخطيط وتطوير الرعاية الصحية
كندا الدولية لالعتماد ()ACI
 .1الجلسات التعليمية (األساسية والشاملة) المتقدمة لبرنامج QMENTUM
اعتبــارًا مــن 17- 18ســبتمرب  ،2017مت تقــدمي جلســة توجيهيــة ملــدة يومــن لتوجيــه جهــود حتســن اجلــودة يف جميــع أقســام املعهــد،
ومت عــرض مقدمــة عــن برنامــج  QMENTUMملوظفــي معهــد دســمان للســكري الذيــن مل يشــاركوا مــن قبــل يف الربنامــج وأي موظــف
طلــب عقــد جلســة لتجديــد املعلومــات.

رحلة دسمان مع كندا الدولية لالعتماد ،الدورة الثانية ()2015-2013
مت إعــداد كتيــب إلكــروين يحتــوي معلومــات بشــأن الــدورة الثانيــة املكتملــة مــن  2015-2013لرحلــة كنــدا الدوليــة العتمــاد برنامــج
 ،QMENTUMوسيســاعد هــذا الكتيــب يف تعليــم األطــراف املعنيــة يف الربنامــج ،باإلضافــة إىل إجنــازات معهــد دســمان للســكري املتعلقــة
بهــذه الــدورة.

استبيان التقييم الذاتي من كندا الدولية لالعتماد
بــدأت عمليــة اســتبيان التقييــم الذاتــي يف شــهر أغســطس  ،2017ومت االنتهــاء مــن االســتبيانات املوجــودة علــى البوابــة االلكرتونيــة لـــ
كنــدا الدوليــة لالعتمــاد للمعايــر الثمانيــة املعــرف بهــا دوليــً يف معهــد دســمان للســكري .مت إرســال روابــط إكمــال االســتبيانات إىل قــادة
فــرق العمــل املعنيــة يف كنــدا الدوليــة لالعتمــاد مــع جــدول زمنــي حمــدد إلجنــازه .مت تقــدمي جميــع الــردود إىل كنــدا الدوليــة لالعتمــاد
إلجــراء حتليــل والــذي متــت مشــاركته بــن الفــرق.

هذه العملية المنظمة هي أداة فعالة تقدم للمعهد طرق ًا لتحديد مجاالت التحسين من خالل:
•تقييم امتثالها اجململ للمعايري
•تطوير معرفة املوظفني باملعايري وأفضل املمارسات
•حتديد أولويات اجملاالت من أجل حتسينها ووضع جداول زمنية واقعية
•توفري إدارة ملتابعة بنود العمل
•عند التحديد ،ميكن ملعهد دسمان للسكري الرتكيز على اجملاالت ذات األولوية احملددة للتحسني
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بوابة معهد دسمان للسكري االلكترونية لدى كندا الدولية لالعتماد
اســتمرت عمليــة إنشــاء بوابــة الكرتونيــة لــدى كنــدا الدوليــة لالعتمــاد خاصــة مبوظفــي معهــد دســمان للســكري .مت تصميــم صفحــة
البوابــة بالتعــاون مــع قســم تكنولوجيــا املعلومــات لتوفــر الوصــول ملعلومــات كنــدا الدوليــة لالعتمــاد اخلاصــة مبعهــد دســمان
للســكري .مت إدراج مــواد كنــدا الدوليــة لالعتمــاد التــي مت اســتالمها مــن املوظفــن يف معهــد دســمان للســكري مــن جميــع الــدورات
الثــاث اخلاصــة بـــ كنــدا الدوليــة لالعتمــاد .تضمنــت بعــض هــذه املعلومــات :تقاريــر كنــدا الدوليــة لالعتمــاد النهائيــة وتقاريــر وعــروض
تقدمييــة ومعلومــات التعليــم والتدريــب واملعايــر الدوليــة املؤسســية اخلاصــة بـــ كنــدا الدوليــة لالعتمــاد وشــهادات معهــد دســمان
للســكري وكتيــب دورة الرحلــة األوىل ملعهــد دســمان للســكري مــع كنــدا الدوليــة لالعتمــاد.

اجتماعات وتقارير التقدم لمجموعات عمل معهد دسمان للسكري وكندا الدولية لالعتماد
لــدى املعهــد  7جمموعــات عمــل تغطــي املعايــر الدوليــة احملــددة الثمانيــة لربنامــج االعتمــاد الــدويل اخلــاص  .QMENTUMمكنــت
هــذه املعايــر كــوادر املعهــد مــن إجــراء حتســينات نوعيــة عمليــة وفعالــة ومبــادرات تتعلــق بســامة املريــض يف ممارســاتهم اليوميــة.
اجتمعــت جمموعــات العمــل طــوال العــام وقدمــت تقاريــر مرحليــة عــن معايريهــا.

المعيار الدولي

رقم المعيار

عدد المعايير المطلوبة

1
2

			
خدمات الرعاية اإلسعافية
			
مركز األشعة التشخيصية

			
17
			
17

155
137

3

الوقاية ومنع العدوى		

			
14

96

					
اإلدارة
4

			
17

149

5

		
خدمات المختبر الطبي الحيوي

			
29

175

6

				
إدارة الدواء

			
27

148

7

		
إعادة معالجة وتعقيم األجهزة الطبية

			
13

116

				
التي يعاد استخدامها
8

				
الحوكمة

			
13

87

السلوك الصحي لدى األطفال في سن المدرسة
كان معهــد دســمان للســكري جــزءًا مــن التعــاون البحثــي مــع منظمــة الصحــة العامليــة وكليــة طــب األســنان بجامعــة الكويــت ليصبــح
مشــروعًا مرتبطــً مبشــروع الســلوكيات الصحيــة لــدى األطفــال يف ســن املدرســة.
كان الهــدف مــن املشــروع هــو “فهــم أفضــل للحالــة الصحيــة للشــباب وحتديــد الســلوكيات الصحيــة التــي تؤثــر علــى صحتهــم يف
ســياقهم االجتماعــي”.
بدأ املشروع يف عام  2015يف مرحلة الدمج مع إعداد تقرير وفقًا لنماذج تقارير منظمة الصحة العاملية.

19

معهد دسمان للسكري | التقرير السنوي2017

اإلبالغ عن الحوادث في معهد دسمان للسكري
متاشـيًا مــع سياســة وإجــراءات اإلبــاغ عــن احلــوادث وعــن الربعــن األولــن مــن الســنة ،تلقــت اإلدارة  15تقريـرًا عــن احلــوادث مــن خمتلــف
اإلدارات والوحــدات واملرافــق داخــل املعهــد .متــت جدولــة األحداث بـــتحليل الســبب األساســي املقدم.
ويف الربــع الثالــث مت نقــل مســؤولية اإلبــاغ عــن احلــوادث إىل جلنــة الطــوارئ والســامة بنــا ًء علــى بريــد الكــروين أرســل إىل جميــع موظفــي

معهــد دســمان للســكري يف  15يونيــو .2017

عملية السياسات واإلجراءات في معهد دسمان للسكري
مت إرســال رســائل التذكــر املســبقة عــر الربيــد االلكــروين إىل اإلدارات املعنيــة فيمــا يتعلــق بالسياســات واإلجــراءات القادمــة والتــي كان مــن
املقــرر مراجعتها/جتديدهــا يف عــام .2017
اســتلمت اإلدارة  80منــوذج طلــب جديد/طلــب تغيــر تطلــب فيهــا إجــراء مراجعــات للسياســات واإلجــراءات ومت حتميــل  96طلــب جديــد
وجمــدد للسياســات واإلجــراءات .مت اإلعــان عــن كل حتميــل مــع رابــط مباشــر للسياســات واإلجــراءات ملــدة أســبوعني علــى البوابــة.
يف عــام  ،2017لوحــظ وجــود زيــادة بنســبة10.5%مما أدى إىل توفــر  451مــن السياســات واإلجــراءات علــى موقــع السياســة واإلجــراءات
ضمــن بوابــة معهــد دســمان للســكري.

مجموع السياسات واإلجراءات المحملة والمرئية لكل قسم في عام 2017
سياسة وإجراءات القطاع الطبي في عام 2017
							
اإلدارات /الوحدات

المجموع

						
الخدمات السريرية إلدارة منع العدوى

1

								
مركز اللياقة الطبي

2

								
المجموع الطبي

9

								
إدارة التمريض

6

سياسة وإجراءات قطاع العمليات في عام 2017
							
اإلدارات /الوحدات

المجموع

							
إدارة المباني والصيانة

3

							
إدارة الموارد البشرية

11

							
إدارة تكنولوجيا المعلومات

1

								
مجموع العمليات

15

سياسة وإجراءات قطاع األبحاث في عام 2017
							
اإلدارات /الوحدات

20

المجموع

							
التجهيزات التخصصية

3

							
مرفق الجرد المركزي لألبحاث
إدارة مشروع عمليات األبحاث
						
مكتب تنسيق مشروع األبحاث

3
2

			
إدارة مشروع عمليات األبحاث

6

				
البنك الحيوي الوطني في معهد دسمان للسكري

28

								
مجموع األبحاث

42
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سياسة وإجراءات اإلدارة العامة في عام 2017
							
اإلدارات /الوحدات

المجموع

						
إدارة تخطيط وتطوير الرعاية الصحية

2

						
مكتب الشؤون التنظيمية البشري
						
مكتب الشؤون التنظيمية للحيوانات
							
مجموع اإلدارة العامة

1
22
30

							
العالقات العامة واإلعالم

5

خطط عمل إدارة معهد دسمان للسكري ومؤشرات األداء
الرئيسية ومؤشرات األداء الرئيسية للمعهد
الربــع األول :مت إجــراء اجتماعــات مــع قطاعــي العمليــات واإلدارة العامــة يف شــهر ديســمرب لتحديــث خطــط العمــل املقــررة عــام .2016
إذا كان هنــاك أي تعليقــات و/أو تأخــر يف أي مشــروع ،فقــد مت حلظــه مــع ســبب التأخــر ،عــاوة علــى ذلــك ،فقــد اختــارت القطاعــات
البحثيــة والطبيــة ،يف هــذه املرحلــة ،معاجلــة خطــط عملهــا بشــكل منفصــل .ومــع ذلــك ،كانــت اإلدارة متاحــة يف حــال طلــب أي مســاعدة،
باإلضافــة إىل ذلــك ،عملــت اإلدارة مــع قطاعــي العمليــات واإلدارة العامــة لتطويــر خطــط عمــل جديــدة ودقيقــة وحمدثــة وواضحــة متثــل
الوظائــف الداخليــة لــكل قســم يف عــام . 2017
مت عقــد اجتماعــات مــع قطاعــي العمليــات واإلدارة العامــة يف شــهر يونيــو لتحديــث خطــط العمــل .ســار كل اجتمــاع بشــكل جيــد وتضمن
النســبة املئويــة الســتكمال النشــاط .إذا كان هنــاك أي تعليقــات و /أو تأخــر يف أي مشــروع ،فقــد مت حلظــه مــع ســبب التأخــر .كانــت اإلدارة
متاحــة يف حــال طلــب مســاعدة مــن أي قســم من األقســام.

مؤشرات األداء الرئيسية
الربــع األول :عملــت اإلدارة علــى مؤشــرات األداء الرئيســية ملعهــد دســمان للســكري املقدمــة مــن األقســام التــي متثــل الوظائــف الداخليــة
لــكل قطــاع .مت تقــدمي مؤشــرات األداء الرئيســية إىل مكتــب املديــر العــام للمراجعــة لتقدميهــا إىل مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي
.KFAS
الربــع الثالــث والرابــع :مت حتديــث مؤشــرات األداء الرئيســية اخلاصــة بأقســام العمليــات والطبــي واألبحــاث واإلدارة العامــة مبــا يف ذلــك النســبة
املئويــة الســتكمال النشــاط .إذا كان هنــاك أي تعليقــات و/أو تأخــر يف أي مشــروع ،فقــد مت التأشــر عليــه مــع ســبب التأخــر.
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العائد االجتماعي على االستثمار
يســتخدم العائــد االجتماعــي علــى االســتثمار لتزويــد أصحــاب املصلحــة بطريقــة لقيــاس النتائــج املاليــة وغــر املاليــة مــن املشــاريع
واألنشــطة .تســاعد هــذه األداة يف حســاب النتائــج املاليــة مــن خــال توفــر نســبة التغيــر االجتماعــي باملعنــى اللحظــي مــن خــال شــرح
كميــة األمــوال الناجتــة مــن كل دينــار كويتــي يتــم إنفاقــه وكــم مــن املــال يســرد مــن كل دينــار كويتــي يتــم إنفاقــه.
مت تبنــي منهجيــة لتقييــم العائــد االجتماعــي علــى االســتثمار و تكييفهــا لقيــاس أنشــطة وبرامــج تخطيــط وتطويــر الرعايــة الصحيــة .يهــدف
هــذا القيــاس إىل فهــم :التأثــر اجملتمعــي وتقديــر األثــر وتقييــم فعاليــة الربامــج وتعزيــز املســاءلة وتطويــر مؤشــرات اجتماعيــة حقيقيــة
للتغيــر وفهــم الطريقــة التــي يقــود بهــا معهــد دســمان للســكري التغيــر داخــل جمتمعاتنــا .باســتخدام هــذه الطريقــة ،ميكــن للمــرء أن
يتوصــل إىل القيمــة املعادلــة النقديــة بســبب مدخــول االســتثمار يف كل نشــاط مــن األنشــطة.

تقييم نتيجة إدارة مرض السكري من النوع الثاني في معهد
دسمان للسكري
جــاري العمــل علــى مرحلــة اخملطوطــة مــن أجــل بيانــات الســجل الصحــي االلكــروين لـــ  963مريضــً داخــل معهــد دســمان للســكري
والتــي مت حتليلهــا إحصائيــً وجدولتهــا.
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إدارة األبحاث
 .1المدير التنفيذي لقطاع األبحاث
ملخص عن الوحدة:
يضــم معهــد دســمان للســكري جمموعــة مــن الباحثــن ذوي اخلــرة يف خمتلــف جمــاالت أبحــاث وإدارة مــرض الســكري .وقــد مت تطويــر
العمــل البحثــي تدريجيــً علــى مــر الســنني .إن القــوة الرئيســية ملعهــد دســمان للســكري تكمــن يف أن أبحــاث الســكري يف خمتلــف
اجملــاالت ميكــن تنظيمهــا ضمــن املعهــد لتحقيــق أقصــى قــدر مــن اســتخدام املهــارات اخملتلفــة املوجــودة يف معهــد دســمان
للسكري.تشــكل الشــراكات اخلارجيــه النشــطه علــى الصعيديــن احمللــي والــدويل قــوه إضافيــه لقســم األبحــاث يف معهــد دســمان
للســكري .إن معهــد دســمان للســكري قــد أنشــأ بيئــة علميــة مــن شــأنها تعزيــز التحقيــق يف مــرض الســكري ومضاعفاتــه وحمدداتــه
والعــاج والوقايــة والرعايــة.
يتــم تنســيق جميــع األنشــطة البحثيــة يف قســم األبحــاث يف معهــد دســمان للســكري حتــت إشــراف املديــر التنفيــذي لقطــاع األبحــاث
مبســاعدة قســم عمليــات األبحــاث وإدارة املشــروع .إن التخطيــط اإلســراتيجي هــو أحــد طــرق إدارة امللــف البحثــي يف معهــد دســمان
للســكري لتحقيــق أقصــى قــدر مــن قيمــة امللــف مــن خــال الفحــص الدقيــق ملكوناتــه وموضوعــات األبحــاث املوضوعــة واملشــاريع.

الجوائز واإلنجازات:
الجوائز
•جائــزة ديفيــد كريتشفســكي التذكاريــة ،نــدوة حــول أســلوب احليــاة و صحــة وأمــراض القلــب االســتقالبية ،جمعيــة القلــب
األمريكيــة ،بورتالنــد ،واليــة أوريغــون ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة

اإلنجازات
•رئيــس حتريــر يف جملــة الرعايــة األوليــة ملــرض الســكري :تومســون رويــرز ،وهــو باحــث يستشــهد بــه كث ـرًا (مــن بــن أقــل
مــن  1%مــن الذيــن يستشــهد بــه كمرجــع علــى مســتوى العــامل)

•عضــو جلنــة الربنامــج ورئيــس هيئــة علــم األوبئــة والصحــة العامــة ،املؤمتــر العاملــي للســكري الــذي يقيمــه االحتــاد الــدويل
للســكري ،أبــو ظبــي ،اإلمــارات العربيــة املتحــدة

•عضو اللجنة املنظمة للندوة الدولية اخلامسة عشر لوبائيات مرض السكري ،أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة
•رئيــس اللجنــة العلميــة للمؤمتــر الــدويل املعنــي بالســكري واألمــراض املرتبطــة بــه ،موريشــيوس .عضــو جلنــة االختيــار جلائــزة
الكويــت  2017يف جمــال العلــوم الطبيــة التطبيقيــة

• :21حماضرة تلبية لدعوات يف املؤمترات العلمية الدولية
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إدارة األبحاث
 .1منشأة إدارة وثائق المكتبة واألبحاث
ملخص عن الوحدة:
تتمثــل مهمــة منشــأة إدارة وثائــق املكتبــة واألبحــاث يف توفــر خدمــة مرجعيــة ممتــازة ملوظفــي معهــد دســمان للســكري لتطويــر
جمموعــة مــن املــوارد املطبوعــة وااللكرتونيــة واحلفــاظ عليهــا والتــي تدعــم االحتياجــات البحثيــة للمعهــد ،وتوجيــه األفــراد واجملموعــات
والفئــات حــول االســرجاع واالســتخدام الفعــال ملصــادر املعلومــات .باإلضافــة إىل ذلــك ،تنخــرط املكتبــة يف تقــدمي تدريبــات بحثيــة يف
خمتلــف األدوات البحثيــة ومراجعــة األدبيــات وتقييــم وتدقيــق اخملطوطــات ،إلــخ .كمــا تقــوم املكتبــة أيضــً ببــذل جهودهــا يف رقمنــة
جميــع وثائــق مصــدر األبحــاث وتتبــع وثيقــة املشــاركني وتأمــن األصــول يف معهــد دســمان للســكري.
مــن ناحيــة أخــرى ،فاملكتبــة معنيــة أيضــً بإجــراء الربامــج البحثيــة العلميــة وعقــد النــدوات واحملاضــرات لتشــاطر املعرفــة البحثيــة بــن
الباحثــن.
ويف إطــار دعــم الرعايــة الصحيــة للطــاب الشــباب واملهنيــن الكويتيــن ،فــإن املكتبــة تنظــم برامــج تدريبيــة صيفيــة للحصــول علــى
مــواد تدريبيــة بحثيــة عمليــة.
مــن املســؤوليات الرئيســية األخــرى للمكتبــة الرتويــج لألخبــار واألحــداث املتعلقــة مبجــال األبحــاث مــن خــال النشــرات اإلخباريــة االلكرتونيــة
ونظــام أرشــفة املطبوعــات واإلعــان عــن إجنــاز املطبوعــات جلمهــور معهــد دســمان للســكري.

الجوائز واإلنجازات:

|01

عدد المشاريع
في عام 2017

تتعاون املكتبة مع أحد املشروعات املعتمدة حاليًا كشركاء وتتعاون يف مشروعني بحثيني كمؤسستني.

|01
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المنشورات

غير ذلك (لجنة  /مجموعة عمل)
•جلنة برنامج األبحاث العلمية
•جلنة التدريب
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 .2عمليات األبحاث وإدارة المشاريع
ملخص عن الوحدة:
يتألــف تصميــم الهيــكل التنظيمــي لقســم األبحــاث يف معهــد دســمان للســكري مــن ثالثــة جمــاالت ســياقية رئيســية هــي :العمليــات
واجملــاالت واملنصــات العلميــة .تشــمل عناصــر الهيــكل التنظيمــي لألبحــاث التــي تعتمــد علــى هــذه العوامــل مــا يلــي :إضفــاء الطابــع
الرســمي والتمايــز (لــكل مــن الرأســي ،أي عــدد املســتويات ،واألفقــي ،أي عــدد الوحــدات أو الوحــدات الفرعيــة) ،وحجــم املكــون اإلداري
واملركزيــة وجمــال املراقبــة والتخصــص وقنــوات التواصــل .ولتحقيــق هــذا النهــج ،مت دمــج عمليــات األبحــاث وإدارة املشــاريع جنبــً إىل جنــب
مــع وحــدات األبحــاث الوظيفيــة واملنشــآت األساســية الداعمــة .علــى الرغــم مــن أن جميــع الكيانــات البحثيــة تضطلــع مبهامهــا املســتقلة،
فإنهــا تعمــل جميعهــا بالتنســيق مــع نهــج متعــدد التخصصــات جنبــً إىل جنــب مــع فــرق أخــرى داخــل معهــد دســمان للســكري لتحقيــق
األهــداف املشــركة.
تعــد عمليــات األبحــاث وإدارة املشــاريع منصــة إداريــة مســؤولة عــن توحيــد عمليــات احلوكمــة ذات الصلــة باملشــاريع وتســهيل مشــاركة
املــوارد واملنهجيــات واألدوات والتقنيــات .وتتفــاوت مســؤولية هــذه اإلدارة مــن توفــر وظائــف دعــم إدارة املشــاريع إىل الباحثــن
الرئيســيني عــن طريــق مكتــب تنســيق املشــاريع ومكتــب شــؤون األبحــاث.

شؤون تنظيمية بحثية:
مكتب شؤون األبحاث
يقــدم مكتــب شــؤون األبحــاث خدمــات دعــم ذات قيمــة عاليــة تســاعد الباحثــن أثنــاء مســار تنفيــذ املشــاريع البحثيــة ،كمــا يشــرف علــى
جــودة ومطابقــة املشــاريع البحثيــة يف معهــد دســمان للســكري فيمــا يتعلــق باألنظمــة الوطنيــة والدوليــة ويشــرف علــى األبحــاث التعاونيــة
التــي لهــا عالقــة بالدراســات التجريبيــة الســريرية متعــددة املواقــع ،ممــا يســاعد علــى اســتقطاب أحــدث األبحــاث إىل البــاد أو بشــكل عــام
خلــق بيئــة مواتيــة للبحــث .يعمــل مكتــب شــؤون األبحــاث جنبــً إىل جنــب مــع وحــدة عمليــات األبحــاث وإدارة املشــاريع للمســاهمة يف
مهمــة املعهــد ككل ،وإدارة األبحــاث .يقــدم مكتــب شــؤون األبحــاث الدعــم اإلداري للجــان التاليــة:

•لجنة المراجعة األخالقية

تعمــل مبثابــة جملــس املراجعــة املؤسســية يف معهــد دســمان للســكري وتســتعرض/تراقب اجلوانــب األخالقيــة للمشــاريع

البحثيــة حلمايــة حقــوق املشــاركني يف األبحــاث البشــرية .مت تســجيل جلنــة املراجعــة األخالقيــة يف معهــد دســمان للســكري
حتــت وحــدة الصحــة واخلدمــات اإلنســانية األمريكيــة.

•لجنة رعاية أخالقيات أبحاث الحيوان

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

تلتــزم جلنــة رعايــة أخالقيــات أبحــاث احليــوان بشــدة باملبــادئ :
استبدال احليوانات مع البدائل األخرى إذا كانت هناك،
تقليل عدد احليوانات املستخدمة قدر اإلمكان،
حتسني اإلجراءات البحثية والنقاط النهائية املقصودة للحد من األمل والضيق حليوانات التجارب.
جلنة رعاية أخالقيات أبحاث احليوان تشمل العلماء وحضور طبيب بيطري وممثل عن اجملتمع ورئيس منشأة احليوان.
وتعطــي جلنــة رعايــة أخالقيــات أبحــاث احليــوان تعليمــات بــأن جميــع األبحــاث والتدريــس التــي تشــمل احليوانــات يجــب أن
حتصــل علــى موافقــة كتابيــة قبــل البــدء.
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•لجنة تدقيق ومراجعة األبحاث

تخــدم لتعزيــز اجلــودة العلميــة واملعايــر األخالقيــة للمقرتحــات البحثيــة مــن خــال مراجعــة دقيقــة للمقرتحــات البحثيــة املقدمــة،
وهــي تق َيــم مســبقًا املقرتحــات املتعلقــة باملزايــا العلميــة والتقنيــة إىل جانــب التقاريــر الــواردة مــن مراجعــن نظــراء خارجيــن

وضمــان التواصــل مــع الشــركاء لــردود الفعــل أثنــاء عمليــة تعديــل املقرتحــات .باإلضافــة إىل ذلــك ،تقــوم جلنــة تدقيــق
ومراجعــة األبحــاث أيضــً مبراجعــة الربوتوكــوالت أو مراقبــة احلــاالت للفصــل يف األمــور املتعلقــة بحمايــة ورعايــة املشــاركني أو
حيوانــات األبحــاث.
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المرافق األساسية
 .1المرفق األساسي للحيوانات وسمك الزرد
ملخص عن الوحدة:
الفئــران وســمك الــزرد هــي منــاذج حيوانيــة شــائعة ألبحــاث الســكري .وحاليــً نحــن نحافــظ علــى مســتعمرات الفئــران واجلــرذان وســمك
الــزرد الســليمة عــن طريــق تربيتهــا داخــل املنشــأة ألغــراض األبحــاث يف مرفــق احليوانــات األساســي .والهــدف هــو تســهيل أبحــاث الســكري
علــى احليوانــات وكذلــك احلفــاظ علــى التــوازن بــن رعايــة احليــوان واألبحــاث .األهــداف هــي كمــا يلــي:
• إجراء األبحاث على النموذج احليواين وفقًا للتوجيهات واملعايري الدولية؛
• لتدريــب الباحثــن واملتدربــن يف معهــد دســمان للســكري فيمــا يتعلــق بالرعايــة احليوانيــة والتعامــل معهــا واالحتــواء البيولوجي
والتلقيــح وجمــع عينــات الدم/األنســجة والعمليــات اجلراحيــة للبقــاء علــى قيــد احليــاة والقتــل الرحيــم ،ومــا إىل ذلــك؛

• لتوفري الفئران  /األسماك ألغراض األبحاث من خالل الرتبية داخل املنشأة؛
• لتوفري مرافق التصوير يف اجلسم احلي؛
• للمساعدة يف توسيع نطاق التقنيات املتاحة للباحثني يف معهد دسمان للسكري.

|03

عدد المشاريع
في عام 2017

اإلنجازات:
•مراجعة منشورات الزمالء من قبل رئيس مرفق احليوانات األساسي
•تلقي التدريب على سمك الزرد من قبل الطبيب البيطري للمرفق
•التدريب وفق مبادرة التدريب املؤسساتي التعاوين

الشراكات:
•يجري العمل على مبادرات للتعاون يف األبحاث ونقل التكنولوجيا والتدريب مع مركز أبحاث السكري يف مونرتيال
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 .2البنك الحيوي الوطني في معهد دسمان للسكري
ملخص عن الوحدة:
يعــد البنــك احليــوي الوطنــي يف معهــد دســمان للســكري مرفقــً أساس ـيًا يعمــل حتــت قســم األبحــاث ،وهــو قــادر علــى تزويــد معهــد
دســمان للســكري والباحثــن املشــاركني يف املشــروع مبجموعــة متنوعــة مــن خدمــات املســتودع إلجــراء مشــاريع أبحــاث قصــرة وطويلة
األجــل متعلقــة مبــرض الســكري والعوامــل املرتبطــة بــه ومضاعفاتــه .تشــمل جمموعــة خدمــات البنــك احليــوي الوطنــي يف معهــد
دســمان للســكري الواســعة ،علــى ســبيل املثــال ال احلصــر ،معاجلــة العينــات وجتزئــة العينــات والتخزيــن واالختبــار باإلضافــة إىل عــزل
احلمــض النــووي.
يتكــونالبنـكاحليــويالوطنـييفمعهـددســمانللســكريمـناملســتوى3للســامةاحليويـةمـعخمتـررحـبللــدمومعاجلـةســوائل
اجلسـماألخــرىومعاجلـةعينــاتاألنســجة )خمتـراألنســجةوالكيميــاءالنســيجيةاملناعيـة ( وخمتـرزراعـةاخلاليـا .البنـكاحليــويالوطنـييف
معهـددســمانللســكريجمهـزبغــرفتخزيـنللعينــاتجمهــزة بأجهــزةتربيـدبدرجـةحــرارة  -80°وخزانــاتالنرتوجـنالســائل .أكـرمن
 30,000مشــاركيفاألبحــاثمســجلونيفالبنـكاحليــويالوطنـييفمعهـددســمانللســكريويشــرفونعلـىأكـرمــن 250,000
عينـةبيولوجيـةباســتخدامنظــامإدارةالعينــاتونظــامتعقـباألنســجة(انفونيتيــكاحللولاألبحــاث،اململكـةاملتحــدة ) جلردوتتبعاألنســجة
احملفوظــة).
إن البنــك احليــوي الوطنــي يف معهــد دســمان للســكري هــو عضــو يف اجلمعيــة األوروبيــه والشــرق أوســطية وأفريقيــا للحفــظ احليــوي
واألعمــال البنكيــة احليويــة .أكــر مــن  50مشــروعًا بحثيــً (قســم األبحــاث والقســم الطبــي) يســتخدمون حاليــً خدمــات البنــك احليــوي
الوطنــي يف معهــد دســمان للســكري.
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يرتبط البنك احليوي الوطني يف معهد دسمان للسكري مبشاريع كل من قسم األبحاث والقسم الطبي

|45
 |10مشاريع للقسم الطبي
 |09مشاريع تعاونية (الطبي و األبحاث)
مشاريع للقسم األبحاث

|07

مجموع عدد
المنشورات

االرتباطات (اللجنة  /مجموعة العمل):

اللجنة
•جلنةمراجعةوتدقيقاألبحاث

ة العمل
ق مجموع 
فر 
•فريقخدماتاخملتربوالدموخدماتاخملتربالطبياحليوي
•فريقالرمزالبني
•فريقسالمةاخملترب
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 .3وحدة المرفق األساسي للمعدات التخصصية
ملخص عن الوحدة:
يشــرف املرفــق األساســي للمعــدات التخصصيــة علــى اســتخدام و مشــاطرة املعــدات التخصصيــة يف معهــد دســمان للســكري .والهــدف
هــو دعــم تعزيــز األبحــاث الداخليــة وجــذب التعــاون ملعاجلــة مــرض الســكري ومضاعفاتــه .يف املرفــق األساســي للمعــدات التخصصيــة،
يتــم هيكلــة منصــات األبحــاث لدينــا إىل وحــدات متكاملــة مــن خــال معهــد دســمان للســكري لتوفــر بيئــة غنيــة باخلــرات واملــوارد
املبتكــرة بالتعــاون الوثيــق مــع الهندســة الطبيــة احليويــة ووظائــف تكنولوجيــا املعلومــات .جميــع املعــدات التخصصيــة متاحــة جلميــع
موظفــي األبحــاث يف معهــد دســمان للســكري مــن خــال نظــام احلجــز عــر األنرتنــت .يســتخدم الباحثــون اخلارجيــون اآلخــرون املعــدات
اخلاصــة ملعهــد دســمان للســكري مــن خــال املشــاركني ،كمــا أن املرفــق األساســي للمعــدات التخصصيــة يضمــن أيضــً توفــر التدريــب
الــازم للمســتخدمني .عــاوة علــى ذلــك ،يقــوم املرفــق األساســي للمعــدات التخصصيــة بتنفيــذ مشــاريع أبحــاث بالتعــاون مــع وحــدات
وظيفيــة أخــرى ،وخاصــة مــع وحــدة تخطيــط ومراقبــة الغــذاء .ونعمــل حاليــً علــى مشــاريع خمتلفــة تتعلــق بــدور قصــور االســتقالب
يف بدايــة الســمنة ومقاومــة األنســولني ،مــع الرتكيــز بشــكل خــاص علــى اإلجهــاد االســتقالبي غــر املنتظــم يف األنســجة الدهنيــة واآلثــار
املفيــدة للنشــاط البــدين.

الجوائز واإلنجازات:
• 6ملصقات مقدمة يف املؤمترات الدولية
•اجلائزة املقدمة من معهد دسمان للسكري إىل طالب التدريب الصيفي على األبحاث يف 2017
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عدد المشاريع
في عام 2017

|02
 |04قيد التنفيذ
المنجز
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مجموع عدد
المنشورات

االرتباطات:
الشراكات
•تعاون مع مؤسسة قطر
•تعاون مع مركز مونرتيال ألبحاث السكري

اللجان

•جلنة تدقيق ومراجعة األبحاث
•فريق خدمات اخملترب والدم وخدمات اخملترب الطبي احليوي
•فريق الرمز البني
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وحدات األبحاث الطبية الحيوية
 .1وحدة بيولوجيا الكيمياء الحيوية والجزيئية
ملخص عن الوحدة:
ترتكــز األبحــاث يف الوحــدة علــى تعزيــز فهمنــا األساســي ملســارات إشــارات التمثيــل الغذائــي املعنيــة يف عســر شــحميات الــدم واإلجهــاد
التأكســدي ومقاومــة األنســولني التــي ستســمح لنــا بتطويــر مؤشــرات حيويــة جديــدة ميكــن أن تــؤدي إىل حتديــد خماطــر حمســنة ألولئــك
املعرضــن خلطــر حــدوث أو تطــور مــرض الســكري مــن النــوع الثــاين ،كمــا أنــه ســيعزز قدرتنــا علــى التنبــؤ مبضاعفــات املــرض باإلضافــة
إىل املســاعدة يف تصميــم عالجــات خمتلفــة مصممــة بدقــة .تقــوم وحدتنــا بتطبيــق نهــج األنظمــة املتعــددة بفعاليــة باســتخدام تقنيــات
الربوتينــات املتطــورة والنســخيات لتحديــد هــذه املؤشــرات احليويــة ذات الصلــة ســريريًا وحتديــد دورهــا يف مــرض الســكري ومضاعفاتــه.
يتــم دمــج البيانــات الناجتــة عــن االختبــارات اخملتلفــة لتوليــد منــاذج تســمح لنــا بدمــج نتائجنــا مــع املســارات املعروفــة ،ورمبــا يتــم الكشــف
عــن عوامــل جديــدة مســؤولة عــن ضبــط الســمنة ومــرض الســكري لتعزيــز املؤشــر احليــوي واكتشــاف األدويــة مــن أجــل تطويــر عالجــي
فعا ل .
تتضمــن أهــداف الوحــدة مــا يلــي :فــك شــفرة دور الربوتينــات الشــبيهة بـــ  Angiopoietinوكيــف تســاهم يف وظيفــة خاليــا بيتــا
واســتقالب الشــحوم وخاصــة  ANGPTL 8وحتديــد دور الربوتينــات الرئيســية لصدمــة احلــرارة واألحمــاض الريبوزيــة امليكرويــة يف البدانــة
ومــرض الســكري مــن النــوع الثــاين ،وأخـرًا فهــم التفاعــل بــن املؤشــرات احليويــة التــي مت حتديدهــا ومضاعفــات الســكر ،مثــل اعتــال
الكليــة الســكري وتوقــف التنفــس أثنــاء النــوم وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة.

الجوائز واإلنجازات:
•التعــاون الــدويل مــع مركــز الســمنة يف أمســردام ،مستشــفى ســان لــوكاس أندريــاس ،أمســردام ،هولنــدا حــول مشــروع
“دراســة املؤشــر احليــوي يف مرضــى جراحــات عــاج البدانــة مــع وبــدون انقطــاع التنفــس أثنــاء النــوم”

•التعاون مع جامعة الكويت يف مشروعني
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 |05قيد التنفيذ
المنجز
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مجموع عدد
المنشورات

االرتباطات:
فرق مجموعات العمل
•فريق خدمات اخملترب والدم وخدمات اخملترب الطبي احليوي
•فريق الرمز األحمر يف فرق رموز الطوارئ
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 .2وحدة التجارب السريرية
ملخص عن الوحدة:
تهــدف وحــدة التجــارب الســريرية إىل تعزيــز املعرفــة وفهــم مــرض الســكري وتســريع ترجمــة األبحــاث الســريرية إىل فوائــد صحيــة للمرضى.
تقــوم وحــدة التجــارب الســريرية بإجــراء عــدد مــن التجــارب الســريرية والرصديــة والتداخليــة ،وتتضمــن عالجــات جديــدة دوائيــة وغــر
دوائيــة مــع تعديــات يف منــط احليــاة مصممــة ملنــع وعــاج مــرض الســكري ومضاعفاتــه .تقــوم وحــدة التجــارب الســريرية بإجــراء جتــارب
علــى مســتويات خمتلفــة مبــا يف ذلــك املرحلــة الثانيــة والثالثــة والرابعــة .تطبــق هــذه الدراســات املبتكــرة منهجيــة رائــدة ومتطــورة ويتــم
إجراؤهــا بشــكل مســتقل أو بالتعــاون مــع املراكــز األكادمييــة الدوليــة أو اجلهــات الراعيــة للصناعــة ،ممــا يضــع معهــد دســمان للســكري
يف طليعــة األبحــاث الســريرية يف الكويــت واملنطقــة احمليطــة بهــا.

الجوائز واإلنجازات:
•أقيــم مؤمتــر االحتــاد الــدويل ملــرض الســكري لعــام  2017يف مدينــة أبــو ظبــي يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــا بــن 4
و 8ديســمرب  ،2017وتــرأس هــذا املؤمتــر رئيــس وحــدة التجــارب الســريرية الدكتــورة منــرة العــروج

|10

عدد المشاريع
في عام 2017

|05
 |05قيد التنفيذ
المنجز

|05

مجموع عدد
المنشورات

االرتباطات:
الشراكات
•مت إجراء جتربتني دوائيتني بالشراكة مع AstraZeneca
•إجراء جتربة سريرية متعددة املراكز موجهة من قبل الباحث بالشراكة مع مراكز طبية متعددة يف أوروبا وأسرتاليا والواليات املتحدة،
ويقع مركز منسق التجربة يف إسبانيا :جمعية األبحاث والوقاية من داء السكري واألمراض القلبية الوعائية
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 .3وحدة علم الوبائيات والصحة العامة
ملخص عن الوحدة:
تقــود الوحــدة اثنتــن مــن املبــادرات االســراتيجية ملعهــد دســمان للســكري (وبائيــات مــرض الســكري واألمــراض املرتبطــة بــه والوقايــة
مــن مــرض الســكري وإدارتــه) واملســاهمة يف جميــع مبــادرات معهــد دســمان للســكري األخــرى (خاصــة الفيزيولوجيــا املرضيــة والتجــارب
الســريرية) .مت تطويــر العديــد مــن املشــاريع اجلديــدة حــول الوقايــة مــن الســكري والوبائيــات والتجــارب الســريرية ملــرض الســكري منــذ
مــارس  ،2017مبــا يتماشــى مــع توصيــات جملــس املراجعــة ومبــادرات البحــث االســراتيجية يف معهــد دســمان للســكري .لقــد اتخذنــا
منهجــً متعــدد التخصصــات يشــمل وحــدات أخــرى يف املقرتحــات املشــركة (مثــل :ســكري احلمــل مــع طــب العائلــة ،الطــب الشــخصي
والتغذيــة مــع علــم الربوتينــات واملناعــة) ،وشــارك يف إعــداد منشــورات مــع باحثــن مــن الوحــدات األخــرى.

الجوائز واإلنجازات:
•املســاهمة يف املــدن الصحيــة ملنظمــة الصحــة العامليــة مــن خــال مشــاركة مشــروعنا مــع الريمــوك ،التــي ســتكون أول
منطقــة حتقــق هــذا املعلــم يف الكويــت والثانيــة يف جميــع دول اخلليــج العربــي ( ،)RA-HM-2017-008كمــا يشــمل املشــروع
أيضــً (معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة ،وزارة الصحــة ،وجامعــة الكويــت).
•عضــو اللجنــة التنفيذيــة للجمعيــة اآلســيوية للتغذيــة للرياضــة والصحــة ،الدكتــور أحمــد اخلطيــب ،رئيــس وحــدة دليــل الصحــة
الســكانية.

|05
|06

عدد المشاريع
في عام 2017
مجموع عدد
المنشورات

االرتباطات:
•عضواللجنةالتنفيذيةللجمعيةاآلسيويةللتغذيةمن أجل الرياضةوالصحة
•شراكةمعجامعةتايبيه)مذكرةالتفاهمقيداإلعداد)
•شراكةمعجامعةكامربدجوجامعةموريشيوس)جارية(

35

معهد دسمان للسكري | التقرير السنوي2017

 .4وحدة طب العائلة وطب األطفال
ملخص عن الوحدة:
الهــدف العــام لوحــدة طــب العائلــة وطــب األطفــال هــو املســاهمة يف حتســن الصحــة وبناءهــا جي ـدًا لــدى األطفــال يف الكويــت مــن
خــال إجــراء أبحــاث ذات جــودة عاليــة يف جمــاالت األولويــة ذات الصلــة وتبــادل املعلومــات مــع صانعــي السياســات لرتجمتهــا يف السياســة
والتنفيــذ علــى نطــاق واســع .حتــى وقــت قريــب ،ركــز جــدول أعمــال أبحاثنــا بشــكل رئيســي علــى مــرض الســكري مــن النــوع األول
واألشــكال النــادرة مــن مــرض الســكري لــدى املرضــى مــن األطفــال .وخــال العــام املاضــي ،توســعت أعمــال الوحــدة لتشــمل جمــال
الســمنة يف مرحلــة الطفولــة لتعكــس القلــق املتزايــد النتشــار الســمنة لــدى األطفــال يف الكويــت واملضاعفــات االســتقالبية ذات الصلــة.
لــدى الوحــدة ترتيبــات تعاونيــة ممتــازة مــع جمموعــة واســعة مــن أصحــاب املصلحــة املعنيــن ووزارة الصحــة ،وتعمــل عــن كثــب مــع
األطبــاء يف املستشــفيات احلكوميــة الرئيســية.

الجوائز واإلنجازات:
•دعوة لتقدمي حماضرة يف مؤمتر اجلمعية اخلريية السعودية (أكتوبر  ،2017الرياض ،اململكة العربية السعودية).
•دعــوة لتقــدمي حماضــرة يف املؤمتــر الســعودي الســادس لطــب الغــدد الصمــاء لــدى األطفــال واملؤمتــر اخلامــس ملثقفــي
مــرض الســكري (نوفمــر  ،2017جــدة ،اململكــة العربيــة الســعودية).

•دعوة لتقدمي حماضرة يف املؤمتر العاملي ملرض السكري الذي يقيمة االحتاد الدويل للسكري (ديسمرب ،2017
أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة).

|07
|01

عدد المشاريع
في عام 2017
مجموع عدد
المنشورات

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

اللجان
• جلنة وزارة الصحة ملضخة األنسولني وجمعية الكويت للسكري واجلمعية الدولية ألمراض السكري لدى األطفال
واملراهقني واجلمعية العربية ألمراض الغدد الصماء والسكري لدى األطفال

مجموعات العمل
• سجل سكري احلمل و سكري األطفال
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 .5وحدة علم الجينوم الوظيفي
ملخص عن الوحدة:
تركــز الوحــدة يف املقــام األول علــى حتديــد وتوصيــف اجلينــات وأنواعهــا اخملتلفــة التــي تزيــد مــن خطــر الســمنة والســكري واملضاعفــات
املتعلقــة بهــا يف أوســاط ســكان الكويــت .إننــا نقــوم باســتخدام منهجيــات اجلينــوم عــايل اإلنتاجيــة مبــا يف ذلــك دراســات االرتبــاط الواســع
للجينــوم وتسلســل اجلينوم/اإلكــزوم الكامــل ،والتوصيــف الكامــل لنســخ الرتانســكريبتوم والتنميــط اجلينــي عــايل الدقــةٍ .باإلضافــة إىل
ذلــك تركــز الوحــدة علــى األهميــة الســريرية للجــن  /األنــواع احملــددة لتتبــع نهــج الــدواء لالنتقــال إليــه .يتــم البحــث يف الوظيفــة اجلزيئيــة
احملــددة للجني/النــوع باســتخدام أنــواع خمتلفــة مــن اخلاليــا والنمــاذج احليوانيــة مــن خــال تقنيــات مبتكــرة ودراســات التأشــر داخــل
اخلليــة وتقنيــة التكــرارات العنقوديــة املتناوبــة منتظمــة التباعــد  CRISPR / cas 9حتريــر اجلينــات واإلفــراط يف التعبــر يف جمموعــة
متنوعــة مــن خطــوط اخلاليــا والرتســيب املناعــي للكروماتــن ( .)ChIPوتشــمل جمــاالت األبحــاث املعاصــرة األخــرى دراســة املتغــرات
اجلينيــة الواســعة وتفاعــل اجلــن مــع اجلــن وبحــث احلمــض الريبــي اجلزيئــي لالكســوزومي وتطويــر األلــواح املكونــة مــن عالمــات خاصــة
بالســكان للتنبــؤ بأيــة نتائــج خطــرة لالضطرابــات املعقــدة.

الجوائز واإلنجازات:
•العديد من امللخصات التي قدمت يف املؤمترات الدولية.

|06

عدد المشاريع
في عام 2017

|01
 |05قيد التنفيذ
المنجز

|08

مجموع عدد
المنشورات

االرتباطات:
شراكات
•تعاون مع جامعة الكويت
•معهد فورسايث كامربيدج ،الواليات املتحدة األمريكية

37

معهد دسمان للسكري | التقرير السنوي2017

 .6وحدة علم البروتينات وعلم االستقالب الوظيفي
ملخص عن الوحدة:
يشــكل نهــج وحــدة علــم الربوتينــات طريقــً آساس ـيًا للتغلــب علــى التحــدي املتمثــل يف ترجمــة نتائــج األبحــاث األساســية إىل تطبيقــات
ســريرية .توفــر وحــدة علــم الربوتينــات وعلــم االســتقالب الوظيفــي أحــدث التقنيــات واخلــرات العلميــة فرصــً متنوعــة لرتجمــة األبحــاث
التعاونيــة داخليــً وخارجيــً .ويركــز الفريــق علــى اكتشــاف والتحقــق مــن املؤشــرات احليويــة للوقايــة مــن مــرض الســكري واالكتشــاف
املبكــر للمضاعفــات املرتبطــة بــداء الســكري مــن خــال الدراســات يف اخملتــر ويف اجلســم احلــي باإلضافــة إىل تدخــل الدراســات الســريرية.
كمــا نســتخدم هــذه االســراتيجية التكامليــة مبــا يف ذلــك علــم الربوتينــات وحتليــل علــم االســتقالب جنبــً إىل جنــب مــع البيانــات اجلينيــة
والســريرية املتاحــة لفهــم أفضــل لآلليــات املرضيــة ملــرض الســكري ومضاعفاتــه إليجــاد مقاربــة دوائيــة أكــر دقــة /اســتجابة للحاجــات
الفرديــة يف ســياق التجمعــات الســكانية احملليــة وعوامــل خماطــره النوعيــة ومنــط احليــاة .يعمــل فريقنــا حاليــً علــى العديــد مــن املشــاريع
املتعلقــة بالكشــف املبكــر وبدايــة البدانــة ومقاومــة األنســولني واإلجهــاد اخللــوي ،مــع الرتكيــز بشــكل خــاص علــى حتلــل الدهــون غــر
املنتظــم وتكويــن الشــحم واألنســجة الدهنيــة باإلضافــة إىل اعتــال الكليــة الســكري.

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

• 9ملصقات مقدمة يف املؤمترات الدولية
•دعوة للتحدث أمام املؤمتر العاملي للمنظمة الدولية للربوتيوم (سبتمرب  ،2017دبلن ،إيرلندا)

|09

عدد المشاريع
في عام 2017

|03
 |06قيد التنفيذ
المنجز

|04

مجموع عدد
المنشورات

االرتباطات:
الشراكات
• تعاون مع جامعة الكويت ومؤسسة قطر ومركز مونرتيال ألبحاث السكري

اللجان
• فريق الرمز البني يف معهد دسمان للسكري ومشروع الربوتيوم للسكري البشري
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 .7وحدة علم المناعة
ملخص عن الوحدة:
الهــدف العــام لوحــدة املناعــة هــو إجــراء أبحــاث تركــز علــى حتديــد املؤشــرات احليويــة املناعيــة واالســتقالبية اجلديــدة التــي ميكــن
اســتخدامها كأهــداف وقائيــة وعالجيــة يف مــرض الســكري واملضاعفــات املرتبطــة بــه لــدى الســكان البالغــن واألطفــال يف الكويــت .إن
الســمنة  /الســكري واملضاعفــات املرتبطــة بهــا تتنامــى بســرعة ومتثــل تهديـدًا خطـرًا لســكان الكويــت وكذلــك علــى مســتوى العــامل.
هنــاك حاجــة ملحــة لتحديــد احملــددات املناعيــة واالســتقالبية اجلديــدة لفهــم اآلليــات الكامنــة وراء النظــام الغذائــي الناجــم عــن االلتهــاب/
الســكري واملضاعفــات املرتبطــة بهــا .ميكــن اســتخدام حمــددات اســتقالب املناعــة اجلديــدة التــي مت حتديدهــا يف الســكان الكويتيــن
وعالقتهــا اآلليــة بااللتهــاب كأهــداف وقائيــة أو عالجيــة لتطويــر التدخــات (العقاقــر ،التماريــن ،التغذيــة والربوبيوتيــك ،امليكروبيــوم)
األكــر مالئمــة الحتياجــات الســكان الكويتيــن .تركــز األنشــطة احلاليــة للوحــدة علــى مســتقبالت املناعة/املؤشــرات احليوية/الوراثــة)،
وكذلــك تفاعالتهــا اآلليــة مــع املكونــات الغذائيــة عاليــة الدهــون ودورهــا يف تطويــر االلتهــاب ومقاومــة األنســولني ومــرض الســكري
واملضاعفــات املرتبطــة بــه.

الجوائز واإلنجازات:
•جائــزة اليونســكو لوريــال للمــرأة مــن أجــل العلــوم إىل الدكتــورة فاطمــة الراشــد (زمالــة مــا بعــد الدكتــوراة يف وحــدة علــم
املناعــة)
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االرتباطات
الشراكات

•تعاون دويل – كلية هارفارد الطبية ،جامعة ستوين بروك
•تعاون بحثي/نقل التكنولوجيا وبدء التدريب مع مركز مونرتيال ألبحاث السكري  -قيد التنفيذ

39

معهد دسمان للسكري | التقرير السنوي2017

 .8وحدة بيولوجيا خاليا النغرهانس
ملخص عن الوحدة:
تتمثــل أهــم حمــاور أنشــطة وحــدة بيولوجيــا خاليــا النغرهانــس يف دراســة اآلليــات املشــاركة يف خاليــا النغرهانــس البنكرياســية واخللــل
الوظيفــي خلاليــا بيتــا وفشــلها يف مــرض الســكري و أبحــاث االســراتيجيات الســريرية اخملتلفــة املطبقــة ملنــع ومعاجلــة خللهــا الوظيفــي
وفشــلها .وســيتم تنفيــذ هــذه األنشــطة عــر جمموعــة مــن اســراتيجيات األبحــاث “مــن اخملتــر للتطبيــق” باســتخدام العينــات البيولوجيــة
وخطــوط اخلاليــا ومنــاذج احليوانــات اخملربيــة واملــواد البشــرية املؤهلــة املســجلة يف التجــارب الســريرية .ميكــن أن توفــر نتائــج األنشــطة
البحثيــة يف وحــدة بيولوجيــا خاليــا النغرهانــس فهمــً أفضــل للفيزيولوجيــا املرضيــة ملــرض الســكري ،وأي ارتبــاط بيولوجــي حمتمــل مــع
معــدل اإلصابــة املرتفــع ملرضــى الســكري يف الكويــت ،وبنــاء اقرتاحــات واضحــة حمتملــة للوقايــة والعــاج مــن مــرض الســكري يف
الكويــت .وتشــمل األهــداف الرئيســية قيــد البحــث يف موضــوع وحــدة بيولوجيــا خاليــا النغرهانــس:
• فهــم تنظيــم قابليــة حيــاة خاليــا بيتــا ووظيفتهــا يف منــوذج يف اخملتــر مــن مــرض الســكري مــن النــوع  2والبدانــة مثــل:
الســمية بالدهــون والســمية باجللوكــوز

•توضيح آلية تخفيف مرض السكري من النوع الثاين ووظيفة اخلاليا بيتا بعد جراحة السمنة
•البحــث يف آليــة اآلثــار املفيــدة للمنتجــات الطبيعيــة مثــل مســتخلص بــذور احلنظــل وحمــض اإلبسيســيك يف الوقايــة والعــاج
مــن مــرض الســكري

الجوائز واإلنجازات:
•التعاون مع جامعة الكويت يف مشروع واحد
• 7ملصقات مقدمة يف املؤمترات الدولية
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االرتباطات:
اللجان
•خدمات املكتبة والدم وفريق خدمات اخملترب الكيميائي احليوي
•فريق الرمز األحمر يف فرق رموز الطوارئ
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 .9وحدة الجينوميا السكانية وعلم األوبئة الوراثية
ملخص عن الوحدة:
يتمثــل الهــدف الرئيســي للوحــدة يف تطويــر أبحــاث واســعة النطــاق حــول علــم الوراثة/اجلينوميــات لــدى الســكان الكويتيــن املصابــن
بالنــوع الثــاين مــن الســكري ومضاعفاتــه لتحديــد عوامــل اخلطــر اجلينيــة والوبائيــة وتفاعلهــا .يتمثــل الهــدف يف وضــع خريطــة للوبائيــات
اخلاصــة باألشــخاص الكويتيــن املصابــن بالســكري علــى أســاس اجلينــات الوراثيــة والدراســات الوراثيــة ملســببات مــرض الســكري عنــد
العــرب .األهــداف الرئيســية هــي:
• حتديــد البنيــة اجلينيــة للســكان الكويتيــن وتقييــم مــدى إمكانيــة نقــل مصــادر اجلينــوم التــي طورتهــا الدراســات العامليــة
حــول علــم الوراثــة الســكري إىل الكويــت،

•حتديد املتغري اجليني ملرضى السكري الكويتيني وتفاعلها مع أمناط احلياة،
•تصنيف السكان الكويتيني وفقًا خلطورة احلالة،
•التحقق من صحة الفرضيات املشتقة باستخدام مناذج الفئران وكذلك النمذجة الرياضية لتطوير علم الوراثة التحويلي
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وحدة علم المناعه

وحدة علم البروتينات
وعلم االستقالب الوظيفي
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وﺣﺪة ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ
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التعاون البحثي الدولي الحالي
ثنائي
•جامعــة هارفــارد ،بوســطن ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة :مت إقامــة اتفــاق تعــاون مــع جامعــة هارفــارد يتضمــن تدريــب الطاقــم
الصحــي وتعــاون بحثي

•جامعة كامربيدج ،اململكة املتحدة :تعاون بحثي مستمر
•جامعة ستوين بروك ،نيويورك ،الواليات املتحدة األمريكية :تعاون بحثي مستمر
•مستشفى تشينغداو للغدد الصماء ومرض السكري ،تشينغداو ،الصني :مت إقامة اتفاق للتعاون البحثي
•معهد سالود كارلوس الثالث ،مدريد ،إسبانيا :مت إقامة اتفاق للتعاون البحثي وتدريب باحثني
•وزارة الصحة وجودة احلياة ،موريشيوس :مت إقامة اتفاق للتعاون البحثي
•جامعة فلوريدا الدولية ،ميامي ،الواليات املتحدة األمريكية :مت إقامة اتفاق للتعاون البحثي وتدريب باحثني
•جامعة أوكسفورد :مت إقامة اتفاق للتعاون البحثي وتدريب باحثني
•مركز مونرتيال ألبحاث السكري :مت إقامة اتفاق للتعاون البحثي وتدريب باحثني
•جامعة الشارقة ،اإلمارات العربية املتحدة :مت إقامة اتفاق للتعاون البحثي
•جامعة فورسايث ،كامربيدج ،الواليات املتحدة األمريكية :مت إقامة اتفاق للتعاون البحثي
•جامعة كانبريا ،أسرتاليا :مت إقامة اتفاق للتعاون البحثي وتدريب باحثني

العالمي
•التعــاون يف املشــاريع البحثيــة مــع جمموعــات البحــث وأنشــطة التدريــب البحثــي يف دول جملــس التعــاون اخلليجــي ودول أخــرى
يف الشــرق األوســط وتركيــا .يســتضيف معهــد دســمان للســكري مؤمتــر جمموعــة اخلليــج لدراســة الســكري يف عــام 2018

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

جلنــة الربنامــج العلمــي) وأيضــً يف النــدوة الدوليــة املتعلقــة بوبائيــات مــرض الســكري
•التعــاون مــع اجلمعيــة العامليــة للوقايــة مــن مــرض الســكري يف تنظيــم املؤمتــرات العلميــة العامليــة :أتالنتــا ،الواليــات املتحدة
األمريكيــة يف عــام  2016ويف موريشــيوس يف عــام  2017وإدنربه ،اســكتلندا عــام 2018

•الرابطة األوروبيه لدراسة السكري :املشاركة يف الدورات التدريبية للباحثني يف دول جملس التعاون اخلليجي
•املقعد الدويل حول خطر االستقالب القلبي :املشاركة يف الدورات التدريبية للباحثني
•املشاركة يف العديد من التجارب السريرية متعددة اجلنسيات حول مرض السكري وخطر أمراض القلب
•املشاركة يف العديد من الدراسات الوبائية والطبية احليوية حول السكري وخطر أمراض القلب
•املشــاركة يف العديــد مــن ورش العمــل وجمموعــات اخلــراء وأنشــطة البحــث والتدريــب التــي نظمــت يف املكتــب اإلقليمــي
ملنظمــة الصحــة العامليــة لشــرق املتوســط بشــأن األمــراض غــر املعديــة

•االحتاد األوروبي :معهد دسمان للسكري هو مركز تنسيق وطني للبحوث الصحية ويشارك يف املشاريع البحثية املمولة
•املشاركة يف جمموعة الدراسة متعددة اجلنسيات حول الربوتينات (منظمة الربوتينات البشرية)
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الجوائز
•الكلمــة الرئيســية يف النــدوة االفتتاحيــة لكليــة الصحــة العامــة يف جامعــة الكويــت ،الكويــت( ،2016 ،الربوفيســور ياكــو
توميليهتــو ،املديــر التنفيــذي لقطــاع األبحــاث)

•نــدوة الســيد ريتشــارد دول يف الصحــة العامــة وعلــم األوبئــة ،جامعــة أوكســفورد ،اململكــة املتحــدة( 2016 ،الــرو فيســو ر
ياكــو توميليهتــو ،املديــر التنفيــذي لقطــاع األبحــاث)

التاســع ،كليــة العلــوم الصحيــة املتحــدة ،جامعــة الكويــت،
•الكلمــة الرئيســية يف يــوم امللصــق الســنوي لبحــوث الطــاب
ٍ
الكويــت( 2016 ،الربوفيســور ياكــو توميليهتــو ،املديــر التنفيــذي لقطــاع األبحــاث)

•جائــزة جيوفــاين باتيســتا مورغــاين وامليداليــة الذهبيــة يف بحــوث األمــراض االســتقالبية ،جامعــة بادوفــا ،إيطاليــا2016 ،
(الربوفيســورياكو توميليهتــو ،املديــر التنفيــذي لقطــاع األبحــاث)

•جائــزة ديفيــد كريتشفســكي للمحاضــرة التذكاريــة ،جملــس حــول منــط احليــاة وصحــة القلــب ،جمعيــة القلــب األمريكيــة،
بورتالنــد ،الواليــات املتحــدة األمريكيــة ( 2017الربوفيســور ياكــو توميليهتــو ،املديــر التنفيــذي لقطــاع األبحــاث)
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ملخص تقارير الوحدات الطبية السنوية
توجهات القسم ذات األولوية:
التــزال أعــداد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مــرض مضاعفــات مــرض الســكري وأهميــة اجلهــود متعــددة االختصاصــات للتعامــل مــع
هــذا الوبــاء .وتبعــً لذلــك ،فــإن جهــود القســم الطبــي اليقتصــر تركيزهــا علــى رعايــة املرضــى وإدارة العــاج ،وإمنــا أيضــً علــى الوقايــة مــن
خــال األنشــطة االيصاليــة واملبــادرات التثقيفيــة.
ويتمتــع أكــر مــن  60%مــن املتخصصــن يف الرعايــة الصحيــة الذيــن يعملــون يف معهــد دســمان للســكري بشــهادات معتمــدة يف
املمارســة الســريرية اجليــدة.
ويجــري تنفيــذ الربامــج التعليميــة للقســم الطبــي علــى أســاس التعليــم الفــردي ،أو التعليــم اجلماعــي واســتهداف النــوع األول مــن مــرض
الســكري مــن خــال (برنامــج تعديــل اجلرعــة للغــذاء االعتيــادي) وخلــق مســار املريــض علــى مســتوى مــرض الســكري.
وقــد جنــح خــط املســاعدة الهاتفــي للربنامــج ،الــذي يقــدم الدعــم واملشــورة علــى املســتوى الشــخصي إىل املنضمــن ،يف منــع أكــر مــن
 50%مــن حــاالت الدخــول إىل املستشــفى.
ويركــز القســم الطبــي علــى املتخصصــن يف الرعايــة الصحيــة ومت اعتمــاده كمــزود خلدمــات التعليــم الطبي املســتمر جلميــع املتخصصني
يف الرعايــة الصحيــة يف جميــع أنحــاء الكويت.
كمــا اســتضاف معهــد دســمان ورشــة عمــل مضخــة األنســولني ملــدة يــوم واحــد لتحســن مهــارات املعلمــن .ومت تطويــر دورة الكفاءة
يف فحــص العــن وفحــص القــدم للحــد مــن عــبء املضاعفــات .وعــاوة علــى ذلــك ،مت تنظيــم  20نــدوة تثقيفيــة أســبوعية يف معهــد
دســمان للســكري ،اســتضافت متحدثــن مــن وزارة الصحــة واجلامعــة يف جميــع أنحــاء الكويــت ،بحضــور أكــر مــن  500مشــارك.

عمليات العيادات:
نحــن نســتهدف حتســن منــط حيــاة املريــض مــن خــال التثقيــف وعمليــة اإلدمــاج املناســب للمريــض يف برنامــج مســار املريــض اخلــاص
لــدى القســم الطبــي .ويجــري إخضــاع جميــع املرضــى الختبــارات خمربيــة وتقييــم ســريري مــن قبــل جمموعــة مــن الفــرق متعــددة
االختصاصــات قبــل قيــام الطبيــب بتحديــد العــاج األمثــل ملــرض الســكري:
•عيادة العالج الدوائي
•عيادة التغذية
•عيادة مثقفي السكري
•عيادة طب القدمني
•عيادة طب العيون

يتيــح مســار املريــض الفرصــة ملعاينــة املرضــى مــن قبــل األطبــاء وســواهم مــن املتخصصــن يف الرعايــة الصحيــة للحفــاظ علــى مســتوى
الرعايــة ملرضــى الســكري .بلــغ العــدد اإلجمــايل للمرضــى الذيــن مت فحــص الشــبكية لديهــم ( ،)2629وهــو أقــل بكثــر ممــا كان متوقعــً،
لذلــك مت تطويــر اختبــار الكفــاءة للممرضــن وإنشــاء مســار املريــض ،حيــث مت اتخــاذ إجــراء عاجــل مــن قبــل أطبــاء العيــون وبلــغ العــدد
اإلجمــايل للمواعيــد يف عــام .)39820( 2017
.
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الصيدلة:
شارك فريق الصيدلة يف العديد من الفعاليات التثقيفية والتدريبية ،وقام بتنظيم برنامج رعاية مرض السكري الذي تقيمه اجلمعية األمريكية
للصيادلة لصيادلة وزارة الصحة ،والذي كان برناجمًا معتمدًا وموثقًا بالتعاون مع .LSA
مشاركة يف األبحاث:
•املشاركة يف  4مشاريع تعاونية

الرقم

		
اسم البحث

		

رقم البحث

الدور

العــاج البحثــي مــزدوج الســرية ،المراقبــة بالعــاج
باحث مشارك

الوهمــي ،متوازيــة التصميــم ،العشــوائية،
01

تجربــة المرحلــة  ،2aتقييــم النشــاط المحتمــل

ION 04-ED

وســامة نقــل الجيــن  hMaxi-Kفــي ضعــف

(توقفت الدراسة في
نوفمبر )2017

االنتصــاب الذكــوري
العــاج البحثــي مــزدوج الســرية ،المراقبــة بالعــاج
الوهمــي ،العشــوائية ،دراســة متعــددة المراكــز ،لتقييــم
02

ســامة وفعاليــة دراســة الــدواء (اكزيناتيــد) مــرة واحــدة
أســبوعي ًا لــدى المراهقيــن الذيــن يعانــون مــن مــرض

_D5551C00002
DM type 2 Study

باحث مشارك

الســكري مــن النــوع الثانــي
03

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

RA2014-049

باحث مشارك

الوقايــة المبكــرة مــن مضاعفــات مــرض الســكري فــي
04

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

RA2016-019

الســكري

•مت تقدمي ملصقني جتريديني يف املؤمترات الدولية كمتعاونون.
•شارك فريق الصيادلة أيضًا يف العديد من حمالت التوعية من خالل القنوات اإلعالمية اخملتلفة.

مركز اللياقه الطبي:
•مت تقييم  124مريضًا يف عيادة  LSP Fitness Clearanceمن يناير إىل ديسمرب 2017
•انضم  80عضوًا جديدًا إىل مركز اللياقة الطبي يف عام  ،2017وقام  172عضوًا بتجديد عضويتهم
• 60%من املشاركني يف مركز اللياقة الطبي أظهروا حتسنًا يف اختبار الهيموغلوبني الغليكوزيالتي لديهم
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باحث مشارك

مركز األشعه التشخيصيه:
•يجــري تنفيــذ مشــروعي بحــث داخليــن يف مركــز األشــعه التشــخيصيه مــن قبــل أخصائيــي األشــعة واملوظفــن يف مركــز
األشــعه التشــخيصيه.

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

•تقييم قدم السكري بجهاز التصوير بالرنني املغناطيسي  3تيسال باستخدام ( IDEALمت تنفيذ  17حالة).
• يشارك مركز األشعه التشخيصيه بشكل نشط يف األبحاث التعاونية التالية.
• مشروع رفاه الكويت (أنشطة البحث .)2010-001

الربع
األول

الربع
الثاني

الربع
الثالث

الربع الرابع
(باستثناء
ديسمبر)

اإلجمالي

التصوير بالرنين المغناطيسي

279

190

257

255

981

التصوير الطبقي المحوري

20

24

17

88

149

األشعة السينية العامة

63

31

43

37

174

األشعة السينية
كثافة المعادن في العظام
الموجات فوق الصوتية

2
148
51

2
135
63

11
107
85

7
73
90

22
463
289

14

20

32

44

110

الطرق

Parkflo

مركز المهارات السريرية:
•بلــغ جممــوع اجللســات التــي عقدهــا مركــز املهــارات الســريرية  303جلســة بهــدف حتســن مهــارات الرعايــة الصحيــة املهنيــة
يف احليــاة األساســية باإلضافــة إىل توفــر دورات انعــاش القلــب

•أصبــح مركــز املهــارات الســريرية هــذه الســنة مرك ـزًا معتم ـدًا إلجــراء دورات تدريبيــة يف رعايــة اإلصابــات املتقدمــة ،باإلضافــة
إىل أنــه اصبــح مــزودًا للتعليــم الطبــي املســتمر
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وحدة البحوث السريرية:
•العدد اإلجمايل للدراسات البحثية اجلارية داخل القسم الطبي =  16مشروعًا
•العدد اإلجمايل للمنشورات =  5منشورات.
•إجمايل عدد املوظفني كباحثني أساسيني يف البحث = 15

التغذية:
•مت تدريب  172من أخصائيي الرعاية الصحية من وزارة الصحة والقطاع اخلاص
•مت اإلشراف وتقدمي الدعم إىل  8طالب تغذية
•مت توفري  1400استشارة للكبار واألطفال على انفراد
•املشــروع البحثــي املســتمر“ :دراســة أقــدر” :اســتخدام دروس الطهــي والتثقيــف يف أساســيات التغذيــة وتعيــن األهــداف
لتحســن الصحــة ونوعيــة احليــاة لــدى األطفــال الذيــن يعانــون مــن زيــادة الــوزن والبدانــة وأســرهم

•خمططني علميني بحثيني منشورين
•“يتــم تغــر امليكروبيــوم اللعابــي يف وجــود تركيــز عــايل للغلوكــوز اللعابــي” .مت نشــرها يف املكتبــة العامــة للعلــوم (مــارس
)2017

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

التعليم والتدريب:
• 1186فردًا حضروا برامج توعية عامة
• 570طالبًا حضروا برامج داخلية وبرامج توعية
•تقدمي جلسات تعليمية لـ  119من أخصائيي الرعاية الصحية
•مت تقدمي ملخص واحد يف اجلمعية األوروبيه لزراعة األعضاء – برشلونة
•مت قبول  4ملخصات كعرض ملصقات يف االحتاد الدويل ملرض السكري  – 2017أبو ظبي

التمريض:
•املؤشرات املؤسسية :توافق  93%مع خماطر بنسبة 53%
•جوالت السالمة البيئية :توافق 97.36%
•املوظفون املعتمدون يف السالمة السريرية اجليدة =  30موظفًا ()95%
•حمالت توعوية :فحص  1148مريضًا (عيادتني متنقلتني)
•رضى املرضى عن الرعاية التمريضية = 95,2%
•مت تقدمي  10ملصقات يف اليوم العاملي ملرض السكري
•املشاركة البحثية بالساعات
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الربع األول
ممرضة مسجلة 16
ساعة 1012,167

الربع الثاني

الربع الثالث

ممرضة مسجلة  18ممرضة مسجلة 19
ساعة 1056,234

ساعة 708,75

السنوي

الربع الرابع

لعام 2017

ممرضة مسجلة 19
ساعة 518,333

ساعة 3295,484

عالج القدمين:
•االستشارات الكلية لعيادة طب القدم = 3177
•إجــراء دورة تدريبيــة علــى فحــص القــدم الســكرية ملــدة خمســة أيــام والتــي مت منحهــا لثمــاين ممرضــن مــن معهــد دســمان
للســكري لضمــان الكفــاءة والبحــث عــن طــرق اقتصاديــة للتطبيــق علــى اجملتمــع.

أنشطة البحث:
بحوث خاصة بطب القدمين

رقم أنشطة البحث

تقييــم األدلــة فــي اســتخدام وفعاليــة
مضــادات الفطريــات فــي إصابــات قرحــة
القــدم الســكرية :مراجعــة منهجيــة

RA-SR-2017-001

مســح اســترجاعي لنتائــج قرحــة القــدم
الســكرية لقطــاع واســع مــن منشــأة
ثالثــة فــي الشــرق األوســط

RA-HM-2017-006

التقدم
1.1تم االنتهاء من البحث عن الدراسات.
2.2تم تحديد الدراسات ذات الصلة.
3.3بدأت عملية استخراج البيانات.
4.4تــم تقديــم مخطوطــة حــول مراجعــة
ادبيــات الدراســة إلــى لجنــة األخالقيــات
للموافقــة عليهــا.

1.1تم االنتهاء من المشروع.
2.2االنتهاء من المخطوطة للنشر.

•مت إرسال منشورين إىل جملة Index Medicus
•التأق التكلسي :عرض للحالة ومراجعة لألدبيات .مت تقدميه إىل جملة Journal of Wound Ostomy and
Continence Nursing

•قد يكون “املعيار الذهبي” ولكن ملاذا ال نفعل ذلك جميعًا؟ استخدام ضمادات االلتصاق الكلي .مقدم إىل
اجمللة الطبية السعودية
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المختبرات:
•يعمــل اخملتــر بــدون عنــاء علــى االمتثــال ملعايــر ومتطلبــات الســامة احملليــة ومعايــر الســامة والصحــة املهنيــة ()OSHA
ومعايــر ومتطلبــات الســامة لكليــة علمــاء األمــراض األمريكيــة ()CAP

•تسلط خطة إدارة جودة اخملتربات الضوء على دور:
•مؤشرات اجلودة لقياس التقدم اخملتربي
•ضوابط اجلودة الداخلية
•املعايرة والتحقق من املعايرة
•التحقق من صحة الطريقة وملخص التقرير
•برنامج ضمان اجلودة اخلارجية ،العالج الفيزيائيPT ،
•مت عــرض برنامــج نظــام املعلومــات اخملتربيــة اجلديــد  LISونظــام املعلومــات الصحيــة  HISبشــكل مباشــر يف  9نوفمــر
2017

•يشارك موظفو اخملتربات بشكل كبري يف البحث من خالل إجراء االختبارات الالزمة للدراسات التالية:
AGDAR
Cohort
ION-E4
KWB
دواء ليكسي سيناتيد خالل شهر رمضان
اضطراب التنفس اثناء النوم
DATES
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 DAFNEتعديل الجرعة لنظام طعام طبيعي:
برنامــج  DAFNEهــو برنامــج تعليمــي للمصابــن بالنــوع األول مــن الســكري .يعتمــد الربنامــج أساســً علــى تعليــم املصــاب كيفيــة
تعديــل جرعــات األنســولني وتنــاول الطعــام بتحكــم أكــر يف مســتوى ســكر الــدم بطريقــة تضمــن ســامة املصــاب وجتعلــه يعتمــد
علــى نفســه دون احلاجــة إىل الرجــوع دائمــً إىل الفريــق الطبــي .يرجــع تاريــخ  DAFNEإىل عــام  1980يف أملانيــا ،ثــم بــدأت بريطانيــا بتطبيقــه
ليتجــاوز عــدد املشــاركني فيــه  40,000مصــاب بالنــوع األول مــن الســكري ،ومنــه انتقــل إىل الكويــت ،وقــد نشــرت أكــر مــن 50
دراســة يف العديــد مــن اجملــات العلميــة املرموقــة عــن مــدى فاعليتــه لتثبــت أن خريجــي  DAFNEلديهــم القــدرة علــى خفــض معــدل
ســكر الــدم التجسســي والتعايــش مــع الســكري بشــكل أفضــل .ويقــدم الربنامــج حاليــً يف العديــد مــن الــدول مثــل أيرلنــدا ،أســراليا،
نيوزيلنــدا وســنغافورة .ويف الكويــت حصــل معهــد دســمان للســكري علــى حقــوق الربنامــج كاملــة ليكــون املعهــد الوحيــد الــذي يقــدم
الــدورة يف منطقــة الشــرق األوســط وهــو املعهــد املعتمــد لتدريــب املستشــفيات واملعاهــد األخــرى يف املنطقــة .يف الكويــت مت االنتهــاء
مــن  68دورة بعــدد خريجــن وصــل إىل  .442ســاهم الربنامــج يف خفــض جرعــات األنســولني املســتخدمة باإلضافــة إىل خفــض عــدد حــاالت
اســتدعاء اإلســعاف ملعاجلــة حــاالت الهبــوط بنســبة تصــل إىل أكــر مــن  70%مــن حــاالت الهبــوط املســجلة قبــل االلتحــاق بالربنامــج،
كمــا انخفضــت حــاالت دخــول املستشــفى علــى مســتوى الكويــت بنســبة تصــل إىل  50%بعــد االنتهــاء مــن الربنامــج .وهــذه النتائــج
الباهــرة جــاءت بعــد إمتــام االلتحــاق بالربنامــج الــذي ســاعد املرضــى علــى التحكــم بالســكر .يهــدف املعهــد إىل نشــر الربنامــج والتوســع فيــه
ليشــمل جميــع أنحــاء الكويــت وذلــك بغيــة تعميــم الفائــدة علــى جميــع املصابــن بالنــوع األول مــن الســكري وتأســيس حمــور انطــاق
منوذجــي .كمــا يهــدف إىل تدريــب املزيــد مــن الكــوادر الطبيــة يف وزارة الصحــة لتقــدمي الربنامــج .كمــا ســيتم تطويــر برامــج مستنســخة
منــه ملســتخدمي مضخــات األنســولني واملراهقــن الذيــن هــم بأشــد احلاجــة لربامــج تعليميــة جتنبهــم مضاعفــات الســكر يف املســتقبل.
وقد مت اعتماد معهد دسمان للسكري كمركز إلجراء دورات  DAFNEعلى مستوى الشرق األوسط.
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قسم
العمليات
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قسم العمليات
يــؤدي فريــق قســم العمليــات أدوارًا متعــددة ضمــن معهــد دســمان للســكري ،مبــا يف ذلــك خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات واملــوارد
البشــرية واملاليــة وإدارة املــواد واملشــريات واخلدمــات العامــة .وينســق الفريــق أيضــً الصيانــة والتطويــر والواجبــات التعاقديــة جلميــع
املعــدات العلميــة والطبيــة مــن خــال قســم الهندســة الطبيــة .روح الفريــق هــي اعتمــاد أفضــل املمارســات واحللــول املبتكــرة لدفــع
االســتمرارية واالســتدامة وحتســن العمــل املنجــز يف معهــد دســمان للســكري .خضــع املعهــد لعمليــات توســعة وجتديــد متعــددة يف
البنيــة التحتيــة لتفعيــل املشــاريع العلميــة الرئيســية وليبقــى مواكبــً للحداثــة يف جميــع جوانــب حلــول تكنولوجيــا املعلومــات والربامــج
باســتخدام املنصــات القائمــة علــى أحــدث التكنولوجيــا  Cloudوغريهــا مــن املشــروعات .وقــد أدى توظيــف أفضــل املواهــب والتدريــب
املســتمر يف جميــع األقســام إىل زيــادة عمــق إمكانيــات ومــوارد قســم العمليــات مــن خــال موظفيــه.

وحدات قسم العمليات:
الهندسة الطبية
المالية
الخدمات العامة
الموارد البشرية
تكنولوجيا المعلومات
إدارة المشتريات
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 .1الهندسة الطبية
تقدم إدارة الهندسة الطبية خدمات ملعظم إدارات معهد دسمان للسكري .والهدف هو احلصول على خدمة مستمرة يف جميع األوقات،
ولتحقيق هذا الهدف ،تقوم إدارة الهندسة الطبية باختيار املعدات وتركيبها وتشغيلها وتدريب املستخدمني عليها واحلفاظ على صيانتها

األهداف الرئيسية إلدارة القسم:
•ضمان تشغيل املعدات بشكل صحيح
•طلبات خدمة املعدات بشكل آوتوماتيكي
•رصد رضا موظفي معهد دسمان للسكري حيال خدمات الهندسة الطبية

اإلنجازات:
•أحد اإلجنازات الرئيسية للقسم هو توفري عملية طلب خدمة بشكل منتظم عرب مكتب املساعدة ،األمر الذي جعل سريورة العمل أكرث
كفاءة.

الشراكات:
•وزارة الصحة

اللجان
•رموز األحمر والرمادي
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 .2المالية
تتمثــل مهمــة قســم الشــؤون املاليــة يف إدارة الوضــع املــايل ملعهــد دســمان للســكري وإعــداد البيانــات ألصحــاب املصلحــة مبــا يف
ذلــك جملــس األمنــاء و مؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي ومدققــي احلســابات وغريهــم مــن املعنيــن بالنشــاط املــايل ملعهــد دســمان
للســكري .ويأتــي ضمــن نطــاق مســؤولية القســم تنســيق وتوجيــه جميــع املعامــات املاليــة املســجلة يف نظــام احملاســبة ملعهد دســمان
للســكري .وتتطلــب هــذه املســؤولية أن تلتــزم جميــع املعامــات بسياســات وإجــراءات معهــد دســمان للســكري ومعايــر التقاريــر املاليــة
الدوليــة والقواعــد التــي تضعهــا الهيئــات املســؤلة املوثوقــة.

األهداف الرئيسية إلدارة القسم:
•تطوير مشروع 2018
•متابعة تنفيذ الربامج املالية
•املساعدة يف االستدامة املالية وتوسيع األنشطة املدرة لإليرادات
•التقارير املالية :الداخلية واخلارجية
•إدارة األصول الثابتة

اإلنجازات:
•استكمال سياسة وإجراءات التمويل اجلديدة (بانتظار موافقة جملس األمناء)
•استكمال مصفوفة الصالحيات املالية املستوفاة (بانتظار موافقة جملس األمناء)
•النفقات الفعلية ملعهد دسمان للسكري ضمن امليزانية املعتمدة ،وبالتايل ال يكون هناك جتاوز يف اإلنفاق
•ميزانية  2018املعدة واملوافق عليها
•تقرير ميزانية معهد دسمان للسكري املقدم إىل جملس األمناء

اللجان
•جلنة املوارد البشرية
•جلنة املشرتيات
•جلنة جملة أفالطون الصغري
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 .3الخدمات العامة
تســعى اخلدمــات العامــة جاهــدة لتوفــر خدمــات داخليــة عاليــة اجلــودة ،مثــل مشــاريع التجديــد واألعمــال الكهروميكانيكيــة والصيانــة
املتعلقــة بهــا ،والنجــارة والدهــان والتنظيــف وخدمــات املصعــد واألمــن ومكافحــة احلرائــق و ســواها.
نحــن نضمــن التشــغيل الســليم والفعــال جلميــع جوانبهــا املاديــة ،مــع خلــق واحلفــاظ علــى بيئــات مثمــرة آمنــة للموظفني/الطــاب وعامــة
ا لنا س .

األهداف الرئيسية إلدارة القسم:
•تخطيط الصيانة الوقائية جلميع املعدات الكهروميكانيكية
•تركيب  /استبدال األصول يف معهد دسمان للسكري
•الطوارئ والسالمة

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

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

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

•مشروع البنك احليوي
•تركيب نظام اجلرعات الكيميائية ومت إيقافه بسبب مشاكل جودة املياه
•العزل املائي خلزانات املياه ،الدور B2
•مت تنفيذ الصيانة الوقائية كما هو خمطط لها

اللجان
•جلنة الوقاية والسيطرة على العدوى IPAC
• جمموعة اإلعتماد IPAC-STERI
•جلنة الطوارئ والسالمة
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 .4الموارد البشرية
مهمــة إدارة املــوارد البشــرية هــي أن تكــون شــريكًا جتاريــً متقدمــً يف جمــال متكــن معهــد دســمان للســكري مــن حتقيــق األهــداف
املؤسســية وأن تكــون مرك ـزًا للتميــز علــى أســاس التنميــة املهنيــة وخدمــات املــوارد البشــرية والربامــج واملبــادرات النوعيــة.

األهداف الرئيسية إلدارة القسم:
•تطبيق نظام إدارة املوارد البشرية اجلديد
•مراجعة وخلق سياسات جديدة للموارد البشرية
•مراجعة وتقييم نظام إدارة األداء احلايل
•تدريب وتطوير موظفي معهد دسمان للسكري
•مباشرة الربامج التعريفية وااللتحاق بالعمل
•االنتهاء من تخطيط عمليات التعاقب الوظيفي

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

•السياسات – سياسات مراجعة وحمدثة
•النماذج – مت حتديث  18منوذجًا للموارد البشرية وإنشاء منوذجني جديدين تعكس التحديثات واملمارسات احلالية لسياسات وإجراءات
املوارد البشرية

•تقدمي بدل تذاكر الطريان للموظفني غري الكويتيني
•توقيع اتفاقية مع  KPMGالكويت لتصميم وتقدمي نظام إدارة أداء حمدث ملعهد دسمان للسكري
•مت إجناز عمليات التدقيق اخلارجية من قبل شركة  Deloitte Consultingبأقل التعديالت
•االنتهاء من ترحيل بيانات املوظفني وترك التفاصيل من النظام االئتماين إىل املوارد البشرية يف MENA
•إجراء برنامج تعريفي من قبل املوارد البشرية جلميع املوظفني اجلدد الذي انضموا ملعهد دسمان للسكري يف عام2017

اللجان
•اللجان هي جلان املوارد البشرية والطوارئ والسالمة
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 .5تكنولوجيا المعلومات
يعــد قســم تكنولوجيــا املعلومــات عام ـاً فعــاالً يســهم يف إجنــاز املهمــة التــي حددهــا املعهــد ،حيــث يقــدم القســم خدمــات تقنيــة
متنوعــة إىل األقســام اخملتلفــة يف معهــد دســمان للســكري تســهم بتنفيــذ مشــاريعهم بشــكل أكــر كفــاءة .وعلــى الرغــم مــن أن
عمليــات قســم تكنولوجيــا املعلومــات تتمحــور حــول ضمــان التشــغيل الفعــال ،فــإن نقــل املعرفــة كان أيضــً جمــال تركيــز خــال هــذا
العــام .وقــد تضمنــت خدمــات قســم تكنولوجيــا املعلومــات توفــر الدعــم التقنــي خملتلــف إدارات ووحــدات معهــد دســمان للســكري.
يف عــام  ،2017اســتثمر قســم تكنولوجيــا املعلومــات مــوارد خمتلفــة يف بنــاء أســس قويــة مــن أجــل االســتخدام الفعــال للبيانــات علــى
مســتوى املعهــد ،وبعــد أن حتولــت اجلهــود للرتكيــز علــى العمليــات الداخليــة يف العــام املاضــي ،شــارك قســم تكنولوجيــا املعلومــات يف
تأســيس العديــد مــن املبــادرات التــي مــن شــأنها آن متهــد الطريــق ملســتقبل حتركــه البيانــات.

األهداف الرئيسية إلدارة القسم:
•توفري أدوات تكنولوجيا املعلومات الداعمة وحوسبة املشاريع
•تطبيق نظام السجل الطبي االلكرتوين اجلديد
•بدء البحث التشغيلي من خالل وحدة املعلوماتية الصحية
•بناء وتنفيذ موقع اإلستعادة بعد الكوارث واستمرارية العمل
•إنشاء مركز قاعدة املعرفة لتكنولوجيا املعلومات

اإلنجازات:
•املوقع اإللكرتوين ملعهد دسمان للسكري
•توسيع نظام مكتب املساعدة
•نظام فوترة إلدارة املعلومات الصحية
•التدريب على تكنولوجيا املعلومات
مايكروسوفت داينمكس )AX 2012 (ERP Phase II
•تطوير مركز االتصال
•إنشاء قاعدة معرفة تكنولوجيا املعلومات
•تطبيق نظام السجل الطبي االلكرتوين اجلديد
•إنشاء وحدة املعلوماتية الصحية
•إطالق املشروع التجريبي لنظام املعلومات اجلغرافية
•تطوير نظام مراقبة SLAs
•تطوير البنية التحتية
•مساعدة  /تدريب الطالب
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الشراكات:
•MYCA
•جامعة كانبريا

اللجان
•جلنة الطوارئ والسالمة
•جلنة جملة أفالطون الصغري
•فريق السجل الطبي
•جلنة مؤشر اجلودة
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 .6المشتريات
مهمتنا هي حتسني عملية الشراء بطريقة شفافة وعملية.

األهداف الرئيسية إلدارة القسم:
•تزويد املعهد بأفضل املنتجات واخلدمات بأقل األسعار املمكنة
•إدارة وحتديث قائمة املوردين واحلفاظ عليها
•مراجعة جميع العقود لضمان استمرارية اخلدمات دون أي تأخري
•اإللتزام مبعايري أخالقية عالية وجتنب تضارب املصالح

اإلنجازات:
•املوافقة على مناذج خطة املشرتيات
•إضافة عنصر إرجاع أو استمارة طلب إلغاء
•بدء املرحلة الثانية من النظام االلكرتوين ،حيث أصبحت دورة الشراء إلكرتونية بشكل آيل بالكامل ،ويرجع الفضل يف ذلك إىل دعم
وتعاون قسم تكنولوجيا املعلومات

اللجان
•جلنة املشرتيات
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