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لمعهد دسمان للسكري

“ لقد أتاحت الجائحة للمعهد 
الفرصة للتكيف واالبتكار

والتطور واالزدهار في
 األوقات الحرجة.”

“نؤمن أنه من مسؤوليتنا 
المساهمة في الجهود العالمية 
ضد كوفيد- 19 وضمان سالمة 

وصحة شعب الكويت”

إنه لمن دواعي اعتزازي وسروي أن أقدم التقرير السنوي 
لمعهد دسمان للسكري والذي يستعرض أبرز إنجازات 
وأنشطة المعهد خالل العام 2020 في الصفحات التالية.
رعايــة ســمو  تحــت  للســكري  تأســس معهــد دســمان 
الكويــت  دولــة  أميــر  الصبــاح،  األحمــد  جابــر  الشــيخ 
 )KFAS( الراحــل، ومؤسســة الكويــت للتقــدم العلمــي
للتصــدي لمعــدالت اإلصابــة المتزايــدة بمــرض الســكري 
فــي الكويــت. ومنــذ افتتاحــه فــي عــام 2006، يســعى 
ــاء الســكري فــي الكويــت  المعهــد جاهــًدا للتصــدي لوب
مــن خــالل أبحــاث مــرض الســكري المتقدمــة والوقايــة 

والتعليــم. والتدريــب  المتكاملــة 
الصحــة  منظمــة  أعلنــت   ،2019 عــام  أواخــر  فــي 
 19 / كوفيــد-  المســتجد  فيــروس كورونــا  العالميــة 
)SARS-COV-2(  حالــة طــوارئ صحيــة مقلقــة مــن 
علــى  للقلــق  تدعــو  العامــة  للصحــة  األولــى  الدرجــة 
الصعيــد العالمــي. ومــع حلــول فبرايــر 2020، شــهدت 
وعلــى   .19 بكوفيــد-  اإلصابــة  حــاالت  أولــى  الكويــت 
غــرار العديــد مــن الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
طاقاتهــا  وبــكل  جاهــدة  الصحــة  وزارة  اســتجابت 
للتصــدي ولمكافحــة انتشــار هــذا المــرض وعواقبــه. 
مــن  أنــه  نؤمــن  للســكري،  دســمان  معهــد  وفــي 
مســؤوليتنا المســاهمة فــي الجهــود العالميــة ضــد 
كوفيــد - 19 وضمــان ســالمة وصحــة شــعب الكويــت. 
وتمثلــت إنجازاتنــا لهــذا العــام التزامنــا بالتصــدي لوبــاء 
الســكري فــي الكويــت ودعمنــا لجهــود الحكومــة خالل 

هــذه األزمــة غيــر المســبوقة للصحــة العامــة.  
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وبما أننا نستند على العلم والتكنولوجيا في كل خطوة نتخذها، فقد تعاونا مع الجامعات والهيئات الحكومية 
والرواد في هذا المجال إليجاد أدوات فعالة لتتبع وتحديد المناطق المتضررة من كوفيد- 19. وقمنا بالتعاون 
مع وزارة الصحة وجامعة الكويت، بتطوير النموذج التنبئي SARS-COV-2 ، وهذا النموذج يساعد في دراسة 

انتشار اإلصابة بالفيروس في الكويت وتقييم أي استراتيجية احتواء قبل تطبيقها. 
كان معهد دسمان للسكري أيضًا أول معهد في الشرق األوسط يقوم بتسلسل الفيروس وتقديم النتائج إلى 
GISAID ، وهي قاعدة بيانات تشرف عليها منظمة الصحة العالمية. وقد تمت معاينة مختبرنا  لفحص كوفيد- 19 
من قبل مدير علم الفيروسات في وزارة الصحة واعتماده كمختبر يتمتع بمستوى السالمة الحيوية 2، وهو أعلى 

مستوى للسالمة البيولوجية في الكويت. 
ودعمًا لجهود وزارة الصحة لمكافحة فيروس كوفيد- 19، أطلق معهد دسمان للسكري برنامج االستجابة لألوبئة 
في حاالت الطوارئ )ERP( ، وقد أتاح هذا البرنامج للمتطوعين اإللتحاق بمستشفيات الوزارة المختلفة لمساعدة 
بوضع  قمنا  أننا  كما  المختبر.  في   19 كوفيد-  فحوصات  إجراء  في  والمساعدة  األمامية  الخطوط  في  العاملين 
إرشادات حول كوفيد- 19 لألطفال والبالغين لمساعدة مرضانا على التحكم االمثل بمرض السكري أثناء الجائحة.
جائحة  دفعتنا  فقد  ذلك  ومع  األمثل،  بالشكل  وخبراته  وتقنياته  مرافقه  للسكري  دسمان  معهد  عزز  لقد 
كوفيد- 19 إلى اعتماد استراتيجيات جديدة ومبتكرة لتحقيق أهدافنا. وقام قطاعنا الطبي بمواصلة العمل 
بمواعيد الرعاية الصحية عن بعد وتحويل نموذج الرعاية إلى استشارات افتراضية مع تقديم الدعم المستمر 
عبر اإلنترنت. كما قام القطاع بوضع إرشادات وقائية لمرضانا وتطوير برامج علمية وتعليمية وتأهيلية متعلقة 

بهذه الجائحة.
واتخذت قطاعاتنا مبادرات بحثية عاجلة قصيرة األجل إلفادة مجتمعنا مع الحفاظ على أهدافها طويلة األجل في 
التصدي لمرض السكري. وفي عام 2020، نشر معهد دسمان للسكري 94 منشوراً، منها 61 منشوراً بحثيًا 
أصليًا. وتتضمن منشوراتنا األصلية 11 ورقة تستند إلى  نتائج أبحاثنا حول كوفيد- 19، وأحرز المعهد أيضًا 8 

براءات اختراع.
يواصل معهد دسمان للسكري التوسع بشبكته الوطنية واإلقليمية والدولية من خالل تعزيز جهوده التعاونية، 
بما في ذلك تعاوننا مع منظمة الصحة العالمية بهدف إتاحة التدريب المتقدم لرفع مستويات الرعاية الصحية 

لمرضى السكري في مراكز الرعاية األولية في الكويت.
وفي ديسمبر 2020، أطلق مختبر الصحة المكانية GeoHealth Lab ، بالتعاون مع معهد جورج، جامعة كانبيرا 
نظام شامل  ذو  تطبيق  FoodSwitch App، وهو  “فود سويتش”  تطبيق  والتغذية،  للغذاء  العامة  والهيئة 
والتشجيع على  أبحاثنا  بدوره في  الذي سيساعد  الكويت،  الغذائية في  للمنتجات  الغذائية  السمات  لتحديد 

تحسين الخيارات الغذائية للمستهلك. 
كلية/معهد/مركز  آل مكتوم ألفضل  راشد  بن  الشيخ حمدان  جائزة  على  للسكري  كما حصل معهد دسمان 
طبي في العالم العربي لجهوده المستمرة في التصدي لمرض السكري في الكويت من خالل االبحاث والوقاية 

المتكاملة والتدريب والتعليم. 
أثبت معهد دسمان للسكري  الوباء، فقد  التنبؤ بهذا  القدرة على  اليقين وعدم  الرغم من حالة عدم  وعلى 
قدرته على مواصلة الجهود واإلنجازات والتقدم المحرز. وقد أتاحت الجائحة للمعهد الفرصة للتكيف واالبتكار 

والتطور واالزدهار في األوقات الحرجة. 
وختامًا، ال يسعني في هذه المناسبة، وبالنيابة عن فريق العاملين في معهد دسمان للسكري، سوى أن أعرب 
عن جزيل الشكر وبالغ االمتنان إلى مقام صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، 
وإلى سمو ولي عهده األمين الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح، وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
الخالد الصباح - حفظهم اهلل -  ضارعين إلى اهلل العلي القدير أن يلهمهم التوفيق والسداد للمضي قدمًا 

بوطننا الحبيب على مدارج التقدم واالزدهار. 
الدكتور قيس الدويري

المدير العام
معهد دسمان للسكري



قطاع
المدير العام
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مقاطع فيديو 
للتوعية الصحية

التغريدات التوعوية

منشورات التوعية 
العامة 130

659
215

قسم العالقات العامة واإلعالم 

يعمــل قســم العاقــات العامــة واإلعــام مــع كل أقســام معهــد دســمان للســكري )قطــاع المديــر العــام، 
وقطــاع األبحــاث، والقطــاع الطبــي، وقطــاع العمليــات( للقيــام بتنظيــم كافــة مبــادرات معهــد دســمان 
للســكري وتحقيــق أهدافــه االســراتيجية. وي�وظــف القســم أشــكاالً متعــددة مــن قنــوات التواصــل مــن أجــل:

زيادة الوعي حول كيفية التحكم بمرض السكري وعاجه والوقاية منه.	 
الرويــ�ج لكافــة األنشــطة والحمــات والمبــادرات والفعاليــات ســواء كانــت فعليــة أم عــر االنرنــت 	 

والتــي ينظمهــا معهــد دســمان للســكري.
دعم رسالة المعهد ورؤيته وقيمه وأهدافه االسراتيجية.	 
إبــراز إنجــازات معهــد دســمان للســكري باســتمرار فــي وســائل اإلعــام المرئــي والمســموع ووســائل 	 

التواصــل االجتماعي.
 WHO ومنظمــة الصحــة العالميــة CDC إال أنــه بنــاًء علــى توصيــات مركــز الســيطرة علــى األمــراض والوقايــة منهــا
ووزارة الصحــة، إضطــر المعهــد  لت�أجيــل وإلغــاء الفعاليــات واألنشــطة التــي اعتــاد حضورها عدد كبــر من الجمهور. 
ــ�ز الوعــي الصحــي العــام وإظهــار جهــود المعهــد  ويحــرص قســم العاقــات العامــة واالعــام علــى تعزي
وأنشــطته البحثيــة والطبيــة وذلــك مــن خــال العديــد مــن وســائل اإلعــام الرســمية كالتلفزيــ�ون والراديــو، 
واإلعانــات وقنــوات البــث ووســائل التواصــل االجتماعــي، بمــا فــي ذلــك مواقــع إنســتجرام وي�وتيــوب 
ــ�ق العاقــات العامــة واإلعــام بمســؤولية إعــداد كل مــواد وتصاميــم  وفيســبوك وتويــر. ويضطلــع فري
المعهــد، بــدءًا مــن وضــع المخطــط لهــا وصــوالً إلــى المنتــج النهائــي المطبــوع. وُتســت�كَمل كل العمليــات 
واإلجــراءات بأســلوب احرافــي علــى نحــو يضمــن احتفــاظ معهــد دســمان للســكري بمعايــ�ره العاليــة.  وقــد 

حــرص القســم وأســهم فــي تحقيــق عــدة أهــداف مــن بينهــا:
تعزي�ز السلوكيات الصحية لمنع انتشار كوفيد- 19 في أماكن متعددة )المنزل، المكتب، العيادة، إلخ(.	 
تعزي�ز السلوكيات الصحية لدى المصابني بالسكري لمنع حدوث أي مضاعفات.	 
تشجيع التباعد االجتماعي والحث على استخدام الكمامات والتعقيم وغرها.	 
الحفــاظ علــى بيئــة صحيــة وآمنــة للموظفــني، يتضمــن ذلــك اســتخدام منصــات االتصــال )Zoom و	 

Microsoft Teams ومــا إلــى ذلــك( لعقــد االجتماعــات أو المؤتمــرات أو الرامــج التدري�بيــة.

األهداف الرئيسية:
تحديــد رســالة معهــد دســمان للســكري: مكافحــة  وبــاء الســكري فــي الكويــت مــن خــال األبحــاث   - 1

الســكري تركــز علــى  التــي  المت�كاملــة والتدريــب والت�ثقيــف والعاجــات  الوقايــة  وســبل 
إنشاء منصات للتواصل الفعال والموجز لتقديم رسالة محكمة	 
اإلسهام في تقديم برامج ومبادرات لزيادة الوعي بني األطراف المعنية بالمعهد وتعزي�زها	 

2 -  تعزيــ�ز رؤيــة معهــد دســمان للســكري: أن يكــون المعهــد الرائــد فــي منطقة الخليج والشــرق األوســط 
فــي مجال الســكري

اإلســهام فــي تطويــ�ر برامــج التدريــب والت�ثقيــف مــن خــال مبــادرات التعــاون الوطنــي واإلقليمــي 	 
والدولــي التــي يقــوم بهــا معهــد دســمان للســكري

اإلنجازات

فيديوهات 
ومقابات بحثية 8
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قائمة بفعاليات وأنشطة
معهد دسمان للسكري لعام 2020

النشاط التاري�خ

شــارك معهــد دســمان للســكري فــي فعاليــة التوعيــة الصحيــة والتــي أقيمــت يناير 2020
ــ�ر الواقعــة فــي حولــي، حيــث قــام فريــ�ق مــن المعهــد بفحــص  فــي روضــة النوي
ســكر الــدم وتقديــم االستشــارات الطبيــة ومحاضــرات خصصــت لألطفــال وعائالتهم.

فعاليــة  ســركل  بلــو  مجموعــة  مــع  بالتعــاون  ونظــم  المعهــد  اســتضاف 
الحيــاة”. وأســلوب  الســكري  “مــرض  بعنــوان  توعويــة 

الدولــي  “المؤتمــر  فــي  الممرضــات  مــن  العديــد  وخاصــة  المعهــد  شــارك 
جمــرا. فنــدق  فــي  عقــد  والــذي   ”2020 للتمريــض 

نظــم المعهــد دورة تدري�بيــة »Kick-Off” لألطفــال المصابــن بــداء الســكري 
مــن النــوع 1 )الذيــن تــ�تاوح أعمارهــم بــن 11 و 16 عامــًا( لمســاعدتهم علــى 
التحكــم فــي عاداتهــم الغذائيــة مــن أجــل تمكينهــم مــن االســهام بالتحكــم 

بمــرض الســكري لديهــم.

نظم معهد دسمان للسكري بالتعاون مع مستشفى االمري سلسلة من فرباير 2020
الدورات التدري�بية اإلكلينيكية ألخصائيي الرعاية الصحية في مركز المهارات 

السري�رية في معهد دسمان للسكري.

نظــم معهــد دســمان للســكري نــدوة للدكتــور ريتشــارد ليتمــان والســيد جوشــوا 
 ”Nath Goldberg Meyer« االخــتاع مــن بــراءات  غولدبــرغ، قانونيــ�ن مختصــن 
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، حيــث زارا المعهــد وأجابــا علــى العديد من األســئلة 

حــول بــراءات االخــتاع باإلضافــة إلــى عقــد جلســة إرشــاد مــع باحثــي المعهــد.

شارك المعهد في “معرض التوعية الصحية” والذي نظمته وزارة الصحة 
في إدارة المدارس الخاصة بوزارة التب�ية والتعليم.

قدمــت الشــيخة بيبــي ســالم الصبــاح، مديــرة الحيــاة الصحيــة الكويتيــة فــي 
معهــد دســمان للســكري محاضــرة فــي المعهــد لجميــع الموظفــن والــزوار 
حــول حــرب الخليــج 1990-1991، وذلــك بمناســبة العيــد الوطنــي وعيــد التحريــ�ر.

ــع الموظفــن  ــة اليــوم المفتــوح لجمي عقــد معهــد  دســمان للســكري فعالي
ــ�ر. ــد التحري بمناســبة اليــوم الوطنــي وعي

للســكري  دســمان  معهــد  فــي   Geohealth المكانيــة  الصحــة  مختــر  أكمــل 
للغــذاء  العامــة  والهيئــة  العالميــة  للصحــة  جــورج  معهــد  مــع  بالتعــاون 
والتغذيــة )PAFN( وجمعيــة العديليــة التعاونيــة جمع البيانــات لتطبيق الهاتف 
الزيــارات  مــن  سلســلة  تنظيــم  تــم   .FoodSwitch ســويتش  فــود  المحمــول 

المشــروع. التعاونيــة الســت�كمال هــذا  العديليــة  إلــى جمعيــة  الجماعيــة 
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الرابــع مــن مــارس هــو اليــوم العالمــي للســمنة، وبهــذه المناســبة احتفــل مارس 2020
مــن  المزيــد  وبــذل  الضــوء  لتســليط  اليــوم  بهــذا  للســكري  دســمان  معهــد 

للســمنة. للتصــدي  الجهــود 

تعــاون المعهــد مــع مجموعــة »الكويتــي قدهــا” التطوعيــة لتوزيــع األدويــة 
مــن معهــد دســمان للســكري علــى كبــار الســن ضمــن االجــراءات االحتازيــة ضــد 

فــروس كوفيــد -19 أثنــاء فــتة الحظــر واالغــالق فــي البــالد.

كــرم كل مــن الدكتــور هــالل الســاير والدكتــور قيــس الدويــ�ري واإلدارة العليــا أبري�ل 2020
للمعهــد مجموعــة »الكويتــي قدهــا” التطوعيــة علــى جهودهــم المبذولــة.

عقــد المعهــد نــدوة عــر اإلنتنــت بعنــوان “رمضــان والســكري مــن النــوع األول 
لألطفــال والمراهقــن”، حضرهــا العديــد مــن المهتمــن.

جائحــة يونيو 2020 فــتة  خــالل  بالســكري  »التحكــم  بعنــوان  اإلنتنــت  عــر  نــدوة  المعهــد  نظــم 
كوفيــد-19”.

تــم تنظيــم نــدوة عــر اإلنتنــت بعنــوان »كل مــا تحتــاج معرفتــه حــول مضخــة األنســولن 
لألطفــال والمراهقــن« مــن قبــل فريــ�ق مــن المختصــن مــن المعهــد.

تــم إعــادة نــدوة عــر اإلنتنــت بعنــوان “كل مــا تحتــاج معرفتــه حــول مضخــة األنســولن يوليو 2020
لألطفــال والمراهقــن” مــن قبــل فريــ�ق مــن المختصــن مــن المعهــد.

تــم تنظيــم نــدوة عــر اإلنتنــت بعنــوان »طريقــك نحــو الوقايــة مــن مــرض الســكري” 
ــ�ق مــن المختصــن مــن معهــد دســمان للســكري. مــن قبــل فري

تــم تنظيــم جلســة تفاعليــة عــر اإلنتنــت بعنــوان »اســأل ونحــن نجيــب” مــن قبــل فريــ�ق أغسطس 2020
مــن المختصــن مــن المعهــد لمناقشــة جميــع الموضوعــات المتعلقــة بمرض الســكري 

وفــروس كوفيــد-19 مــع المتابعــن للجلســة مــن العمــوم.

تــم تنظيــم جلســة تفاعليــة عــر اإلنتنــت بعنــوان “كل مــا تحتــاج معرفتــه حــول حقــن 
ــ�ق مــن المختصــن مــن المعهــد للجمهــور. األنســولن” مــن قبــل فري

قــام كل مــن الدكتــور هــالل الســاير والدكتــور قيــس الدويــ�ري واإلدارة العليــا للمعهــد 
ــل  ــارة القــوة العامــة لإلطفــاء لت�كريمهــم علــى دعمهــم وتطوعهــم فــي توصي بزي

األدويــة للمرضــى خــالل أوقــات الحظــر واالغــالق بســبب جائحــة فــروس كوفيــد-19.

نظم المعهد ندوة عر اإلنتنت بعنوان »مرض السكري والقدمن”.سبتمرب 2020
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النشاط التاري�خ

تــم تنظيــم جلســة متابعــة تفاعليــة عــر اإلنتنــت بعنــوان “الســكري والعنايــة أكتوبر 2020
بالقدمــن” مــن قبــل فريــ�ق مــن المختصــن مــن المعهــد لمناقشــة جميــع 
الموضوعــات المتعلقــة بمــرض الســكري وفــروس كوفيــد-19 مــع الجمهــور.

تــم تنظيــم جلســة تفاعليــة عــر اإلنتنــت بعنــوان “التعايش مع مرض الســكري” نوفمرب 2020
مــن قبــل فريــ�ق مــن المختصــن من المعهــد للجمهور.

نظــم معهــد دســمان للســكري دورة ضمــن برنامــج تعديــل الجرعــة لطعــام 
المســتمر  الــدم  فــي  الســكر  “ارتفــاع  حــول   )DAFNE( »دافنــي«  طبيعــي 

باألنســولن”. والعــالج 

نظــم معهــد دســمان للســكري دورة ضمــن برنامــج “دافنــي” حــول “األنــواع 
المختلفــة المتاحــة مــن أجهــزة قيــاس نســبة الســكر فــي الــدم”.

عقــد معهــد دســمان للســكري سلســلة مــن ورش عمــل لرنامــج »دافنــي« 
حــول “حســاب الكربوهيــدرات”.

بمناســبة اليــوم العالمــي للســكري، أضــيء مبنــى معهــد دســمان للســكري 
باللــون األزرق لالحتفــال بهــذا اليــوم وتمــت مشــاركة صــور المبنــى باللــون 

ــاًل لدولــة الكويــت. األزرق علــى موقــع االتحــاد الدولــي للســكري تمثي

قــدم كل مــن الروفيســور فهــد المــال والدكتــورة دالل الســعيد مــن معهــد 
دســمان للســكري محاضــرات ضمــن سلســلة النــدوات التــي نظمتهــا مؤسســة 
الكويــت للتقــدم العلمــي وذلــك حــول دور ومســاهمات المجتمــع البحثــي 
والعلمــي المحلــي فــي دعــم االســتجابة الوطنيــة للوبــاء فــي قطــاع الصحــة.

تــم تنظيــم جلســة تفاعليــة عــر اإلنتنــت بعنــوان »كل مــا تحتــاج معرفتــه حــول 
مــرض الســكري مــن النــوع األول« مــن قبــل فريــ�ق مــن المختصــن مــن المعهــد 

للجمهور.

قــدم الدكتــور ضــاري الحويــ�ل والدكتــور ســعد الشــراح مــن معهــد دســمان 
للســكري محاضــرات ضمــن سلســلة النــدوات التــي نظمتهــا مؤسســة الكويــت 

للتقــدم العلمــي بعنــوان »علــوم البيانــات ووبــاء كوفيــد-19”.

عقــد معهــد دســمان للســكري ورشــة عمــل لرنامــج »دافنــي« حملــت عنــوان 
“قاعــدة 15”.
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اإلعــالن عــن فــوز معهــد دســمان للســكري بجائــزة الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل ديسمرب 2020
مكتــوم ألفضــل معهــد / مركــز طبــي فــي الوطــن العربــي.

قيــس  الدكتــور  بحضــور  التعاونيــة  العديليــة  جمعيــة  فــي  فعاليــة  أقيمــت 
الدويــ�ري وســعادة الســفر األســتالي فــي الكويــت وكبــار مــدراء المعهــد 

والجهــات ذات الصلــة فــي الكويــت إلطــالق تطبيــق فــود ســويتش.

عقــد معهــد دســمان للســكري دورة لرنامــج »دافنــي« حملــت عنــوان “ألــوان 
متعــددة ونفــس المعنــى”.

قــام معهــد دســمان للســكري بتصويــ�ر وإنتــاج ونشــر العديــد مــن مــواد التوعيــة الصحيــة والخاصــة بمــرض 
الســكري علــى قنــوات التواصــل االجتماعــي للمعهــد. وكذلــك نظــم المعهــد العديــد مــن المقابــالت 
التلفزي�ونيــة واإلذاعيــة والصحفيــة ونشــر تقاريــ�ر صحفيــة باللغتــن العرب�يــة واإلنجليزيــة. كمــا ينظــم مركــز 
المهــارات االكلينيكيــة فــي المعهــد علــى مــدار العــام دورات تدري�بيــة مســتمرة، مثــل اإلســعافات األوليــة 
ودعــم الحيــاة األساســي وإدارة مجــرى الهــواء وإدارة الصدمــات واإلنعــاش القلبــي الرئــوي ومــا إلــى 
ذلــك، ويشــارك أيضــًا فــي الفعاليــات االفتاضيــة وعــر االنتنــت لتقديــم العديــد مــن الــدورات ولنشــر 

الوعــي الصحــي بــن كافــة أفــراد المجتمــع.
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يناير 2020

”Kick-Off« دورة تدري�بية
نظــم المعهــد دورة تدري�بيــة »Kick-Off” لألطفــال المصابــني بــداء الســكري مــن النــوع 1 )الذيــن تــ�تاوح 
أعمارهــم بــن 11 و 16 عامــًا( لمســاعدتهم علــى التحكــم فــي عاداتهــم الغذائيــة مــن أجــل تمكينهــم مــن 

االســهام بالتحكــم بمــرض الســكري لديهــم.

المؤتمر الدولي للتمريض 2020
شــارك المعهــد وخاصــة العديــد مــن الممرضــات فــي “المؤتمــر الدولــي للتمريــض 2020” والــذي عقــد فــي 

فنــدق جمرا.

مالحظة: بعض الصور تم التقاطها قبل جائحة كوفيد - 19
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فرباير 2020

العيد الوطني وعيد التحري�ر
قدمــت الشــيخة بيبــي ســالم الصبــاح، مديــرة الحيــاة الصحيــة الكويتيــة فــي معهــد دســمان للســكري 
محاضــرة فــي المعهــد لجميــع الموظفــن والــزوار حــول حــرب الخليــج 1990-1991، وذلــك بمناســبة العيــد 

الوطنــي وعيــد التحريــ�ر.

معرض التوعية الصحية
شارك المعهد في “معرض التوعية الصحية” والذي نظمته وزارة الصحة في إدارة المدارس الخاصة 

بوزارة التب�ية والتعليم.

مالحظة: بعض الصور تم التقاطها قبل جائحة كوفيد - 19
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أبرز فعاليات وأنشطة
معهد دسمان للسكري لعام 2020

مارس 2020

الكويتي قدها
تعــاون المعهــد مــع مجموعــة »الكويتــي قدهــا” التطوعيــة لتوزيــع األدويــة مــن معهــد دســمان للســكري 
علــى كبــار الســن ضمــن االجــراءات االحتازيــة ضــد فــروس كوفيــد -19 أثنــاء فــتة الحظــر واالغــالق فــي البــالد.

أبري�ل 2020

توصيل األدوية
يشــارك الفريــ�ق التطوعــي فــي الروضــة المختيــة بمحافظــة العاصمــة بالتطــوع فــي إيصــال األدويــة إلــى 

منــازل المســتحقن لــدى معهــد دســمان للســكري.

مالحظة: بعض الصور تم التقاطها قبل جائحة كوفيد - 19
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أغسطس 2020

زيارة القوة العامة لإلطفاء
قــام كل مــن الدكتــور هــالل الســاير والدكتــور قيــس الدويــ�ري واإلدارة العليــا للمعهــد بزيــارة القــوة العامــة لإلطفــاء 
لت�كريمهــم علــى دعمهــم وتطوعهــم فــي توصيــل األدويــة للمرضــى خــالل أوقــات الحظــر واالغــالق بســبب جائحــة 

فــروس كوفيــد-19.
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أبرز فعاليات وأنشطة
معهد دسمان للسكري لعام 2020

سبتمرب 2020

توقيع اتفاقية مشتكة
وقــع معهــد دســمان للســكري  والجمعيــة الكويتيــة لرعايــة األطفــال فــي المستشــفيات   اتفاقيــة تعــاون 
مشــتك لتبــادل الخــرات والمــوارد. وحضــر اإلجتمــاع كل مــن الدكتــور هــالل الســاير ، رئيــس مجلــس أمنــاء 
المعهــد ورئيــس مجلــس إدارة بيــت عبــد اهلل  والجمعيــة الكويتيــة لرعايــة  األطفــال فــي المستشــفيات، 
والســيدة مارغريــت الســاير، المديــرة المؤسســة والدكتــور ميثــم حســن، الرئيــس التنفيــذي لبيــت عبــد 
اهلل والجمعيــة  الكويتيــة لرعايــة األطفــال فــي المستشــفيات، والدكتــور قيــس الدويــ�ري، المديــر العــام 

لمعهــد دســمان للســكري، والدكتــور فيصــل الرفاعــي،  المديــر التنفيــذي للعمليــات فــي المعهــد. 
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نوفمرب 2020

التعايش مع مرض السكري
تــم تنظيــم جلســة تفاعليــة عــر اإلنتنــت بعنــوان “التعايــش مــع مــرض الســكري” مــن قبــل فريــ�ق مــن 

المختصــن مــن المعهــد للجمهــور.

ديسمرب 2020

أفضل معهد / مركز طبي
اإلعــالن عــن فــوز معهــد دســمان للســكري بجائــزة الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتــوم ألفضــل معهــد / 

مركــز طبــي فــي الوطــن العربــي.
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   أكمل مختر Geohealth Lab في معهد دسمان للسكري جمع البيانات لتطبيق FoodSwitch للهاتف المحمول

رئيس مجلس أمناء معهد دسمان للسكري الدكتور هالل الساير ومدير عام المعهد الدكتور قيس 
الدوي�ري يتوسطان مجموعة من المتطوعن الكويتي�ن
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مكتب اإلدارة االسرتاتيجية

العاملون في المكتب

عدد الموظفنالمسمى الوظيفي

1مدير مكتب االستاتيجية باإلنابة

2اختصاصي استاتيجية أول

1اختصاصي جودة

4االجمالي

تــم إنشــاء مكتــب اإلدارة االســتاتيجية فــي فرايــر 2019 لضمــان وتحســن مســتوى إدارة االســتاتيجية 
وتوافقهــا مــع رؤيــة ورســالة المعهــد والمســؤوليات المختلفــة وتنســيق الموارد واإلنتاجيــة التنظيمية 
لالســتاتيجية الشــاملة علــى مســتوى المعهــد. ويعمــل مكتــب اإلدارة االســتاتيجية كحلقــة وصــل رئيســية 
ــة فيمــا يتعلــق  ــع الجهــات المعني ــة لضمــان التواصــل بشــكل دقيــق وشــفاف بــن المعهــد وجمي محوري
بتنفيــذ الخطــة االســتاتيجية للمعهــد، والمواءمــة االســتاتيجية لخطــط العمــل القطاعيــة واإلنجــازات 

الســنوية وضمــان الجــودة فــي المعهــد ككل.
تندرج عدة برامج تحت مسؤولية مكتب اإلدارة االستاتيجية في معهد دسمان للسكري من ضمنها:

● الخطة االستاتيجية لمعهد دسمان للسكري: التطبيق واالشراف

2023 – 2018 -
● خطط العمل على مستوى المعهد / القطاعات

- ضمان إنتاجية العمل واألنشطة بشكل يتوافق مع االستاتيجية
● ضمان الجودة

- االعتماد الكندي الدولي
● استاتيجية إدارة المخاطر

- المساعدة في ت�أسيس وتنسيق إدارة المخاطر على مستوى المعهد
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ــ�ر عاليــة ومبــادئ ثابتــة  ت�تمحــور أنشــطة مكتــب اإلدارة االســتاتيجية حــول إدارة المشــاريع وفقــًا لمعاي
كمــا يلــي:

إدارة الرامج

ت
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م ا
دا

تخ
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ف
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ش
اال

إدارة تنفيذ االسراتيجية

إدارة العاقات

إدارة االتصال

إدارة المعرفة

خطط العمل على مستوى المعهد والقطاعات

ضبط الجودة

إدارة أصحاب المصلحة

أبرز إنجازات مكتب اإلدارة االستاتيجية
تشــمل بعــض أوجــه التقــدم الرئيســية التــي تــم إحرازهــا فــي عــام 2020 تطويــ�ر األطــر المؤسســية، 
التقاريــ�ر  وإعــداد  العالقــات،  وإدارة  الســنوية،  العمــل  لخطــة  االســتاتيجية  والتعديــالت  والمواءمــة 

للمعهــد. التنفيذيــة 

تشمل االنجازات الرئيسية لعام 2020 على سبيل المثال ال الحصر:

1. تطوي�ر خطط العمل المؤسسية

2. إنشاء لجان ضمان الجودة والمخاطر

3. متابعة إجراءات اإلعتماد الكندي

4. صياغة تقري�ر مرجعي

5. المشاركة الفعالة ألصحاب المصلحة

1.  خطط العمل على مستوى المعهد

خطط تشغيلية سنوية متوافقة استاتيجيًا مع معهد دسمان للسكري

األهمية:
تحدد الخطة االستاتيجية لمعهد دسمان 	 

للسكري مبادرات محددة بوضوح خالل 
الخطة الخمسية. تضمن خطط عمل المعهد 

ككل مواءمة األنشطة مع هذه المبادرات 
وتوفر منصة للتقدم على مستوى قطاعات 

المعهد بشكل سنوي لكل هدف استاتيجي.

يشرف مكتب اإلدارة االستاتيجية ويدعم 	 
وي�رفع التقاري�ر حول التقدم المحرز على 

مدار كل عام عر إطار إدارة األداء الذي يعزز 
اإلنتاجية.

النتائج لعام 2020:
• طور مكتب اإلدارة االستاتيجية آليات خطة عمل 	

تحديد األهمية وتحديد الهدف ودمجها في 
خطط العمل لضمان استمرار مجاالت العمل 

التي ت�تطلب التكيز بشكل يتوافق استاتيجيًا 
مع تعزي�ز األداء ورفع اإلنتاجية.

• تم تسليط الضوء على ت�أثر كوفيد -19 وبناًء 	
عليه تمت مراجعة األنشطة والمخرجات 

وتعديلها وفقًا لخطط عمل المعهد.
• أثبت المعهد قدرته على الحفاظ على التقدم 	

وتحقيق اإلنجازات الملحة في عام 2020، وذلك 
على الرغم من الوباء، وتحقيق أفضل أداء 

سنوي حتى اآلن.
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2.  لجان ضبط الجودة والمخاطر

تضمــن المراقبــة والتقي�يــم المنهجــي للجوانــب المختلفــة داخــل المعهــد، تحديــد المخاطــر والتخفيــف 
مــن حدتهــا ضمــن الجهــود الراميــة لتقديــم نتائــج اســتاتيجية مســتدامة، باإلضافــة لتلبيــة معايــ�ر 

الجــودة والحفــاظ عليهــا.

األهمية:
مساعدة المعهد في إدارة المخاطر وضبط 

الجودة من خالل المشاركة الفعالة في:

لجنة إدارة المخاطر للمعهد )ERM(: لمعالجة 	 
وتقليل المخاطر ذات األولوية الملحة 

والتحديات و / أو الت�أخرات المحتملة.

لجنة إدارة الجودة والسالمة: لمعالجة 	 
الحوادث والمخاطر والتحديات والت�أخر 

فيما يخص الجودة والسالمة على مستوى 
المعهد.

النتائج لعام 2020:
• تشكيل وتفعيل لجنة إدارة المخاطر للمعهد 	

والخطة السنوية والمصفوفات لتحديد المخاطر 
الفعلية والمحتملة وخطط التخفيف من 

المخاطر للمساعدة في معالجتها. يوفر هذا 
أيضًا منصة لدعم تحقيق استاتيجية المعهد 

وأهدافها من خالل خطط التخفيف من المخاطر 
لتحقيق االستدامة على المدى الطوي�ل.

• ت�أسيس وتشغيل إطار عمل لجنة إدارة الجودة 	
والسالمة والخطة السنوية.

3.  االعتماد الكندي الدولي

لإلســهام فــي ضمــان جــودة المعهــد مــن خــالل االمت�ثــال لمعايــ�ر هيئــة اإلعتمــاد الكنــدي ومجموعــات 
العمــل الخاصــة بهــا

األهمية:
يمنح اعتمادًا دوليًا من قبل جهة اعتماد 	 

دولية مرموقة مثل هيئة اإلعتماد الكندي 
الدولية لتحسن جودة الرعاية للمرضى وفقًا 
لإلرشادات الدولية والجودة والمعاي�ر. وهذا 

يتماشى مع رؤية معهد دسمان للسكري 
في سعيه ألن يكون مركزًا للتميز والحفاظ 
على االعتاف به واعتماده، ال سيما فيما 

يخص جودة رعاية المرضى والمجتمع.

النتائج لعام 2020:
• تجديد عقد اإلعتماد الكندي	

• احتساب تمديد المدة لتلقي معطيات 	
هيئة اإلعتماد الكندي بسبب التعطيل 

الناجم عن جائحة كوفيد -19 

• الحفاظ على 9 مجموعات عمل 	
قياسية

• البدء في تطوي�ر خطط تحسن الجودة 	
المت�كاملة

4.  التقري�ر المعياري لمؤشر األداء للمعهد

لتقي�يــم كيفيــة مقارنــة معهــد دســمان للســكري مــع الجهــات الوطنيــة والدوليــة األخــرى باســتخدام 
مقاي�يــس أداء الجــودة وأفضــل الممارســات العمليــة

األهمية:
لدراسة الوضع الحالي للمعهد 	 

ورسم خريطة له من منظور جودة 
البحث واإلنتاج على المستوي�ن 

الوطني والدولي.

النتائج لعام 2020:
استنتاج بيانات مقارنة لتعزي�ز تحديد 	 

أهداف المعهد على أساس سنوي 
ودعم تحقيق مخرجات ونتائج بحثية 

أعلى، بما في ذلك نموذج العائد 
على االست�ثمار

تحديد جوانب القوة في معهد 	 
دسمان للسكري وتقديم التوجيه 

بشأن النواحي التي ت�تطلب التحسن 
لمزيد من التقدم في تحديد أهداف 

طويلة األجل وتعزي�ز النتائج
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5.  اشراك أصحاب المصلحة والحوكمة

تحديد وتحليل وتخطيط وتنفيذ اإلجراءات المنهجية المصممة إلشراك أصحاب المصلحة وكسب الدعم

األهمية:
يسهم مكتب اإلدارة االستاتيجية في ضمان 	 

قيام اإلدارة التنفيذية لـلمعهد ببناء اتصال 
شفاف مع أصحاب المصلحة الرئيسي�ن بشأن 
تحقيق أهداف معهد دسمان للسكري على 

المدى البعيد

يقدم تقاري�ر لوحة التحكم على المستوى 	 
التنفيذي ويضمن إدراج جميع األطراف ذات 

الصلة وصناع القرار لمراجعة وتقديم مدخالت 
حيوية في تشكيل اتجاه وتوجيه معهد 

دسمان للسكري

النتائج لعام 2020:
الموافقة على األنشطة المتوافقة استاتيجيًا 	 

وخطط العمل وآليات تحديد الهدف واالهمية

مراجعة واعتماد جميع إجراءات استجابة 	 
معهد دسمان للسكري للجائحة وت�أثرها على 

األنشطة

إعداد التقاري�ر والتحديثات المنتظمة لإلدارة 	 
االستاتيجية

خطة األنشطة لعام 2021 واعتماد خطة العمل	 

المشاركة في اجتماع مجلس اإلدارة إلبداء 	 
الرأي والمساهمة في اتخاذ القرار

إنجــازات وأنشــطة مكتــب اإلدارة االســتاتيجية فــي2020  مقارنــة بمــا كان 
مخطــط له

ــد مــن االعمــال فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي  ــزال بت�أثــر كبــر علــى العدي تســببت جائحــة COVID-19 وال ت
عــام 2020، ال ســيما كنتيجــة مباشــرة لعمليــات اإلغــالق وحظــر التجــول التــي أقرتهــا الحكومــة والتــي ال 
تــزال مســتمرة لألســف. ومــع ذلــك، اســتمر مكتــب اإلدارة االســتاتيجية فــي العمــل بنســبة %100 وحقــق 

جميــع اإلنجــازات المخططــة دون ت�أخــر أو تعليــق األنشــطة خــالل العــام كمــا هــو موضــح أدنــاه:

إنجازات وأنشطة مكتب اإلدارة االسرتاتيجية في 2020  
مقارنة بما كان مخطط له

الربع 
األول

الربع 
الثاني 

الربع 
الثالث 

الربع 
الرابع 

التخطيط/المتابعة
     نقل خطط العمل لنموذج مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

    آليات تحديد األهمية والهدف
    تقري�ر إنجازات 2019

خطط االستجابة في حاالت الطوارئ / المصفوفات / 
اإلدارة والمسؤولية و االمت�ثال والدعم والمشورة 

)RASCI( واإلبالغ
     

     خطط عمل المعهد 2021
توافق المعهد مع االسرتاتيجية

        مراجعة خطط عمل المعهد لعام 2020
     اإلشراف واعداد التقاري�ر

تطوي�ر أطر العمل: إدارة المخاطر على مستوى
المعهد/إدارة الجودة والسالمة

    

     تحديث الخطة االستاتيجية
إدارة الجودة

        اإلشراف على اإلعتماد واالمت�ثال  لمتطلباته
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إنجازات وأنشطة مكتب اإلدارة االسرتاتيجية في 2020  
مقارنة بما كان مخطط له

الربع 
األول

الربع 
الثاني 

الربع 
الثالث 

الربع 
الرابع 

    تدشن خطط تحسن الجودة
        نظام إدارة السياسات واإلجراءات

إشراك أصحاب المصلحة
        إعداد التقاري�ر والتحديثات

مهام إضافية
    التقري�ر المعياري لمؤشر األداء للمعهد

تدقيق البيانات 2017- 2019 
)دعم تطوي�ر االستاتيجية الجديدة لمؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي(
  

عــدد الخطــط / التقاريــ�ر التــي أعدهــا مكتــب اإلدارة االســتاتيجية فــي 
عــام 2020:

العددالخطط / التقاري�ر

2أطر العمل

3التقاري�ر

3لوحات التحكم التنفيذية 

16خطط عمل المعهد لعامي )2020 - 2021(

1التحليل المعياري لمؤشر األداء

1إعادة مواءمة الخطة االستاتيجية

26اإلجمالي
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قطاع األبحاث
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قطاع األبحاث

يت�ألــف قطــاع األبحــاث مــن مجموعــة مــن الباحثــن ذوي الخــرة الذيــن يتبعــون نهجــًا متعــدد التخصصــات في 
دراســة مــرض الســكري ومضاعفاتــه المختلفــة، ويتمتــع هــذا القطــاع بمكانــة محوريــة فــي معهد دســمان 
للســكري. ولتحقيــق مهمــة المعهــد فــي التصــدي لوبــاء الســكري فــي الكويــت، تــم اعتمــاد اســتاتيجية 

قطــاع األبحــاث ضمــن أول مبادرتــن اســتاتيجيتن مــن المعهــد.

استاتيجية االبحاث
ينشــأ مــرض الســكري بســبب عــدة عوامــل ومســارات وراثيــة معقــدة، باإلضافة إلــى نمط الحيــاة والعوامل 
البيئيــة التــي تســبب مــرض التمثيــل الغذائــي. يتعــاون الخــراء والباحثــن فــي معهــد دســمان للســكري مــن 
مختلــف التخصصــات للوصــول لفهــم أدق لعمليــة تطــور مــرض الســكري وإي�جــاد مفاهيــم جديــدة للوقايــة 

والعــالج الشــخصية. لتحقيــق ذلــك، وضــع معهــد دســمان للســكري اســتاتيجية بحثيــة تركــز علــى:

القيام بمبادرات بحثية مت�كاملة باستخدام أحدث مفاهيم الطب الحيوي وصحة السكان والخرات الطبية.	 
بدء وقياس وتقي�يم أثر البحوث للوقاية من مرض السكري ومعالجته.	 

الوقاية من مرض السكري وعالجه:

األنشطة البحثية لدعم وتطوي�ر  التدخالت 
من أجل التحكم بمرض السكري والحاالت 

المرتبطة به لدى الشرائح السكانية 
المختلفة.

علم األوبئة والمسببات وعلم الوراثة 
والفيزي�ولوجيا المرضية لمرض السكري:

الســكان  وصحــة  الحيــوي  الطــب  أبحــاث  إجــراء 
وعلــم الوراثــة واألبحــاث الطبيــة بشــكل متعــدد 
التخصصــات والتــي تركــز علــى تحديــد عوامــل 

الوقايــة مــن مــرض الســكري والتحكــم بــه.

 اشتمال التوجه البحثي لمعهد دسمان للسكري ضمن االستاتيجية المعتمدة للمعهد

النهج البحثي متعدد التخصصات لمعهد دسمان للسكري
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الرئيس التنفيذي لقطاع ا�بحاث 

عمليات البحث وإدارة 
المشاريع

مرافق الخدمات 
الخاصة

مرافق التصوير 
ا�ساسية للحيوان

علم الوراثة 
والمعلوماتية الحيوية

الكيمياء الحيوية 
والبيولوجيا الجزيئية

علم ا�حياء الدقيقة 
والمناعة

صحة السكان

بنك دسمان الحيوي 
الوطني

مرفق ا�حصاءات 
ا�ساسية

مرفق التصوير 
ا�ساسي

مرفق الحيوان 
ا�ساسي

عمليات البحث وإدارة 
المشاريع

المكتبة والتعليم 
والتدريب وإدارة 

الملفات

خدمات الكتابة 
والتحرير

مرفق اوميكس 
ا�ساسي

 هيكل قطاع البحث في معهد دسمان للسكري

هيكل قطاع األبحاث
يت�ألــف قطــاع األبحــاث مــن أربعــة أقســام للبحــوث الطبيــة الحيويــة التــي تقــوم باألنشــطة البحثيــة، والتــي 
يشــرف عليهــا الرئيــس التنفيــذي لقطــاع األبحــاث )CSO(. يتــم دعــم أقســام البحــوث مــن خــالل عمليــات 
األبحــاث وإدارة المشــاريع والمرافــق األساســية. تركــز أقســام األبحــاث الجديــدة علــى مواضيــع بحثيــة 

محــددة:

1. علم الوراثة / الجينوم المرتبط بالسكري وأمراض التمثيل الغذائي

2. الجوانب الوبائية والصحية لمرض السكري ومضاعفاته

3. الفيزي�ولوجيا المرضية لمرض السكري ومضاعفاته

4. أبحاث الرعاية السري�رية والتجارب السري�رية
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إدارة قطاع األبحاث

الرئيس التنفيذي لقطاع األبحاث
يشــرف الرئيــس التنفيــذي لقطــاع األبحــاث )CSO( علــى األنشــطة البحثيــة التــي يتــم إجراؤهــا فــي المعهــد، 
وتوفــر منصــة ذات بنيــة تحتيــة صلبــة وعاليــة الجــودة لجميــع جوانــب األبحــاث، وتشــتمل مســؤولياته على:

التقي�يم الدقيق لطرق البحث ونتائج دراسات المعطيات الصحية  	
قيــادة والحفــاظ علــى المكانــة البحثيــة للمعهــد مــن خــالل تعزيــ�ز أعلــى مســتوى مــن التعــاون   	
والنزاهــة والموضوعيــة واإلســتجابة والشــفافية الشــاملة فــي تحليــل األدلــة فيمــا يخــص تدخــالت 

الرعايــة الصحيــة
المشــاركة كعضــو نشــط ضمــن فريــ�ق اإلدارة العليــا مــع المديــر العــام والرئيــس التنفيــذي لقطــاع   	
العمليــات )COO( والرئيــس التنفيــذي للقطــاع الطبــي )CMO(، لتشــكيل اإلتجاه اإلســتاتيجي وضمان 

التميــز التشــغيلي للمعهــد
إدارة شبكة متعددة المراكز من المتعاونن األكاديمي�ن على المستوي�ن المحلي والدولي  	

اإلشــراف علــى وتوجيــه وتنســيق تنفيــذ الخطــة اإلســتاتيجية للبحــث وضمــان التعــاون بــن اإلدارات،   	
وتمكــن تخطيــط التعاقــب ونقــل المهــارات

إنشاء نهج بحثي متعدد التخصصات يعزز التعاون المتبادل لتحقيق األهداف والغايات االستاتيجية  	

يعــد الرئيــس التنفيــذي لقطــاع األبحــاث كذلــك مســؤواًل عــن التوجيــه العــام وتوجيــه األبحــاث فــي المعهــد، 
وبالتالــي يضمــن تركيــز أبحــاث المعهــد علــى أربعــة مجــاالت رئيســية:

إلــى فهــم الجوانــب األساســية لعلــم  العلــوم األساســية: يســعى باحثــو العلــوم األساســية   	
األنســجة. وتنظيــم  والتطــور  الخليــة  وبيولوجيــا  الجزيئيــة  والبيولوجيــا  لوراثــة  ا

البحــوث االنتقاليــة: يســهل البحــث اإلنتقالــي نقــل األفــكار والعالجــات الجديــدة مــن المختــر إلــى   	
العيــادة، وكذلــك حركــة المالحظــات الســري�رية مــن العيــادة إلــى المختــر.

البحــوث الســري�رية: إن دفــع عجلــة الكشــف المبكــر والعــالج والرعايــة الشــخصية والعــالج المناعــي   	
هــو المفتــاح لتحقيــق مهمتنــا.

الوقايــة وتقي�يــم المخاطــر لــكل فرد:الوقايــة هــي حجــر األســاس فــي المعهــد للوقايــة مــن   	
مــرض الســكري.

 

األبحاث الطبية الحيوية
الصحة السكانية

أبحاث وتجارب الرعاية االكلينيكية 

الهدف

لتجمة نتائج األبحاث األساسية / الجديدة إلى ممارسات 

طبية ونتائج صحية مجتمعية

االستفادة من النتائج على البشر والمرضى
والممارسات الطبية

التطبيق المجتمعي

الدراسات
ما قبل الطبية 

والخلوية 
والحيوانية

األبحاث
االنتقالية

نتائج
االبحاث

المجتمعية

البحوث والتجارب الطبية  	
االبحاث متعددة التخصصات  	
ت�ثقيف المرضى وتدري�بهم  	

نمط الحياة والصحة  	
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اإلنجازات الرئيسية لعام 2020
1. قيادة االبت�كار:

مكتب براءات االختاع واألبحاث االنتقالية
يدعــم مكتــب ترجمــة بــراءات االخــتاع واألبحــاث )PORT( التطويــ�ر مــع حمايــة حقــوق أبحــاث معهــد دســمان 
للســكري لالنتقــال إلــى االنتاجيــة، وتنظيــم عالقــات تعاونيــة عالميــة إلجــراء األبحــاث وفــي نفــس الوقــت 
تطويــ�ر تقنيــات ذات قيمــة محليــة وإقليميــة وعالميــة. لــدى المعهــد فــي الوقــت الراهــن ثمــان بــراءات 

اخــتاع فــي مراحلهــا المختلفــة، علــى النحــو التالــي:

العددمرحلة/حالة براءة االختاع

1براءات اختاع جديدة تم التقديم لها في 2020

1براءات اختاع مقبولة / معتمدة في عام 2020

6طلبات براءة اختاع جاري تنفيذها منذ عام 2019

8اإلجمالي

بيانات براءات االختاع المعتمدة في مكتب براءات االختاع والعالمات التجارية بالواليات المتحدة:

المختعون المشاركونالمختعونإسم االختاعرقم الملف

طريقة لمنع تطور متالزمة 33024.00
التمثيل الغذائي

الروفيسور فهد 
المال

رشيبا نظام
د. أشرف المدهون
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2. تعزي�ز اإلنتاج البحثي: 
يشمل جميع األبحاث التي ُتجرى في معهد دسمان للسكري.

2.1. اإلصدارات والجودة: ارتفع إنتاج المنشورات/اإلصدارات بنسبة 22 % مقارنة بعام 2019.

2.2. ارتفع ناتج جودة البحث بنسبة 8 % مقارنة بعام 2019 بالنسبة للبحث األصلي

 إصدارات معهد دسمان للسكري2007-  2020

 األبحاث االصليةالعدد اإلجمالي لالصدارات

)Median IF 2020 - 2018( إجمالي عامل ت�أثر اإلصدارات

األبحاث األصلية العدد اإلجمالي لإلصدارات
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3. تعزي�ز إنتاجية الباحث من خالل:

)EC( 3.1 معاي�ي تقي�يم البحث

شــهد عــام 2020 طفــرة فــي إنتاجيــة الباحثــن مــن حيــث الكــم والنــوع، والمتمثلــة فــي أرقــام معايــ�ر 
تقي�يــم البحــث لــكل مســمى وظيفــي علمــي أدنــاه مقارنــة بعــام 2019:

% الزيادة عن عام 2019المسمى الوظيفي العلمي

%138باحث رئيسي

%56باحث أول

%53باحث ثاني

%66باحث

%191باحث ما بعد الدكتوراه

%118متوسط   الزيادة  %

 3.2  متوسط   اقتباس الباحثني حسب المسمى الوظيفي:

نتيجــة لمــا ســبق، شــهد معهــد دســمان للســكري أيضــًا زيــادة فــي متوســط   اقتبــاس الباحثــن لكل مســمى 
وظيفــي علمــي، وكان عــام 2020 هــو أفضــل عــام حتــى اآلن، حيــث حقــق باحثــو مــا بعــد الدكتــوراه أعلــى 

نســبة زيــادة بنســبة %139 مقارنــة بعــام 2019:

% الزيادة عن عام 2019المسمى الوظيفي العلمي

52 %باحث رئيسي

33 %باحث أول

43 %باحث ثاني

85 %باحث

139 %باحث ما بعد الدكتوراه

71 %متوسط   الزيادة  %
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متوسط   معاي�ر تقي�يم الباحثن في معهد دسمان للسكري  حسب 
المسمى الوظيفي )2018 - 2020(

138%

56%
53%

66% 191%

باحث رئيسي باحث أول باحث ثاني باحث باحث ما بعد 

الدكتوراه
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)PORTAL( المكتب العام لتجمة األبحاث والتنسيق البحثي
المكتــب العــام لتجمــة األبحــاث والتنســيق البحثــي هــو عبــارة عــن منصــة تعليميــة علميــة ت�ثقيفيــة 
للجمهــور تنقــل االكتشــافات العلميــة والتقــدم المحــرز بطريقــة مبســطة وتوضــح للجمهــور أهــم مــا يتــم 
إجــراؤه مــن أبحــاث فــي المعهــد مــن قبــل مختلــف المجموعــات البحثيــة والقــادة. تــم إنشــاء المكتــب فــي 
عــام 2019 لتعزيــ�ز الوعــي وإشــراك القطــاع العــام فــي أبحــاث معهــد دســمان للســكري واالكتشــافات 
المنبثقــة عــن هــذه االبحــاث العلميــة مــع إعــالم الجمهــور بطريقــة مبســطة / شــفافة حــول العمــل 

ــر الــذي يتــم اجــراؤه فــي المعهــد. البحثــي المؤث

األهداف: 

ال يمكــن تحقيــق تقــدم كبــر فــي مجــال االبحــاث دون الرغبة من الجمهور في المشــاركة في االكتشــافات 
والتــي مــن شــأنها أن تســهم فــي النفــع للبشــرية جمعــاء، وذلــك جــزء ال يتجــزأ مــن ثقافــة معهــد دســمان 
للســكري. ويهــدف المكتــب العــام لتجمــة األبحــاث والتنســيق البحثــي إلــى إشــراك الجمهــور فــي البحــوث 

وتطوي�رهــا لتعزيــ�ز المشــاركة البحثيــة مــن أجــل التقــدم العلمــي الشــامل فــي الكويت.

مهام المكتب العام لتجمة األبحاث والتنسيق البحثي:
دعــم مكانــة المعهــد كجهــة بحثيــة مرموقــة ورائــدة فــي مجــال مــرض الســكري علــى المســتوي�ن 	 

اإلقليمــي والدولــي

حــول 	  العــام والمؤسســات  للجمهــور  اإلعالميــة   / الصحفيــة  النشــرات  خــالل  مــن  الدعــم  تقديــم 
البحثيــة واالخبــار  والنتائــج  االنتقالــي  البحــث  ســتجدات  م

التنســيق مــع فريــ�ق األبحــاث والفريــ�ق الطبــي المعنيــ�ن فــي المشــاريع البحثيــة لتطويــ�ر المحتــوى 	 
لتعزيــ�ز األنشــطة البحثيــة التــي تجــرى فــي معهــد دســمان للســكري.

االعالم المرئي األبرز لعام 2020 للمكتب:
تــم إعــداد العديــد مــن وســائل االعــالم المرئــي لنشــر الوعــي المجتمعــي حــول األبحــاث، وجميــع هــذه 
المــواد اإلعالميــة متاحــة علــى موقــع المعهــد:https://www.dasmaninstitute.org/media/ ، وأبرزهــا:

1. الروفيسور فهد المال يشرح التسلسل الجيني لفروس COVID-19 المستجد

2. الت�كيفات الجينية للظروف القاسية في الشرق األوسط المرتبطة بمتالزمة التمثيل الغذائي

3. مكافحة فروس SARS-CoV-2 أو ما يعرف بكورونا المستجد بالطب الدقيق

4. عــالج كريتيــد الهيدروجــن وت�أثــره علــى النــوع الثانــي مــن مــرض الســكري بوســاطة فقــدان العضالت 
الهيكلية

ADPKD 5. أداء منصات التسلسل الجيني القادمة في تشخيص مرض الكلى المتعدد الكيسات السائد

منح الثقة المطلوبة 
واالحترام بين 

الجمهور والباحثين

تعزيز وترسيخ “ثقافة 
البحث”

تعزيز مشاركة 
الجمهور في

 البحث
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إصدار النشرة البحثية ربع السنوية
لزيــادة الوعــي الداخلــي والعــام وعــرض األنشــطة واإلنجــازات البحثيــة للمعهــد، يتــم نشــر مجلــة إخباريــة 
بحثيــة كل ثالثــة أشــهر ويتــم توزيعهــا داخليــًا وبــن أصحــاب المصلحــة والجمهــور )الشــكل 5(. يرجــى الرجــوع 
ـى الملحــق الثانــي للحصــول علــى النشــرات اإلخباريــة التفصيليــة أو زيــارة موقــع معهــد دســمان  إلـ

)https:///www.dasmaninstitute.org( للســكري لمزيــد مــن المعلومــات

اللجان
يســاهم الرئيــس التنفيــذي لقطــاع االبحــاث ويقــود النواحــي العلميــة وي�وجــه العديــد مــن اللجــان فــي 

معهــد دســمان للســكري بجوانــب متعــددة وذلــك يشــمل:

 	)RARC( نائب رئيس لجنة تدقيق ومراجعة البحوث
عضو مجلس إدارة البيانات )DGC( في المعهد	 
عضو في لجنة MMI-DDI االشرافية	 
عضو مكتب التجمة لراءات االختاع والبحث	 
عضو لجنة اإلدارة العليا	 

التعاون الدولي
لتعزيــ�ز أواصــر التعــاون المشــتك، انضــم معهــد دســمان للســكري إلــى 10-13 اتحــادًا خــالل عــام 2020. 
تمنــح هــذه االتحــادات المجموعــات متعــددة المنظمــات الفرصــة للتنســيق والتواصــل وجمــع المــوارد معــًا 

لتحقيــق أهــداف علميــة مشــتكة محــددة جيــدًا.

االتحادات الرئيسية موضحة أدناه:

االتحادات التعاونية
1)GIANT( االستقصاء الجيني للصفات األنرثوبومتية
الجينات الدهنية العالمي )GLGC( في معهد برود )الواليات المتحدة األمريكية(2
المركز الطبي وايل كورنيل )قطر ونيوي�ورك( حول مشاركة بيانات الجينوم وت�كاملها3
شراكة العلوم والت�كنولوجيا واالبت�كار. االتحاد األوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي4
إتحاد الطب الشخصي5
6)GISAID( المبادرة العالمية لتبادل بيانات اإلنفلونزا
7)NCD-RisC( التعاون في عوامل خطر األمراض غر المعدية
8)CHGE( الجهود الوراثية البشرية لكوفيد
9COVIDIAB سجل
10)G2MC( التعاون العالمي للطب الجينومي



34 صفحة   |  2020 السنوي  التقرير   | للسكري   معهد دسمان 

عمليات البحث وإدارة المشاريع

يقــدم قســم عمليــات البحــث وإدارة المشــاريع )ROPM( فــي قطــاع األبحــاث الدعــم اإلداري فــي جميــع 
مجــاالت أبحــاث المعهــد، وتســهيل التواصــل بــن األقســام المختلفــة. مــن خــالل العمــل جنبــًا 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. تشــمل بعــض مهــام قســم عمليــات البحــث وإدارة المشــاريع مــا يلــي:

عمليــات البحــث وإدارة المشــاريع والتخطيــط االســرتاتيجي: يتــم تنســيق جميــع المشــاريع المتعلقــة 	 
المناســب  المشــاريع، ممــا يضمــن االســتخدام  البحــث وإدارة  باألبحــاث مــن قبــل قســم عمليــات 
للمــوارد والميزانيــات والجــداول الزمنيــة، واالمت�ثــال للمبــادئ اإلرشــادية، وتحليــل مخرجــات البحــث 
واإلدارة الشــاملة ألنشــطة البحــث. باإلضافــة إلــى ذلــك، تدعــم عمليــات البحــث وإدارة المشــاريع 
أقســام األبحــاث لتحقيــق أهدافهــا مــن خــالل مراقبــة وإدارة أنشــطتها وفقــًا للخطــة اإلســتاتيجية 

الخمســية لقطــاع أبحــاث المعهــد.
وإدارة 	  البحــث  عمليــات  نطــاق  فــي  المهنيــة:  الملفــات  وإدارة  والتدريــب  والتعليــم  المكتبــة 

المشــاريع، توفــر المكتبــة مجموعــة مــن المــوارد المطبوعــة واإللكتونيــة التــي تدعــم االحتياجــات 
البحثيــة للمعهــد وتقــدم مجموعــة متنوعــة مــن الرامــج التعليميــة لالســتخدام الفعــال لمصــادر 
المعلومــات. كمــا تقــوم خدمــات المكتبــة بتنســيق تنظيــم الرامــج العلميــة البحثيــة والنــدوات 

والمحاضــرات، وفهرســة جميــع المنشــورات الجديــدة للمعهــد.
خدمــات إدارة المطبوعــات والكتابــة والتحريــ�ر: تدعــم عمليــات البحــث وإدارة المشــاريع الباحثــن فــي 	 

تقديــم مخرجــات أبحاثهــم، فــي شــكل منشــورات فــي المجــالت والملخصــات والعــروض التقديميــة 
التــي ت�تــم مراجعتهــا مــن قبــل النظــراء فــي المؤتمــرات المعــتف بهــا دوليــًا. توفــر خدمــات الكتابــة 
عمليــة مبســطة لتســهيل كتابــة وتحريــ�ر المنشــورات البحثيــة، مــن خــالل ضمــان االمت�ثال لعــدم الغش 

والمبــادئ التوجيهيــة األخالقيــة، وتحســن الجــودة الشــاملة للمخطوطــات قبــل النشــر.

هيكل القسم
العدد المسمى الوظيفي

1 رئيس قسم
1 أمن مكتبة
2 اختصاصي
4 المجموع

األهداف الرئيسية
ت�تمثــل األهــداف الرئيســية لقســم عمليــات البحــث وإدارة المشــاريع فــي إنشــاء وتنفيــذ وصيانــة منصــات 

داعمــة قويــة عــر قطــاع األبحــاث، والتــي تشــمل:

نظــام إدارة األبحــاث: لمقتحــات البحــث وإدارة المشــاريع، وطــرح اإلســتاتيجية، والتنفيــذ والرصــد، 	 
ــ�ر نتائــج / مخرجــات البحــث وتقاري

الواجهــة المت�كاملــة لقطاعــات البحــث والعمليــات: تبســيط جميــع األنشــطة ذات الصلــة بالعمليــات 	 
داخــل قطــاع البحــث

إدارة النشر ومنصة الكتابة / التوجيه العلمي ذو االختصاص	 

إدارة المكتبات، دعم التعليم والتدريب: منصة ميسرة للوصول إلى المجلة والمكتبة وتوصيف الباحثن	 
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معتمدة جاري العمل عليها 5تم مراجعتها 10 15

اللجان
يعد فري�ق عمليات البحث وإدارة المشاريع جزءًا من لجان متعددة داخل المعهد، والتي تشمل:

 	)RARC( لجنة تدقيق ومراجعة البحوث

لجنة MMI-DDI اإلشرافية	 

لجنة مكتب براءات االختاع واألبحاث اإلنتقالية	 

لجنة المشتيات	 

اإلنجازات الرئيسية العملية لعام 2020
اإلدارة التشغيلية والدعم اإلسرتاتيجي:

مراجعة والتحقق من وتدقيق 18-20 تقري�رًا لمعاي�ر تقي�يم البحوث	 

دعم اإلنتاج الوطني والدولي في مجال تحليل المعاي�ر	 

إدارة المشاريع )الحوكمة(
عدد المشاريع المقرتحة: 15

تخضــع جميــع المقتحــات للمشــاريع البحثيــة لمعايــ�ر منصــوص عليهــا مــن قبــل المجلــس االستشــاري 
العلمــي العالمــي ISAB، ونظــرًا ألن االبحــاث تجــرى ضمــن اســتاتيجية بحثيــة معتمــدة، فقــد تــم إعــادة 
تركيــز المقتحــات البحثيــة للمعهــد وتبســيطها لدعــم مهمــة ورؤيــة المعهــد. باإلضافــة إلــى ذلــك، كان 
عــام 2020 عامــًا غــر مســبوق مــع انتشــار جائحــة COVID-19، وبالتالــي انخفضــت المقتحــات البحثيــة 

بنســبة  60.5% مقارنــة بعــام 2019.

فيما يلي بيان تفصيلي بمقتحات المشاريع الخمسة عشر:
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أنظمة إدارة األبحاث
 	)PURE(  استمرار تطبيق نظام إدارة معلومات األبحاث
تدشن نظام مراقبة وتقي�يم المشروع: مراجعة حالة المشاريع أدناه:	 
بلــغ عــدد المشــاريع قيــد التنفيــذ 57 مشــروعًا حتــى نهايــة عــام 2020. وتخضــع الموافقــة علــى 	 

المشــاريع لعمليــة موحــدة ذات معايــ�ر محــددة )إدارة المشــروع المعتمــدة مــن ISAB(  تنطبــق على 
جميــع المشــاريع الجديــدة المتوافقــة والمســاهمة فــي خطــة المعهــد االســتاتيجية المعتمــدة، 

أي مبــادرات المعهــد DDI 1-3 واســتاتيجية البحــث. 

مالحظة: بيانات المشاريع أعاله تشمل جميع المشاريع ضمن معهد دسمان للسكري عر كافة قطاعاته.

أقسام قطاع األبحاث

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

اإلحصاء الحيوي

مرفق أوميكس 

االساسي

)للجينوميات 

والروتيوميات

والتمثيل الغذائي( 

مستودع العينات 

الحيوية

)بنك دسمان للسكري 

الحيوي الوطني( 

مشاريع معهد دسمان للسكري قيد التنفيذ

يع
ار

ش
م

 ال
دد

ع

جاري التنفيذ مكتملة في االنتظار مغلقة ضمن الخطة
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بنك دسمان للسكري الحيوي الوطني
يقدم بنك دسمان للسكري الحيوي الوطني )NDDB( خدمات استيداعية للمعهد والجهات المتعاونة 
إلجراء مشاريع بحث قصرة وطويلة األجل ت�تعلق بمرض السكري ومضاعفاته. تشمل مجموعة خدمات 
النووي،  الحمض  وعزل  والفحص  والتخزي�ن  والتجزيء  العينات  معالجة  الواسعة  الحيوي  البنك  هذا 
باإلضافة لعدة مهام أخرى. بنك دسمان للسكري الحيوي الوطني هو عضو في الجمعية األوروبية 
الثالث  المستوى  من  مختر  وهو  الحيوي.  وااليداع  البيولوجي  للحفظ  واألفريقية  أوسطية  والشرق 
)ألغراض  األنسجة  وعينات  األخرى  الجسم  وسوائل  الدم  معالجة  في  متخصص  البيولوجية  للسالمة 
علم األنسجة وأغراض الكيمياء المناعية( وزراعة الخاليا. تشمل مرافق بنك دسمان للسكري الحيوي 
الوطني غرف تخزي�ن عينات آمنة وخاصية تجميد تحت 80− درجة مئوية وخزانات نيتوجن سائلة. يضم 
بنك دسمان للسكري الحيوي الوطني أكرث من37,580  عينة من المشاركن في االبحاث ويت�تبع أكرث من 
Infonetica Research Solu-( 315,723  عينة بيولوجية لجرد غرف التجميد باستخدام نظام إدارة العينات

tions، Tissue Auditor المملكة المتحدة(.

مرفق أوميكس )Omics ( األساسي
يضم مرفق أوميكس األساسي معدات متخصصة في علم الجينوم والروتيوميات واأليض.

يهــدف مرفــق الجينوميــات األساســي، وهــو أحــد أكــرث المرافــق تقدمــًا مــن نوعــه فــي الكويــت، إلــى فــك 
رمــوز المحــددات الجينيــة للســمنة والســكري فــي الكويــت والســمات المرتبطــة بهــا. ونظــرًا لخصوصيــة 
المكــون الوراثــي لســكان دولــة الكويــت، فقــد أولــي اهتمامــًا خاصــًا لت�أســيس منشــأة حديثــة يمكنهــا فهم 
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 
ــة، بمــا فــي ذلــك  ــة اإلنتاجي ــات األساســي بأنظمــة تسلســل عالي ــز مرفــق الجينومي ــه. تــم تجهي ووظيفت
ــد التعبــر  ــات تحدي ــل الوراثــي 3730xl، باإلضافــة إلــى تقني Hiseq 2500 وMiSeq وiSCAN System والمحل

.Real-Time PCR الجينــي مثــل

وقــد تــم تجهيــز معهــد دســمان للســكري أيضــًا بالمعــدات األساســية المتقدمــة فــي مجــال الروتيوميــات 
 Thermo Scientific™ Q( والميتابولوميــات، مجهــزة بأحــدث أجهــزة قيــاس الطيــف الكتلــي والتــي تشــمل
Executive™ HF hybrid quadrupole-Orbitrap, the Oribtrap Velos mass spectrometer(، ويعد مرفقي 
الروتيوميــات والمســتقلبات األساســي�ن قادريــ�ن علــى تحديــد وتقديــر الروتينــات والببتيــدات والدهــون 
أنمــاط الروتينــات  إلــى ذلــك، يســاعد تحديــد  والجــالكان والجزيئــات الصغــرة األخــرى بدقــة. باإلضافــة 
/ الميتابولوميــات غــر المســتهدفة فــي تحديــد الروتينــات 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
ــة للباحثــن والمتعاونــن فــي  ت�تمثــل مهمــة مجــال اإلحصــاء الحيــوي فــي توفــر اإلستشــارات اإلحصائي
المعهــد فــي تخطيــط المشــاريع وتصميــم الدراســات والتنفيــذ والتحليــل وعــرض نتائــج البحــث، ممــا يضمــن 
مناهــج ســليمة إحصائيــًا للنشــر فــي مجــالت مراجعــة األقــران. وكذلــك تحليــل البيانــات اإلكلينيكيــة لمعهــد 

دســمان للســكري لفعاليــة عــالج مــرض الســكري بالنســبة لمســتويات الجلوكــوز.
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موظفو القسم
يضم القسم الموظفن التالي�ن:

العدد المسمى الوظيفي
1 رئيس قسم
1  II مدير البنك الحيوي + باحث مشارك درجة
1 مدير مرفق أوميكس + باحث مساعد أول
1 قائد فري�ق
2 باحث مشارك
2 باحث مساعد أول
1 باحث مساعد
2 منسق أبحاث أول
3 II منسق أبحاث درجة
1 II فني أبحاث درجة
1 اختصاصي فني أبحاث

16 المجموع

األهداف الرئيسية
تسهيل جمع العينات البشرية وتخزينها في البنك الحيوي.	 
توفر منصة أوميكس متقنة لتحليل العينات الحيوية والدعم اإلحصائي لتحليل البيانات.	 

عدد المشاريع والمنشورات
يقــدم مرفــق الخدمــات الخاصــة الدعــم لجميــع المشــاريع فــي معهــد دســمان للســكري ممــا يعنــي 

إســهام أنشــطة هــذا المرفــق فــي جميــع منشــورات المعهــد تقري�بــًا.

بالتعــاون مــع اإلدارات األخــرى. باإلضافــة  عــدد المشــاريع: مــا مجموعــه حوالــي 86 مشــروعًا قائمــًا، 
لتقديــم الدعــم للعديــد مــن التجــارب اإلكلينيكيــة المســتمرة بمــا فــي ذلــك تجربــة دراســية حــول دواء 

.COVID-19 ضــد  وفعاليتــه   Pioglitazone المســمى  الســكري 

مرفق الحيوان والتصوي�ر األساسي

يقــدم مرفــق الحيــوان والتصويــ�ر األساســي للباحثــن أنظمــة بيولوجيــة ضروريــة وأدوات تصويــ�ر لتســهيل 
أبحــاث مــرض الســكري. تعــد النمــاذج الحيوانيــة شــائعة االســتخدام فــي البحــوث الطبيــة الحيويــة حيــث 
أن أنظمتهــا البيولوجيــة، وت�كوينهــا الجينــي واســتجاباتها المناعيــة تشــبه بشــكل وثيــق تلــك الموجــودة 
ــك  ــة البحــث، بمــا فــي ذل ــة فــي مراحــل مختلفــة مــن عملي ــدى البشــر. يتــم اســتخدام النمــاذج الحيواني ل

اكتشــاف األدويــة الجديــدة وتطوي�رهــا واختبارهــا.
يوفــر مرفــق الحيــوان والتصويــ�ر األساســي التدريــب علــى اســتخدام الحيوانــات فــي االبحــاث، وفقــًا لإلرشــادات 
والمعايــ�ر الدوليــة، ويقــدم خدمــات رعايــة الحيوانــات والمناولــة، بمــا فــي ذلــك ت�كاثــر الحيوانــات، والعــالج 
الدوائــي وجمــع الــدم / األنســجة. يحتــوي القســم علــى منشــأة حديثــة تضــم أســماك الــزرد، والتــي تهــدف إلى 

عدد المنشورات

عدد عينات 
الدم التي تم 
تحليلها

عدد المنشورات البحثية التي 
يدعمها مرفق الخدمات 
الخاصة في عام 2020

عدد المشاركن 
في البحث في 
عام 2020

25009 1200



39 صفحة   |  2020 السنوي  التقرير   | للسكري   معهد دسمان 

ــ�ز تقنيــات أبحــاث أســماك الــزرد، بمــا فــي ذلــك الحقــن المجهــري لألجنــة، وتقنيــة CRISPR / Cas9، تدمــر  تعزي
الجينــات المضــادة للمورفينولــن قليلــة النــوى. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم تجهيــز القســم بأنظمــة ومعــدات 
تصويــ�ر متطــورة، تســمح بالتشــري�ح الدقيــق لألنســجة باســتخدام نظــام التشــري�ح الدقيــق بالليزر، والمــرور داخل 
الخاليــا بروتينــات مشــعة باســتخدام أنظمــة صــورة الخليــة الحيــة، ومــرور الجزيئــات فــي األعضــاء واألنســجة 

التــي تســتخدم تقنيــة التصويــ�ر فــي الجســم الحــي )IVIS(، نظــام التصويــ�ر الطيفــي المقطعــي.

موظفو القسم
العددالمسمى الوظيفي

1رئيس القسم / باحث أول
II 1مدير منشأة الحيوان / باحث من الدرجة

1طبيب بيطري
II 1فني أبحاث من الدرجة

4اإلجمالي

األهداف الرئيسية
إجراء االبحاث على النموذج الحيواني وفقا لإلرشادات والمعاي�ر المؤسسية والدولية.	 
واالحتــواء 	  معهــا،  والتعامــل  الحيوانــات  برعايــة  يتعلــق  فيمــا  المعهــد  فــي  والمتدربــ�ن  الباحثــن  تدريــب 

البيولوجــي، والتلقيــح، وجمــع عينــات الــدم / األنســجة، وجراحــات إنقــاذ الحيــاة، والقتــل الرحيــم، ومــا إلــى ذلــك.
توفر الفئران / األسماك لألبحاث من خالل الت�كاثر الداخلي.	 
 	.)IVIS( توفر مرفق التصوي�ر في الجسم الحي
توسيع نطاق التقنيات المتاحة للباحثن في المعهد.	 

الجوائز واإلنجازات
تدريــب ومســاعدة ســتة مــن العاملــن فــي مجــال األبحــاث علــى اســتخدام الحيوانــات فــي األبحــاث، 	 

بمــا فــي ذلــك تــزاوج الحيوانــات والتعامــل معهــا وحقنهــا وســحب الــدم واســت�ئصال األعضــاء والقتــل 
الرحيــم والت�كاثــر وممارســات وإجــراءات الفيزي�ولوجيــا المرضيــة الحيوانيــة.

تشغيل نظام Operetta للتصوي�ر	 
الت�كاثر النشط داخل المرفق: القوارض ≈740، سمك الزرد ≈1230	 
استخدام الحيوانات في البحث التجري�بي: الجرذان = 77، الفئران = 369	 
إنشــاء 3 نمــاذج ســمكية جينيــة )KO( باســتخدام تقنيــة CRISPR فــي إطــار تدريــب تعاونــي ومبــادرة 	 

ــال ألبحــاث الســكري  ــ�ر درابــو )Pierre Drapeau( فــي معهــد مونتي ــا مــع مختــر بي نقــل الت�كنولوجي
)MDRI-CHUM( فــي كنــدا، كجــزء مــن مشــروع MMI-DDI، بهــدف اســتخدام ســمك الــزرد كنمــوذج 

واعــد وفعــال مــن حيــث الت�كلفــة ألبحــاث مــرض الســكري.

عدد المشاريع

عدد المنشورات المدعومة من قبل المرفق الرئيسي للتصوي�ر والحيوان

عدد المنشورات

الجارية الكلي

7

4 4 
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علم الوراثة والمعلوماتية الحيوية
ــد مــن خطــر  يركــز القســم فــي المقــام األول علــى تحديــد وتوصيــف الجينــات والمتغــرات الجينيــة التــي تزي
اإلصابــة بالســمنة ومــرض الســكري والمضاعفــات المرتبطــة لــدى الكويتيــ�ن. نحــن نســتخدم منهجيات واســعة 
 ،)GWAS( الجينــوم  علــى مســتوى  االرتبــاط  ذلــك دراســات  فــي  بمــا  العاليــة،  اإلنتاجيــة  لجينــوم  النطــاق 
وتسلســل الجينــوم / اإلكســوم الكامــل، والتنميــط بأكملــه والتنميــط الجينــي عالــي الدقــة. يركــز القســم أيضــًا 
علــى األهميــة الســري�رية للجــن / المتغــرات المحــددة لرســم خريطــة الطــب اإلنتقالــي. وي�جــري القســم أبحاث 
حــول الوظيفــة الجزيئيــة للمتغــر المحــدد باســتخدام أنــواع خاليــا ونمــاذج حيوانيــة مختلفــة مــن خــالل تقنيــات 
مبت�كــرة مثــل دراســات اإلشــارات داخــل الخاليــا، وتقنيــة CRISPR / cas9، والتعبــر الجينــي المفــرط والتســاقط 
المناعــي للكروماتــن )ChiP(. تشــمل مجــاالت البحــث الحاليــة األخــرى التحقــق مــن التحــوالت الفــوق جينيــة، 
والتفاعــالت الجينيــة مــع بعضهــا، وتصنيــف جزيئــات الحمــض النــووي الري�بــي المجهــري )microRNA( وتطويــ�ر 

أطــر ت�ت�كــون مــن عالمــات خاصــة بالســكان للتنبــؤ بنتائــج مخاطــر االضطرابــات المعقــدة.

موظفو القسم

عدد الموظفن المسمى الوظيفي
)بدوام كامل(

أقسام بحثية أخرى تدعم 
المنتدبنبموظفن بدوام كامل

رئيس القسم )الرئيس التنفيذي 
1لقطاع األبحاث(

1باحث رئيسي
1باحث أول )مرفق التصوي�ر والحيوان(

22باحث 
2زميل ما بعد الدكتوراه

II 4باحث مشارك بالدرجة
1اختصاصي فني أبحاث 

101214اإلجمالي

الدعم الفني )أقسام أخرى(
العددالمسمى الوظيفي

أقسام أخرى
1فنيي أبحاث )مرفق التصوي�ر والحيوان(

1اإلجمالي

األهداف الرئيسية
إنشــاء الجيــل التالــي مــن التسلســل )NGS( وخــط األنابيــب المعلوماتيــة الحيويــة لتسلســل الحمــض 	 

النــووي الري�بــي وتسلســل الحمــض النــووي األصغــر علــى مســتوى الجينــوم وكتابــة مســتضدات 
.)HLA( الكريــات البيضــاء البشــرية عاليــة الدقــة

ــط 	  ــة التــي تمهــد ألشــكال مختلفــة مــن مــرض الســكري مــن خــالل دراســات التاب ــد العوامــل الوراثي تحدي
األســرية، مــع التكيــز علــى العائــالت الكويتيــة الفرديــة / متعــددة األجيــال مــع مــرض ســكري الشــبان 
الناضجن )MODY( وداء الســكري المناعي الكامن لدى البالغن )LADA( وســكري الحمل وســكري الخدج، 

وغرهــا مــن أنــواع مــرض الســكري الخلقــي )وراثــي جســمي ســائد، متنحــي(، وأمــراض أيضيــة نــادرة.

عدد االصدارات البحثية )بما في ذلك الناجمة عن التعاون بن األقسام(
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تطوي�ر أدوات وأطر لتقي�يم المخاطر الخاصة بالكويت المتعلقة باضطرابات التمثيل الغذائي.	 
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 	 

معينــة. بأمــراض 
تقي�يــم دور مواقــع الخطــر المحــددة فــي الوقايــة والعــالج مــن مــرض الســكري مــن خــالل التعــاون 	 

الوثيــق مــع القطــاع الطبــي.
التحقــق مــن الفحوصــات الكهروكيميائيــة المضيئــة )ECL( للكشــف الدقيــق عــن األجســام المضــادة 	 

ذات الصلــة بالســكري.

الجوائز واإلنجازات

عدد المشاريع في عام 2020

عدد اإلصدارات

عدد براءات االختاع المعتمدة

تفاصيل براءات اإلختاع
براءة اختاع قدمت واعتمدتنهج لتحديد القابلية لمتالزمة التمثيل الغذائي1

التعاون الدولي
McGill University جامعة مكجيل ●

● جامعة كلية لندن

عدد االصدارات البحثية )بما في ذلك الناجمة عن التعاون بن األقسام(

براءة اختاع

الجارية المنجزة

37

1

12 5
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12الجارية

الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية
بلــغ النــوع الثانــي مــن داء الســكري معــدالت مثــرة للقلــق فــي جميــع أنحــاء العالم، وال ســيما في منطقة 
والبيولوجيــا  الحيويــة  الكيميــاء  أبحــاث قســم  تركــز  الســمنة.  ارتفــاع معــدالت  بســبب  والكويــت  الخليــج 
الجزيئيــة علــى تعزيــ�ز الفهــم األساســي لمســارات اإلشــارات األيضيــة المشــاركة فــي اضطــراب دهــون 
الــدم، واإلجهــاد الت�أكســدي، ومقاومــة األنســولن، والــذي سيســمح للباحثــن بتطويــ�ر منهجيــات تعريــف 
متقدمــة ألولئــك المعرضــن لخطــر اإلصابــة بالنــوع الثانــي مــن مــرض الســكري. كمــا أنهــا ســتعزز القــدرة 
علــى التنبــؤ بمضاعفــات المــرض ويســاعد فــي التوصــل للعالجــات المختلفــة بشــكل دقيــق ومتنــوع. كمــا 
GLP- يقــوم القســم أيضــًا بدراســة ت�أثــر العالجــات المضــادة لمــرض الســكري مثــل عــالج محفــز مســتقبالت
GIP )Tirzepatide / 1( مقارنــة بت�أثــر جراحــات الســمنة علــى إشــارات األنســولن ومقاومــة األنســولن 
باإلضافــة إلــى المؤشــرات الحيويــة المرتبطــة بالدهــون مثــل ANGPTL8. إن فهــم اآلليــات المحــددة التــي 
مــن خاللهــا يمكــن أن يــؤدي التحفيــز المــزدوج لــكل مــن مســتقبالت GLP-1 وGIP وجراحــات الســمنة، ذو 

شــأن مهــم فــي تحســن التحكــم فــي نســبة الســكر فــي الــدم.

موظفو القسم
العدد المسمى الوظيفي

1 رئيس القسم / باحث أول
2 باحث
2 زميل ما بعد الدكتوراه
1 II باحث مشارك
3 باحث مشارك
1 باحث مساعد

10 المجموع

األهداف الرئيسية
1.  فهم دور الروتينات المرتبطة بـ ANGPTL وكيف تساهم في إفراز األنسولن واستقالب الدهون.

2.  تقي�يــم ت�أثــر جراحــة الســمنة علــى تحــول لــون األنســجة الدهنيــة إلــى اللــون البنــي ودور الروتــن 
الشــبيه بالميتوريــ�ن واإليري�زيــ�ن.

3.  تقي�يــم ت�أثــر ترزي�باتيــد Tirzepatide )محفــز )GLP1 / GIP1 مقارنــة بجراحــة الســمنة علــى إشــارات 
للدهــون. الغذائــي  األنســولن والتمثيــل  األنســولن ومقاومــة 

بـــ SARS-Cov2 مــن مرضــى  PPAR-γ  فــي عــالج المصابــن  التحقــق مــن دور بيوجليتــازون، محفــز    .4
الســكري مــن النــوع 2.

الجوائز واإلنجازات

عدد المشاريع في عام 2020

 2المنجزة
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عدد اإلصدارات

عدد براءات االختاع المعتمدة

تفاصيل براءات اإلختاع

استخدام MicroRNA-103 كمثبط الضطراب دهون 1
ANGPTL8 الدم عن طري�ق تعطيل الجن

د. محمد أبوفرحه، د. جهاد 
أبوبكر، الروفيسور فهد المال

استخدام MicroRNA-181d كمثبط الضطراب دهون 2
ANGPTL3 الدم عن طري�ق تعطيل الجن

د. جهاد أبوبكر، د. محمد 
أبوفرحه، الروفيسور فهد المال

التعاون الدولي
ــال ألبحــاث الســكر MDRC - دراســة الت�أثــرات داخــل  ــر مركــز مونتي الروفيســور مــارك برنت�كــي، مدي 	●

الخاليــا لـــ ANGPTL8  فــي تحلــل الدهــون.

الروفيســور عبــد الغنــي، مــن مركــز يــو تــي هيلــث UT Health San Antonio، ســان أنطونيــو، ت�كســاس،  	●
الواليــات المتحــدة األمريكيــة - التنظيــم التفاضلــي لروتينــات ANGPLT وغرهــا مــن المؤشــرات الحيويــة 
لمــرض الســكري عــن طريــ�ق األنســولن مقارنــًة بالجلوكــوز باســتخدام مثبتات ســكر الدم وفرط أنســولن 

الــدم

مستشــفى ســاينت لــوكاس أندريــاسSaint Lucas Andreas ، هولنــدا، العالجــات المتقدمــة لتوقــف  	●
التنفــس أثنــاء النــوم.

معهــد فورســايث Forsyth Institute، كامريــدج، الواليــات المتحــدة األمريكيــة - المؤشــرات الحيويــة  	●
للســمنة عنــد األطفــال الكويتيــ�ن.

قسم علم المناعة وعلم األحياء
زيــادة ســريعة،  مــن مضاعفــات  يصاحبهمــا  الثانــي ومــا  النــوع  مــن  والســكري  الســمنة  يشــهد مرضــا 
ويمّثــالن تهديــدًا  خطــرًا  علــى الســكان فــي الكويــت والعالــم أجمــع. وثمــة حاجــة ملحــة لتحديــد العالمــات 
المناعيــة واأليضيــة الجديــدة ومســارات اإلشــارات مــن أجــل فهــم اآلليــات الكامنــة وراء االلتهابــات الناجمــة 
عــن النظــام الغذائــي عالــي الدهون/مــرض الســكري مــن النــوع الثانــي والمضاعفــات المرتبطــة بهمــا.

يبحــث قســم علــم المناعــة وعلــم االحيــاء فرضيــة التغــرات األيضية المناعية في األنســجة الدهنية بســبب 
االختــالالت فــي النظــام الغذائــي الغنــي بالدهــون، باإلضافــة إلــى تفاعلهــا مــع المســتويات العاليــة مــن 
األديبوكينــات الدمويــة )بشــكل فــردي أو تفاعلــي(، ومــا قــد تلعبــه مــن دور رئيســي فــي تحفيــز اإللتهــاب 
أو اإلبقــاء عليــه أو تعزيــ�زه، ممــا يــؤدي إلــى تعطيــل تــوازن الجلوكــوز وحساســية األنســولن. هدفنــا 
البحثــي الرئيســي هــو: دراســة آليــات التمثيــل الغذائــي المناعــي الســتهداف اإللتهــاب األيضــي المرتبــط 

بخلــل تنظيــم اســت�تباب الجلوكــوز وحساســية )فعاليــة( األنســولن.

براءة اختاع

عدد اإلصدارات البحثية )بما في ذلك الناجمة عن التعاون بن األقسام(

2

24
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موظفو القسم
العددالمسمى الوظيفي

1رئيس القسم / باحث أول
*II 1باحث

3باحث
II 2باحث مشارك

1باحث مشارك
1باحث مساعد أول

II 4باحث مساعد
1باحث مساعد

1باحث مساعد )دوام جزئي(
15اإلجمالي

* مدير المرفق األساسي للحيوان / قائد مجموعة اإلجهاد الت�أكسدي

األهداف الرئيسية
إلــى تفاعالتهــا  الحيويــة باإلضافــة  / المؤشــرات  المناعيــة  المســتقبالت  الحاليــة علــى  أنشــطتنا  تركــز 
الميكانيكيــة مــع مكونــات النظــام الغذائــي الغنــي بالدهــون ودورهــا فــي حــدوث اإللتهــاب، والحــد مــن 
احمــرار األنســجة الدهنيــة، ومقاومــة األنســولن، ومــرض الســكري والمضاعفــات المرتبطــة بــه. وفيمــا 

يلــي ملخــص للعمــل الجــاري:

التمثيــل  التهــاب  فــي  الدهنيــة  المغذيات/األحمــاض  وراء  الكامنــة  الالجينيــة  التغــرات  لدراســة  	●
الغذائــي، ومقاومــة األنســولن/الجلوكوز واســت�تباب الدهــون بمــا فــي ذلــك مــرض الكبــد الدهنــي 

غــر الكحولــي NAFLD/إعتــالل الكبــد الدهنــي.

لدراســة اإلشــارات المتقاطعــة بــن األديبوكينــات IL-6 و TNF-α ودورهــا فــي تــوازن الجلوكــوز /  	●
الدهــون.

للتحقــق مــن دور مستشــعرات المغذيــات TLRs/IRF3/IRF5/IRF7و FOXOفــي الســمنة / النوع الثاني  	●
.islet مــن الســكري والتهــاب

لدراســة المحــددات النســخية إلعــادة تشــكيل األنســجة، والدهــون البنيــة والبيــج، فــي ظــل تحديــات  	●
المختلفــة. المغذيــات 

دراسة دور اإلجهاد الت�أكسدي في اإللتهاب األيضي. 	●
دراسة كيفية ت�أثر القناة الهضمية على أمراض التمثيل الغذائي. 	●

الجوائز واإلنجازات

عدد المشاريع في عام 2020

عدد اإلصدارات

الجاريةالمنجزة 111

13عدد المنشورات
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عدد براءات االختاع

عدد براءات االختاع المعتمدة

تفاصيل براءات اإلختاع

استهداف تركيبة Acyl-CoA  طويلة السلسلة )ACSL1(  للوقاية من 1
SFA اإللتهابات التي تسببها

د. فاطمة الراشد،
د. رشيد أحمد

استهداف إنزيم Acyl-CoA المركب طوي�ل السلسلة )ACSL1( للوقاية 2
من اإللتهابات التي تسببها السمنة

د. فاطمة الراشد،
د. رشيد أحمد

تعطل محور IL-33 / ST2 في األنسجة الدهنية العتالل التمثيل 3
د. أمل حسنالغذائي غر المعالج في مراحله المبكرة

4
 HbA1c القابل للذوبان ارتباطًا مباشرًا مع السكر التاكمي ST2 ارتباط

لدى األفراد ذوي متوسط   نسبة سكر الدم لديهم ضمن النطاق 
الطبيعي / مقدمات السكري

د. أمل حسن،
د. وليد الضاحي

استهداف اإلشارات المتبادلة بن IL-6 وTNF-α لمنع نمو الورم 5
MMP-9 المحفز

د. رشيد أحمد،
الروفيسور فهد المال

ت�أثر مسار إشارات TLR4-IRF5 في فرط سكر الدم المتقطع المؤدي 6
لالستقطاب وحيد الخلية وتحفيز االستجابة اإللتهابية

د. فاطمة الراشد،
د. رشيد أحمد

التعاون الدولي
1 -  كليــة الطــب بجامعــة هارفــارد: دراســات حــول آليــات التمثيــل الغذائــي المناعــي الســتهداف إعــادة 
النظــام  يســببها  التــي  الالجينيــة  التعديــالت  دور   - الســكري  ومــرض  الدهنيــة  األنســجة  تشــكيل 

IR /الغذائــي فــي اإللتهــاب األيضــي

2 - جامعة سنتال النكشاير، المملكة المتحدة: اإللتهاب ومرض السكري من النوع األول

3 - جامعة ستوني بروك، الواليات المتحدة األمريكية: : دور المستقلبات الدهنية في اإللتهابات األيضية

4 - مؤسسة VSL الدوائية

قسم الصحة التعدادية
يتمّثــل الهــدف العــام لقســم الصحــة التعداديــة فــي المســاهمة فــي تحســن صحــة وعافيــة األفــراد الذيــن 
ــة بالســكري فــي الكويــت. ونركــز فــي هــذا القســم علــى  يعانــون مــن الســكري أو المعرضــن لمخاطــر اإلصاب
التخطيــط لألبحــاث المتقنــة وتنفيذهــا فــي إطــار التعــاون الوثيــق مــع وزارة الصحــة لتقديــم معلومــات قائمــة 
علــى األدلــة لصّنــاع السياســات مــن أجــل ترجمتهــا إلــى برامــج تنفيــذ واســعة النطــاق.  وقــد أولــى القســم 
أهميــة كبــرة لألبحــاث اإلكلينيكيــة لــدى الفئــات المعرضــة للخطــر، ال ســيما األطفــال الذيــن يعانــون مــن الســكري 

عدد البوستات / العروض التقديمية العلمية

عدد براءات االختاع: )قيد التنفيذ: مرحلة التقديم(

10

2
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مــن النــوع األول وأنــواع نــادرة مــن الســكري )الســكري أحــادي المنشــأ(، باإلضافــة لســجالت الســكري مــن خــالل 
الحفــاظ علــى الســجل اإللكتونــي للســكري فــي مرحلــة الطفولــة )CODeR(، والــذي تــم إنشــاؤه فــي عــام 2011، 
وكذلــك االنضمــام إلــى شــبكة SWEET كمركــز مرجعــي لــداء الســكري لــدى األطفــال وإنشــاء الســجل الوطنــي 
لمــرض الســكري. لقــد توســعنا أيضــًا مــن خــالل تنظيــم مبــادرة تعاونيــة جديــدة مــع وزارة الصحــة:   مشــروع المســح 
الوطنــي لصحــة الســكان )KNPHS(، والــذي يهــدف إلــى تقي�يــم الحالــة الصحيــة للســكان لت�تبــع ت�أثــر تدخــالت الصحة 

العامــة وذلــك بهــدف تعديــل السياســات الصحيــة وتحســن صحــة الســكان والوقايــة مــن األمــراض.

موظفو القسم

موظف الوظيفةاالسم
منتدب منبدوام كامل

وزارة الصحة0.4رئيس القسم / استشاري غدد صماء - أطفالد. حصة الكندري

وزارة الصحة0.2طبيب غدد صماء - أطفالد. ضحى الحميدان
وزارة الصحة0.2أخصائي سكري أولد. دعاء خليفة

وزارة الصحة0.2طبيب غدد صماء - أطفالد. فهد الجاسر
وزارة الصحة0.2أخصائي أمراض الرئة - أطفالد. سعدون بن حسن
-1زميل ما بعد الدكتوراهد. عبداهلل الكندري

-1مساعد أبحاث أولساره قبازرد
-1مساعد أبحاثفوزية عثمان

-1مساعد أبحاثفاطمه الجويله

األهداف الرئيسية
دعم إنشاء وتطوي�ر السجالت الوطنية لمرض السكري. 	●

تطوي�ر دراسات األتراب )فئات محددة من الناس( باستخدام السجالت. 	●
التعاون مع وزارة الصحة لتطوي�ر المسح الوطني لصحة السكان. 	●

إنشاء معهد دسمان للسكري لمركز إحالة أحادي الجن لمرض السكري. 	●

الجوائز واإلنجازات

عدد المشاريع في عام 2020

عدد اإلصدارات

التعاون الدولي
مركز SWEET e.V. للسكري لدى األطفال واليافعن، هانوفر، ألمانيا. 	●

4الجارية

9عدد اإلصدارات البحثية )بما في ذلك الناجمة عن التعاون بن األقسام(

3المنجزة



48 صفحة   |  2020 السنوي  التقرير   | للسكري   معهد دسمان 

القطاع الطبي
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القطاع الطبي

أفضــل رعايــة طبيــة  لتقديــم  الجوانــب  نهجــًا متعــدد  الطبــي بمعهــد دســمان ســكري  القطــاع  يســلك 
واســتنتاج أدق 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 االســتاتيجية التاليــة ونفذهــا فــي 
: عــام2020 

1.  يقــدم القطــاع الطبــي دعمــًا مســتمرًا لقطــاع األبحــاث فــي مجــاالت علــم األوبئــة وعلــم المســببات 
الســكان  وصحــة  الحيويــة  الطبيــة  البحــوث  الســكري:  لمــرض  المرضيــة  والفيزي�ولوجيــا  والوراثــة 
مــرض  مــن  للوقايــة  العوامــل  تحديــد  علــى  تركــز  التــي  التخصصــات  متعــددة  الســري�رية  والبحــوث 

الســكري والتحكــم بــه.

2.  الوقايــة مــن والتحكــم بمــرض الســكري: تقديــم أنشــطة بحثيــة لتحديــد نمــط الحيــاة والتدخــالت األخرى 
للتحكــم بالســكري والمضاعفــات المرتبطــة بــه لدى مختلف الشــرائح الســكانية.

3.  التعليــم وتطويــ�ر التدريــب: وضــع إطــار للتدريــب والتطويــ�ر وتقديــم برامــج لتعزيــ�ز الوعــي للمرضــى 
ومقدمــي الرعايــة الصحيــة والعمــوم مــن خــالل التعــاون مــع وزارة الصحــة.

استاتيجية القطاع الطبي:
مــن خــالل مشــروعات التعــاون الّفعــال مــع الجهــات الداخليــة والخارجيــة، نجــح القطــاع الطبــي فــي تحقيــق 
التوافــق بــن نتائجــه واألهــداف والمبــادرات االســتاتيجية لمعهــد دســمان للســكري. وباالســتفادة مــن 
الخــرة اإلكلينيكيــة، دشــن القطــاع أنشــطة بحثيــة لعــالج الســكري والتحكــم بــه والوقايــة مــن مضاعفاتــه، 
ومــن خــالل قيــاس ت�أثــر المبــادرات البحثيــة ونتائجهــا، يعمــل القطــاع الطبــي باســتمرار علــى تحقيــق 

االســتفادة القصــوى مــن مــوارده، وتشــمل هــذه المــوارد:

1.  التعليم والتدريب

2.  مركز المهارات االكلينيكية

3.  الرعايــة العالجيــة: األطبــاء والمختــر اإلكلينيكــي والصيدليــة وطــب القدمــن والتمريــض ووحــدة 
الصحيــة المعلومــات  إدارة 

4.  مركز االشعة التشخيصية

5.  نمط الحياة والحفاظ على الصحة: مركز اللياقة الطبي والتغذية 

6.  أبحاث وتجارب الرعاية السري�رية

7.  تعديل الجرعة من أجل غذاء طبيعي )دافني(

8.  جودة الرعاية الصحية وسالمة المرضى

تخضع كافة المبادرات والمشروعات البحثية إلشراف الرئيس التنفيذي للقطاع الطبي في المعهد.

جاري العمل على تنفيذ العديد من مشاريع البحوث اإلكلينيكية.
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مكتب الحوكمة والعمليات اإلكلينيكية:
تــم إنشــاء مكتــب الحوكمــة والعمليــات اإلكلينيكيــة، والــذي يرأســه مديــر قســم العمليــات اإلكلينيكيــة، 
لتيســر العمليــات اليوميــة لــكل الوحــدات الطبيــة مــن أجــل ضمــان تحقيــق نتائــج ومعايــ�ر ســالمة عاليــة 
الجودة. والمكتب مســؤول عن تنظيم خطط عمل القطاع الطبي ومؤشــرات األداء الرئيســية والميزانيات 
وأوامــر الشــراء والعمليــات اليوميــة، ومتابعتهــا. كمــا يضطلــع المكتــب كذلــك بمســؤولية إدارة الخدمــات 
اإلكلينيكيــة التــي تشــمل حركــة المرضــى ومســار الرعايــة اإلكلينيكيــة وجــداول العيــادات وتدريــب الرعايــة 

الصحيــة المهنــي والتنســيق مــع المرضــى وإدارة المعلومــات الصحيــة، ومطالبــات الت�أمــن.
وفقًا للخطة االستاتيجية لألعوام 2018 - 2022، يت�ألف الهيكل التنظيمي للقطاع الطبي من:

االستجابة لـكوفيد- 19
العامــة والتدابــر  الصحــة  الكويتيــة خطــة بشــأن  الحكومــة  مــع ظهــور فــروس SARS-COV-2، وضعــت 
االجتماعيــة، مثــل حظــر التجــول الجزئــي والكامــل. وعلــى هــذا النحــو، أوقــف معهــد دســمان للســكري 
العمــل فــي جميــع العيــادات وتــم ت�أجيــل األنشــطة مــن منتصــف مــارس لحــن قــررت الحكومــة التخفيــف مــن 

حــدة اإلجــراءات.
وخــالل هــذه الفــتة، تمكنــا مــن مواصلــة رعايــة المرضــى وتلبيــة احتياجاتهــم مــن خــالل التحــول إلــى 
الرعايــة الطبيــة عــن بعــد )استشــارات عــر الهاتــف / الفيديــو( وتوصيــل األدويــة إلــى منــازل المرضــى. فيمــا 

يلــي أبــرز نقــاط اســتجابتنا لكوفيــد -19 فــي القطــاع الطبــي:
تخصيص خط ساخن للرد على االستفسارات الطبية.	 
عقد العديد من الندوات عر اإلنتنت وجلسات العالج الجماعي االفتاضية	 
إعــداد كتيبــن إرشــادي�ن حــول كوفيــد -19 واحــد مخصــص للبالغــن واآلخــر للمرضــى األطفــال، وقــد تــم 	 

نشــر هذيــن الكتيبــن علــى موقــع معهــد دســمان للســكري.
إعــداد وإجــراء اســتبيان للمرضــى فيمــا يتعلــق بالرعايــة الذاتيــة أثنــاء اإلغــالق والخدمــات التــي يفتقــرون 	 

إليهــا. ســاعدت نتائــج هــذا االســتبيان فــي تعديــل خدماتنــا وتلبيــة احتياجــات المرضــى خــالل تلــك الفــتة.
تــم وضــع وتنفيــذ خطــط الســت�ئناف العمــل والتــي تضمنــت االحــتازات الوقائيــة فــي مقــر العمــل 	 

لجعلــه آمنــًا للمرضــى والموظفــن وتدريــب الموظفــن علــى ارتــداء معــدات الوقايــة الشــخصية 
المناســبة وكذلــك كيفيــة التخلــص منهــا.

تقديــم   خدمــة الطــب النفســي للرعايــة الصحيــة عــن بعــد لمتخصصــي الرعايــة الصحيــة لدينــا بالتعــاون 	 
مــع مستشــفى األمــري.

تم تدريب 120 طالب طب خالل الجائحة.	 
تــم اســت�ئناف العمــل فــي العيــادات تدري�جيــًا بأوقــات متباينــة لضمــان تقليــل االزدحــام فــي قاعــات االنتظــار، 	 

وقــد تــم ذلــك بمجــرد أن أصبحــت مرافــق المعهــد جاهــزة تمامــاً الســتقبال المرضــى مــرة أخــرى بطريقــة آمنــة.

رئيس القطاع الطبي

مكتب العمليات اإلكلينيكية والحوكمة

دافني

مركز األشعة التشخيصية

األقسام العالجية ورعاية المرضى
)إدارة المعلومات الطبية، إدارة المرضى، المختر اإلكلينيكي، 

الصيدلية، األطباء، القدمن، الصحة الجسدية واإلدراكية(

التعليم والتدريب
)المحاكاة والتوعية الصحية(

أبحاث الرعاية اإلكلينيكية 
والتجارب

مركز اللياقة الطبي 
والتغذية
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أبحاث وتجارب الرعاية الطبية
تمثــل األبحــاث جوهــر رســالة معهــد دســمان للســكري، وتلعــب األبحــاث والتجــارب اإلكلينيكيــة دورًا هامــًا 
فــي معهــد دســمان  اإلكلينيكيــة  للخدمــات  المتميــز  اإلطــار  خــالل  الرســالة.. ومــن  تحقيــق هــذه  فــي 
ــ�ن  ــات التعي للســكري، ُتجــَرى األبحــاث والتجــارب اإلكلينيكيــة بأســلوب ســهل وســلس حيــث ُتَنفــذ كل عملي

واإلجــراءات داخــل القطــاع الطبــي.
تســبب كوفيــد -19 ومــا نجــم عنــه مــن إغــالق للمعهــد إلــى تعليــق جميــع أنشــطتنا البحثيــة. ومــع ذلــك، فقــد 
حرصنــا علــى متابعــة المرضــى عــن بعــد حتــى تمكنــا مــن اســت�ئناف أنشــطتنا البحثيــة بأمــان مــن خــالل تنفيــذ 

تدابــر مختلفــة، مثــل فــرز المشــاركن، وارتــداء معــدات الوقايــة الشــخصية، والتباعــد االجتماعــي. 
كمــا واصلنــا تعاوننــا البحثــي الوثيــق وأسســنا عالقات تعاون جديــدة على الصعيديــن اإلقليمي والدولي؛ 

مــن بينهــا التعــاون مــع جامعــة جالســكو وجامعة تافتــس ومعهد أبحــاث صنيروك.
ت�تضمــن بعــض دراســاتنا القائمــة فهــم التغــرات الوعائيــة الدماغيــة لــدى مرضــى الســكري مــن خــالل إجــراء 
دراســات التصويــ�ر بالرنــن المغناطيســي للدمــاغ وعمــل أول بطاريــة معرفيــة عرب�يــة بالتعــاون مــع معهــد 
صنيــروك لألبحــاث فــي تورنتــو. كمــا تعاونــا أيضــًا مــع جامعــة جالســكو حــول إمكانيــة وفعاليــة إجــراء برنامــج 
تماريــ�ن المقاومــة المنزليــة للتحكــم فــي نســبة الســكر فــي الــدم بمشــاركة أكــرث مــن 140 مشــاركًا كويتيــًا.

إدارة المعلومات الصحية
بــذل الموظفــون فــي إدارة المعلومــات الصحيــة جهــودًا محوريــة ضمــن االســتجابة لكوفيــد -19 فــي 
المعهــد. لبــى الموظفــون مهــام ومتطلبــات متعــددة اســتدعت الحاجــة إليهــا كمــا قامــوا باإلســهام 
فــي تنظيــم توصيــل األدويــة بالتعــاون مــع فريــ�ق الصيدليــة وفريــ�ق قــوة اإلطفــاء العــام فــي الكويــت. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، ســاعد الموظفــون فــي إدارة جميــع العيــادات االفتاضيــة.
وشــهد هــذا العــام أيضــًا مشــاركتهم المباشــرة فــي إدرار العائــدات مــن خــالل تقديــم ومتابعــة مطالبــات 
الت�أمــن الصحــي ضمــن برنامــج عافيــة وجلوبــال ميــد. تمكــن الفريــ�ق مــن خفــض نســبة المطالبــات المرفوضــة 
مــن 43 % إلــى 4 %. عــالوة علــى ذلــك، شــارك الموظفــون هــذا العــام فــي مبيعــات أجهــزة فحــص نســبة 
الســكر فــي الــدم، والتــي ســاهمت أيضــًا بشــكل كبــر فــي تحقيــق إيــ�رادات لمعهــد دســمان للســكري. شــهد 
هــذا العــام أيضــًا تحــواًل إلــى التوثيــق االلكتونــي بــداًل مــن الورقــي، حيــث بــدأ الموظفــون فــي مراجعــة جميــع 
ملفــات المرضــى للمســاعدة فــي تحقيــق ذلــك. تــم أيضــًا تخصيــص خــط جديــد عــر الـــ WhatsApp، شــارك فيــه 
جميــع الموظفــن المســؤولية فــي أوقــات مختلفــة للــرد علــى استفســارات وطلبــات المرضــى أثنــاء اإلغالق.

عيادات ت�ثقيف الكبار واألطفال

.
الت�ثقيف والتدريب

بســبب COVID-19 والتوقــف عــن العمــل امت�ثــااًل لإلغــالق الجزئــي والكامــل وحظــر التجــول، قــام فريــ�ق التعليــم 
والتدريــب بالتحــول مــن خدمــات الرعايــة المعتــادة إلــى نظــام العيــادات االفتاضيــة، وذلــك بدعــم مــن الخدمــات 
اإلكلينيكيــة. أتيــح لغالبيــة مرضــى المعهــد، ســواء البالغــن أو األطفــال إمكانيــة االســتفادة علــى مــدار الســاعة 
وطــوال أيــام األســبوع مــن نظــام تمكــن التحكــم الذاتــي بمــرض الســكري والدعــم مــن خــالل الرعايــة عــن بعــد. 
عــالوة علــى ذلــك، قــدم فريــ�ق الت�ثقيــف والتدريــب جلســات عــالج جماعــي افتاضيــة لدعــم المرضــى ومقدمــي 

الرعايــة الذيــن يعانــون مــن اإلجهــاد المرتبــط بمــرض الســكري، وخاصــة أثنــاء أزمــة جائحــة كوفيــد -19.

التدريب والمتابعة على مضخة األنسولن لمرضى معهد دسمان للسكري

إجمالي المرضى الذين تم الكشف 
عليهم

اإلصدارات

إجمالي المرضى الذين تم استقبالهم
يناير - ديسمر 2020

إجمالي عدد 
المواعيد

عامل ت�أثر متوسط

 DSME/S جلسات
للكبار واألطفال

3,709

24

1,241

28,163

2,965

4,330
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حققــت مبــادرة العــالج الجماعــي نتائــج إي�جابيــة علــى وجــه الخصــوص أثنــاء الوبــاء فــي تخفيــف القلــق 
والضيــق المرتبــط بالمــرض بــن أفــراد المجموعــة المســتهدفة، وتقديــم الدعــم النفســي، وتوفــر بيئــة 
داعمــة وإي�جابيــة للمرضــى وأقرانهــم، وتبــادل الخــرات فيمــا بينهــم. قــام المختصــون بتنظيــم 45 جلســة 

عــالج جماعــي لـــ 176 شــخصًا مــن خــالل المنصــات االجتماعــات االفتاضيــة.
اســتمر فريــ�ق قســم الت�ثقيــف والتدريــب بدعــم رســالة المعهــد مــن خــالل خمســة برامــج رئيســية للتعليــم 
ــ�ز الصحــة فــي الوقايــة المت�كاملــة  ــ�ز الصحــة. إدراكًا للــدور المهــم لتعزي والتدريــب والبحــث والعــالج وتعزي
مــن مــرض الســكري، أنشــأ قســم الت�ثقيــف والتدريــب برنامجــه للتوعيــة الصحيــة المســتمرة وقــام بنشــره 
مــن خــالل تقديــم نــدوات عــر اإلنتنــت للتوعيــة الصحيــة للعمــوم مــن النــاس، مــع التكيــز علــى الوقايــة مــن 
مــرض الســكري ومضاعفاتــه، والتحكــم بمــرض الســكري والوقايــة مــن وعــالج كوفيــد -19 لمرضــى الســكري. 

مجموعة رعاية األطفال ومقدمي الرعاية لهم

مجموعة البالغن ومقدمي الرعاية لهم

مــن خــالل 10 نــدوات عــر اإلنتنــت تــم تقديمهــا فــي عــام 2020، ســعى القســم لتحســن اهتمــام المريــض / 
مقــدم الرعايــة وتعزيــ�ز الوعــي والتخلــص مــن المفاهيــم الصحيــة الخاطئــة والتحقــق مــن الســلوكيات الصحيحــة 
لتمكــن المريــض مــن التحكــم والوقايــة مــن مــرض الســكري ومضاعفاتــه. باإلضافــة إلــى ذلــك، تمــت صياغــة 4 
كتيبــات جديــدة ونشــرها علــى الموقــع الرســمي لمعهــد دســمان للســكري وتــم إنتــاج مقاطــع فيديــو تعليميــة 
ونشــرها مــن خــالل قنــوات المعهــد الرســمية علــى وســائل التواصــل االجتماعــي للجمهــور. منــذ عــام 2017، ال 
يــزال قســم الت�ثقيــف والتدريــب يقــوم بالمشــاركة فــي البحــث، ســواء كقســم أو بالتعــاون مــع وحدات أخــرى. وقد 
أســفر ذلــك عــن تقديــم مــا مجموعــه ملصقــان علميــان فــي عــام 2020، واللــذان تــم تقديمهمــا فــي المؤتمــرات 

الدوليــة. عــالوة علــى ذلــك، تــم نشــر 6 مخطوطــات علميــة بالتعــاون مــع اإلدارات / المؤسســات األخــرى.
وكجــزء مــن مســاهمة قســم الت�ثقيــف والتدريــب المســتمرة فــي إجــراءات االعتمــاد الممت�ثلــة فــي المعهــد، 
تــم وضــع 6 سياســات جديــدة كإضافــة إلــى سياســات وإجــراءات القســم. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم تحديــث 
منهــج الت�ثقيــف بشــأن مــرض الســكري ومراجعتــه وفقــًا ألحــدث معايــ�ر الرعايــة الصــادرة عــن الجمعيــة 

.)ISPAD( والجمعيــة الدوليــة لمــرض الســكري لــدى األطفــال والمراهقــن )ADA( األمريكيــة للســكري

)DAFNE تعديل الجرعة لطعام طبيعي )دافني
اســتمر فريــ�ق تعديــل الجرعــة لطعــام طبيعــي )DAFNE( فــي تقديــم رعايــة ذات معايــ�ر عاليــة للمرضــى 
الجــدد ومتابعــة جميــع خري�جــي DAFNE علــى مــر الســنن. قبــل تفشــي COVID-19، تــم إجــراء دورتــن مــع 
مــا مجموعــه 12 مريضــًا. منــذ إغــالق معهــد دســمان للســكري وللحــد مــن مخاطــر العــدوى، تحولــت معظــم 

أنشــطة DAFNE لالفتاضيــة لضمــان الرعايــة المســتمرة، ومــن بينهــا:

ندوات عر اإلنتنت

 دورات مراجعة إفتاضية متعلقة باألنسولن
حضرها 168 من خري�جي دافني

 دورات تحديث افتاضية على حساب
الكربوهيدرات

ندوات عر اإلنتنت

إجمالي المشاركن

خري�جو دافني من
الرضى

إستشارة إفتاضية

 خري�جو دافني من
الرضى

إجمالي المشاركن

5

8
36

5

386

168
4,799

287

322
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 إستشارة
 وجهًا
لوجه

 مريضًا تمت متابعتهم
 ضمن مواعيدهم
السنوية في المعهد

 مريضًا حضروا
 مواعيدهم السنوية
في المعهد 851473133

باإلضافــة إلــى ذلــك، ومــع الزيــادة فــي أعــداد خري�جــي DAFNE، قــام الفريــ�ق بتدريــب 3 مدربــ�ن جــدد علــى مــدار 
12 أســبوعًا للت�أكــد مــن أن لديهــم القــدرة الكافيــة لتلبيــة احتياجــات المرضــى وتوســع برنامــج DAFNE. تلقــى 
فريــ�ق DAFNE أيضــًا تدري�بــًا مــن فريــ�ق DAFNE UK علــى إجــراء دورات DAFNE عــن ُبعــد أثنــاء جائحــة كوفيــد -19.
يتــم إعتمــاد برنامــج DAFNE الكويــت مــن قبــلDAFNE  فــي المملكــة المتحــدة، ويتــم نشــر مؤشــرات األداء 
ــة المواقــع. اســتمر DAFNE الكويــت فــي تحقيــق األهــداف المحــددة والتقــدم  الرئيســية ســنويًا لمقارن

علــى المواقــع األخــرى فــي المملكــة المتحــدة ودوليــًا.

أسلوب الحياة والصحة
أحــد األســاليب الرئيســية للوقايــة مــن مــرض الســكري هــو الحفــاظ علــى نمــط الحيــاة والعافيــة بالشــكل 
األمثــل وذلــك مــن خــالل األكل الصحــي وممارســة الرياضــة. ت�تضافــر جهــود القطــاع الطبي فــي بيئة فريدة 
مــن نوعهــا مــن عيــادات التغذيــة جنبــًا إلــى جنــب مــع مركــز اللياقــة الطبــي، حيــث يمــارس المشــاركون 
تماريــ�ن منتظمــة تحــت إشــراف الفريــ�ق الطبــي الــذي يراقــب بانتظــام ويتحكــم بمســتويات الجلوكــوز فــي 

الــدم لــدى المشــاركن واألداء العــام والتقــدم.

التغذية
ســعت وحــدة التغذيــة فــي عــام 2020 جاهــدة لمواصلــة تقديــم الرعايــة المثلــى للمرضــى علــى الرغــم مــن 
الظــروف التــي حتمتهــا كوفيــد -19 وإغــالق المعهــد. تــم تحويــ�ل جميــع االستشــارات إلــى االفتاضيــة لتلبيــة 
احتياجــات المرضــى. وتــم إجــراء مــا مجموعــه 1358 استشــارة فــي جميــع عيــادات التغذيــة )االفتاضيــة ووجهــًا 
لوجــه(. وقــد شــارك فريــ�ق التغذيــة أيضــًا أثنــاء اإلغــالق مــع المرضــى باســتخدام تطبيــق الرعايــة الصحيــة عــن بعــد 
ــا بتجري�بــه لمــدة 3 أشــهر لمتابعــة المرضــى، حيــث أنهــم لــم يتمكنــوا مــن مغــادرة منازلهــم لرؤيــة  الــذي قمن
ــا علــى مراجعــة لرنامجهــم الغذائــي  أخصائيــي الرعايــة الصحيــة. لقــد عملنــا علــى ضمــان حصــول جميــع مرضان
علــى مــدار 24 ســاعة مراجعــة أساســية ومــن ثــم متابعــة الرنامــج مــرة   واحــدة ســنويًا بعــد ذلــك. يتــم إدخــال 
جميــع مراجعــات الرامــج الغذائيــة فــي برنامــج Nutritics الــذي يوفــر تحليــاًل غذائيــًا مفصــاًل لمســاعدة أخصائيــي 
التغذيــة لدينــا فــي تلبيــة احتياجــات مرضاهــم. تعــاون فريــ�ق التغذيــة أيضــًا مــع فريــ�ق الت�ثقيــف والتدريــب فــي 
تقديــم العديــد مــن النــدوات عــر اإلنتنــت التــي خصصــت للعمــوم وذلــك منــذ شــهر إبريــ�ل ومــا تــاله. كمــا قمنــا 

بتجربــة جلســة عــالج جماعــي مــع المرضــى البالغــن، وحظيــت هــذه الجلســة بــردود فعــل إي�جابيــة.
باإلضافــة لذلــك، عمــل الفريــ�ق بجــد وقــام بتحديــث وتوحيــد جميــع المــواد التوعويــة، بمــا فــي ذلــك 
المطويــات وإعــداد مقاطــع فيديــو جديــدة، ومــن بــن أبــرز مــا حققــه الفريــ�ق مــن إنجــاز هــو تطويــ�ر مــوارد 
المعهــد الخاصــة بالمــواد الغذائيــة الكويتيــة الشــائعة والمعلومــات الغذائيــة الخاصــة بــكل منهــا فــي 
كتــاب إلكتونــي يمكــن الوصــول إليــه مــن قبــل المرضــى وكافــة النــاس. وســيتم إتاحــة جميــع موادنــا 

الجديــدة فــي قســمنا المحــدث علــى موقــع معهــد دســمان للســكري اإللكتونــي.
إضافــًة لمــا ســبق، تقــدم عيــادة التغلــب علــى الســكري خدماتهــا لمرضانــا المصابــن بــداء الســكري مــن 
النــوع الثانــي مــن المهتمــن باألمــر أو الذيــن يتــم تحويلهــم مــن قبــل طبيبهــم. الهــدف مــن هــذه الخدمــة 
هــو توفــر خطــة غذائيــة محكمــة التنظيــم للبالغــن الذيــن يعانــون مــن الســكري مــن النــوع الثانــي ممــا 
يــؤدي إلــى تحســن مــرض الســكري وانخفــاض مســتوى الســكر التاكمــي عنــد معــدل يقــارب 6.5> %، إلــى 
ــادة التغلــب علــى الســكري هــذه فــي المعهــد هــي أنهــا  ــز عي جانــب تقليــل الــدواء بشــكل كبــر. مــا يمي
ترحــب بالمرضــى بغــض النظــر عــن تاريــ�خ إصابتهــم بالســكري واألدويــة التــي يتناولونهــا. لقــد حاولنــا 
كفريــ�ق واحــد تعزيــ�ز عمليــة تحويــ�ل المرضــى داخــل المعهــد، ممــا يجعــل المزيــد مــن المتخصصــن فــي 

ــ�ل المراجعــن. الرعايــة الصحيــة علــى درايــة بخدماتنــا وإنجازاتنــا لتشــجيع المزيــد مــن تحوي
حتــى تاريخــه، بــدأ مــا مجموعــه 10 مرضــى فــي اتبــاع النظــام الغذائــي الخــاص بعيــادة التغلــب علــى الســكري 
فــي عــام 2020، ونتيجــة لإلغــالق الكامــل بمــا فــي ذلــك إغــالق معهــد دســمان للســكري بســبب كوفيــد -19 مــن 
الفــتة مــن مــارس 2020 إلــى أغســطس 2020، أثــر ذلــك بشــكل كبــر علــى التقــدم وســر العمــل فــي العيــادة. 
مــن بــن 11 مريضــًا مســجاًل فــي عيــادة التغلــب علــى الســكري فــي عــام 2020، أكمــل 3 منهــم خطــة العــالج 
الخاصــة بهــم لمــدة 3 أشــهر فــي عــام 2020 بمتوســط   فقــدان وزن 10.0 كجــم، يعنــي انخفــاض الســكر التاكمــي 
A1c بنســبة 3.1 % وتقليــل كبــر فــي أدويــة الســكري. مــن بــن هــؤالء، تمكــن مريــض واحــد مــن تحقيــق التغلــب 
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علــى الســكري مــن النــوع الثانــي بانخفــاض الســكر التاكمــي A1c لنســبة 5.3 % وإيقــاف جميــع أدويــة مــرض 
الســكري باســت�ثناء Liraglutide لتعزيــ�ز الشــعور بالشــبع الحفــاظ علــى فقــدان الــوزن. وقــد تــم التطــرق لعيــادة 
التغلــب علــى الســكري الخاصــة بنــا فــي عــرض تقديمــي دولــي خــالل أســبوع الســمنة، وهــو أكــر اجتمــاع يخــص 

الســمنة فــي العالــم، وكذلــك فــي فقــرة األخبــار الرئيســية للجمعيــة األمريكيــة للســكري.
 Kids In Control of Food )KICK-OFF( كما نقدم لمرضانا من األطفـــــال برنامــــــــج لتمكينهم مـــــن التحكم بطعامهم
وهــو برنامــج تعليمــي لألطفــال الذيــن تــ�تاوح أعمارهــم بــن 11 و16 عامــًا. إال أنــه، بســبب إغــالق المعهــد 
الناجــم عــن كوفيــد -19 وارتفــاع خطــر اإلصابــة بالعــدوى، لــم تســت�أنف عيــادات األطفــال، واضطــر الفريــ�ق 
إلــى الت�كيــف والتحــول لتقديــم الــدورة عــر االنتنــت. بالتعــاون مــع وحــدة الت�ثقيــف والتدريــب، يتــم تنظيــم 
برنامــج KICK-OFF وهــو عبــارة عــن برنامــج تعليمــي مبنــي لمــدة 4 أيــام لليافعــن المصابــن بــداء الســكري 
مــن النــوع األول وأوليــاء أمورهــم، تــم تقديمــه عــر االنتنــت فــي عــام 2020 ألول مــرة لثــالث مجموعــات 

مختلفــة )17 مريضــًا و17 مــن أوليــاء األمــور( وجلســتن مراجعــة لـــ KICK-OFF إلجمالــي 9 مرضــى.

مركز اللياقة الطبي:
يقــدم مركــز اللياقــة الطبــي الدعــم ويمت�ثــل لرســالة معهــد دســمان ســكري عــن طريــ�ق تقديــم برامــج 
اللياقــة والحفــاظ علــى الصحــة. وتهــدف هــذه الرامــج إلــى الحــث علــى اتبــاع نمــط حيــاة صحــي للمجتمــع. 
وقــد اســتمر مركــز اللياقــة الطبــي فــي إجــراء تقي�يمــات شــاملة لــكل أعضائــه قبــل البــدء 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.
وقــد حصــل كل أعضــاء المركــز علــى برامــج مخصصــة للتماريــ�ن الرياضيــة بنــاًء علــى نتائــج التقي�يــم الشــامل 
الخاص بهم كل وفقًا لحالته.  وقد قدم مدربو اللياقة البدنية اإلرشــادات واإلشــراف والتدريب المســتمر 
لجميــع األعضــاء أثنــاء أداء التماريــ�ن فــي مركــز اللياقــة الطبــي، وقــد تــم االحتفــاظ بالســجالت اليوميــة 
لتوثيــق العالمــات الحيويــة للمشــتكن والتقــدم المحــرز، حيــث تمــت متابعــة التقــدم المحــرز بالنســبة 
للياقــة وتقي�يمــه كل ثالثــة أشــهر لألعضــاء الذيــن يحضــرون لمركــز اللياقــة الطبــي بانتظــام. كمــا تــم قيــاس 
الســكر التاكمــي ومحيــط الخصــر كل 3 أشــهر لألعضــاء الذيــن يحضــرون بانتظــام. عــالوة علــى ذلــك، ســاهم 
ــ�ز صحــة وعافيــة موظفــي معهــد دســمان للســكري مــن خــالل إمكانيــة  مركــز اللياقــة الطبــي فــي تعزي

االشــتاك برســوم مخفضــة والســماح لموظفــي المعهــد باســتخدام مضمــار المشــي مجانــًا.
يدعــم مركــز اللياقــة الطبــي أيضــًا األنشــطة البحثيــة، حيــث يجــري المركــز دراســة بحثيــة حــول التماريــ�ن 
الرياضيــة: وهــي بحــث مســتمر بالتعــاون مــع جامعــة غالســكو وهــي الدراســة األولــى التــي يجريهــا فريــ�ق 
مركــز اللياقــة الطبــي، وت�تضمــن الدراســة مشــاركة مواطنــن كويتيــ�ن مصابــن بــداء الســكري مــن النــوع 
الثانــي فــي برنامــج تماريــ�ن رياضيــة تمــارس فــي المنــزل ت�أثــر تماريــ�ن المقاومــة علــى التحكــم فــي 
نســبة الســكر فــي الــدم. تــم تعليــق بعــض جوانــب الدراســة لعــدة أشــهر بســبب كوفيــد -19 وتــم تمديــد 
فــتة قبــول المشــاركن لغايــة شــهر أكتوبــر. ولذلــك، ال يــزال هنــاك العديــد مــن المشــاركن يمارســون 

ــ�ن مــا بعــد العــالج. ــ�ن المنزليــة وتماري التماري
يهــدف مركــز اللياقــة الطبــي باســتمرار إلــى تحقيــق هدفــه المتمثــل فــي زيــادة عــدد األعضــاء، لتوليــد 
المزيــد مــن اإليــرادات، باإلضافــة إلــى التكيــز علــى تحســن صحــة وعافيــة أعضائنــا والمشــاركة فــي برامــج 

التوعيــة الصحيــة التــي ينفذهــا معهــد دســمان للســكري.

مركز األشعة التشخيصية
مركــز األشــعة التشــخيصية هــو قســم متطــور يضــم أحــدث األجهــزة المســتخدمة فــي األشــعة التــي تدعــم 
كاًل مــن خدمــات معهــد دســمان للســكري الطبيــة وكذلــك المشــروعات البحثيــة المتعــددة التــي ُتجــرى 

فــي جميــع قطاعــات المعهــد. وفــي عــام 2020، تــم تطويــ�ر وتحديــث األجهــزة واالنظمــة التاليــة:
تــم تحديــث جهــاز الرنــن المغناطيســي MRI 2 1.5T GE Optima 450W-GEM إلــى أحــدث طــراز مــن نــوع 	 

GE Signa Artist فــي أغســطس 2019. بــدأت إجــراءات التطويــ�ر فــي 22 أغســطس 2019 وتــم اســتالم 
الجهــاز بعــد تطويــ�ره فــي أكتوبــر 2019. وقــد تــم اإلبقــاء علــى الجــزء المغناطيســي والتباينــات مــن الطــراز 
الســابق، إال أنــه تــم تطويــ�ر وتحديــث حســاب الغــالف وغالبيــة األجــزاء اللفافــة، ومنصــة تصويــ�ر الرنــن 
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الدورات المتقدمة لدعم 
1الحياة لما بعد الصدمات

إجمالي الحضور

إجمالي الحضور

إجمالي الحضور

857
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المغناطيســي، ومــا إلــى ذلــك بالكامــل. وتــم إجــراء تحديــث رئيســي للرنامــج )إلــى DV26.0_R03( لدعــم 
أحــدث ميــزات Signa Artist. عــالوة علــى ذلــك، تــم إجــراء تحديــث للرنامــج )إلــى DV26.0_R05( فــي 7 يوليــو 
2020. وتــم إجــراء تحديــث ثانــوي )إلــى DV26.0_R05_ServicePack01( فــي 23 نوفمــر 2020 إلصــالح بعــض 

الخلــل فــي اإلصــدار الحالــي. وجــاري العمــل علــى التحديــث إلــى MRI 3T فــي الوقــت الراهــن.
وقــد أجــرى مركــز األشــعة التشــخيصية نحــو 1,156  فحصــَا، حيــث ّقــدم مــن خاللهــا مجموعــة شــاملة 
مــن أشــعة الرنــن المغناطيســي واألشــعة المقطعيــة واألشــعة الســينية وأشــعة الموجــات فــوق 

الصوتيــة واختبــارات كثافــة العظــام وفحوصــات األوعيــة الدمويــة.
ســجل مركــز االشــعة التشــخيصية انخفاضــًا حــادًا فــي عــدد الفحوصــات وبالتالــي نســبة اإليرادات بســبب 
 RA 044، RA( جائحــة كوفيــد -19 واإلغــالق. لــدى مركــز االشــعة التشــخيصية مشــروعان بحثيــان قائمــان
033(، تــم تحقيــق العــدد المطلــوب لهمــا مــن المشــاركن وتــم كذلــك إجــراء الدراســات، ونحــن اآلن 
فــي طــور تحليــل المعطيــات. باإلضافــة إلــى ذلــك، يســهم مركــز االشــعة التشــخيصية فــي العديــد مــن 

المشــاريع البحثيــة التــي تنفــذ فــي معهــد دســمان للســكري وكذلــك علــى الصعيــد الدولــي.

مركز المهارات السري�رية
تــم إنشــاء مركــز المهــارات الســري�رية كمركــز تدري�بــي لتلبيــة االحتياجــات المتزايــدة للطــالب والمتخصصــن 
فــي الرعايــة الصحيــة والعامــة لــدورات الصحــة والســالمة والمحــاكاة. ومنــذ ذلــك الحــن، تعــاون القســم مــن 
خــالل الشــراكة مــع برامــج التدريــب )البــورد( الكويتيــة لالســتفادة مــن المركــز كمقــر مثالــي إلجــراء االختبــارات 
الســري�رية الهيكليــة المبنيــة علــى االهــداف )OSCEs(. كمــا أنــه مركــز تدريــب دولــي معتمــد مــن جمعيــة القلــب 

.)KIMS( وجميــع الــدورات مســجلة فــي معهــد الكويــت لالختصاصــات الطبيــة )AHA( األمريكيــة
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.
يقدم المركز:

دورات دعم الحياة، هذه الدورات هي لعامة الناس.	 
دورات المحاكاة، هذه الدورات مخصصة لمنتسبي الرعاية الطبية.	 
برامج التدريب، وهي فرص التدريب الصيفي في مركز المهارات السري�رية.	 
دورات جمعية القلب األمريكية المصممة لمنتسبي الرعاية الطبية.	 

أثــرت جائحــة كوفيــد -19 علــى عــدد الــدورات التــي يقدمهــا مركــز المهــارات الســري�رية وبالتالــي علــى 
اإليــرادات التــي يحققهــا المركــز. ومــع ذلــك، تقــدم المركــز بطلــب وحصــل علــى منحــة لتدريــب 120 طالبــًا 

مــن طلبــة الطــب خــالل جائحــة COVID-19 لتهيئ�تهــم للعمــل فــي هــذا المجــال.

دورات جمعية 
القلب االمريكية

دورات المحاكاة

196
88
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عدد الدورات المنفذة:
الرعاية العالجية للمرضى:

يوفــر معهــد دســمان للســكري مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات اإلكلينيكيــة التــي تقــدم الرعايــة العالجية 
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	 

عيادة األنف واألذن والحنجرة 	 

عيادة العالج الطبيعي والت�أهيل	 

عيادة األلم العصبي السكري	 

عيادة القدمن	 

عيادة القدم:
يعمــل فــي قســم عيــادة القــدم عــدد 3 مــن اختصاصيــي القــدم بــدوام كامــل، ويت�ألــف القســم مــن 3 

عيــادات تعمــل علــى مــدار 5 أيــام فــي األســبوع.
يقــدم قســم عيــادة القــدم تقي�يمــًا وعالجــًا متقنــًا وقائــم علــى األدلــة لمرضــى الســكري. يتــم تقي�يــم وفحــص 
جميــع المرضــى وابالغهــم بمــدى احتماليــة خطــورة اإلصابــة بقرحــة القــدم وفقــًا إلرشــادات المعهــد الوطنــي 
للتميــز اإلكلينيكــي )NICE(، ويتــم تقديــم برنامــج رعايــة فــردي وتعليمــًا منظمــًا مصممــًا وفقــًا الحتياجاتهــم 

الفرديــة والتــي ت�تــم مراجعتهــا مــن وقــت آلخــر وفقــًا لحالــة الخطــورة وحالــة صحــة القــدم.
خــالل الفــتة مــا بــن 1 ينايــر إلــى 31 ديســمر 2020، قدمــت عيــادة القــدم 2628 استشــارة، بمتوســط   328 
موعــدًا محجــوزًا شــهريًا، وذلــك بعــد التعديــالت التــي طــرأت بســبب االغــالق الناجــم عــن كوفيــد -19. وقــد 
قــام فريــ�ق العيــادة بالتواصــل / المتابعــة مــع 490 مريضــًا جديــدًا )19 %(، و مــا مجموعــه 1563 مريضــًا فــي 
حالــة المراجعــة )59 %( باإلضافــة لمــا مجموعــه 575 )22 %( مــن مرضــى لــم يحضــروا. منــذ 1 ينايــر ولغايــة 
ديســمر 2020، اســتقبلت عيــادات القــدم 61 حالــة قرحــة القــدم الســكري، منهــا 22 )36 %( ُشــفيت بالكامــل، 
وتــم تحويــ�ل 21 حالــة )34 %( بينمــا انقطعــت 20 حالــة )33 %( عــن المراجعــة. مــن بــني الحــاالت، كان هنالــك 24 
حالــة )39 %( جرحــًا عصبيــًا و36 حالــة )59 %( إقفــارًا عصبيــًا وحالــة واحــدة )16 %( مشــكلة إقفاريــة. تــم شــفاء 

مائــة بالمائــة مــن جميــع جــروح األعصــاب بالكامــل فــي غضــون 12 أســبوعًا مــن المتابعــة األولــى.
فــي عــام 2020، شــارك أخصائيــو عيــادة القــدم بشــكل فعــال فــي حــث المراجعــن علــى االنضمــام إلــى 
مشــروعن بحثيــ�ن بقيــادة عيــادة القــدم. كمــا أعــد فريــ�ق العيــادة عددًا مــن مقاطع الفيديو والمنشــورات 
التوعويــة لنشــرها علــى وســائل التواصــل االجتماعــي للمعهــد ضمــن حمــالت التوعيــة العامــة حــول 
العنايــة بالقــدم. كمــا تعــاون فريــ�ق عيــادة القــدم أيضــًا مــع فريــ�ق التعليــم والتدريــب فــي عقــد نــدوة عــر 
اإلنتنــت لرعايــة القــدم خصصــت للعمــوم. أعــد الفريــ�ق أيضــًا منهجــًا لتدريــب الممرضــات علــى فحــص القــدم 
وقــاد فريــ�ق عيــادة القــدم هــذا التدريــب مــع ممرضــات معهــد دســمان للســكري. باإلضافــة لذلــك٬ قــدم 

.DFCONonline الفريــ�ق 3 ملصقــات علميــة فــي مؤتمــر
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التمريض
يسهم قسم التمريض في تحقيق الرنامج االستاتيجي لمعهد دسمان للسكري من خالل تنفيذ ومراجعة 
وكذلك  المرضى  وسالمة  التمريض  لممارسة  المهمة  والمعاي�ر  األنشطة  من  العديد  على  واإلشراف 
القسم  دور  أن  كما  عالية،  جودة  وذات  وفعالة  آمنة  تمريضية  رعاية  توفر  خالل  من  وذلك  الموظفن، 
يتماشى مع رسالة ورؤية معهد دسمان للسكري. يتم تقي�يم عدد 6 مؤشرات للجودة واإلفصاح عن نتائج 
التقي�يم للجنة الجودة وسالمة المرضى. تم تحقيق جميع األهداف لعام 2019 من خالل جهود الفري�ق بأكمله. 
وقد تم تحديد األهداف لكل مؤشر وتقديم تقاري�ر ربع سنوية. إال أنه خالل الربع الثاني، تم إغالق المعهد 
من  اعتبارًا  تدري�جيًا  العيادات  تشغيل  إعادة  تمت  والحقًا   ،19- كوفيد  بسبب  المرضى  استقبال  عن  وتوقف 

أغسطس 2020. لذلك، تم إجراء عمليات تدقيق لبيانات الربع األول والربع الثالث والرابع.
1.  السجالت الصحية اإللكرتونية )EHR( - االلتزام بتسجيل العالمات الحيوية والقياسات األخرى

الهدف: 99 %. ما تم إنجازه: 99.02 % من الربع األول إلى الربع الرابع
2.  رصد خطر سقوط المريض واإلجراءات الواجب اتباعها حيال ذلك )FRAC( – مراجعة كافة ملفات المرضى:

الهدف 90 %. ما تم إنجازه: 97 % من الربع األول إلى الربع الرابع
3.  نتائج المخترب الحرجة واستجابة األطباء

علــى الرغــم مــن اإلســتجابة الســريعة علــى مــدار العــام، إال أنــه كان هنــاك انخفــاض فــي الربــع الثالث 
والــذي مــن المحتمــل أن يكــون بســبب االفت�تــاح الجزئــي للعيــادات وعــدم مزاولــة جميــع األطبــاء 

للعمــل فــي المعهــد حينهــا.
الهدف 90 %. ما تم إنجازه: 94.8 % من الربع األول إلى الربع الرابع

4. االلتزام بنظافة اليدين
الهدف 90 %. ما تم إنجازه: 97.37 % بمعدل مرتني سنويًا

5. أرقام ت�تبعيه لقسم خدمات التعقيم المركزي
مراجعة جميع األدوات المستخدمة في 3 عيادات )األنف واألذن والحنجرة وعيادة األسنان وعيادة القدم(

الهدف 99 %. ما تم إنجازه: 96.45 % للربع األول - الربع الرابع
6. تسجيل الحساسية

كان الهــدف فــي بدايــة العــام هــو 50 ملــف / شــهر. تــم تغيــ�ر هــذا الهــدف في أغســطس حيــث انتقلنا إلى 
التســجيل اإللكتونــي بســب كوفيــد -19، وتــم التدريــب الــالزم ولكن عــادة يتطلب االمر إعــادة التدريب.

الهدف 95 %. ما تم إنجازه: 96.20 % من الربع األول إلى الربع الرابع
باإلضافة إلى المؤشرات التي يتم إبالغ اللجنة بها، يتم رصد مؤشرات أخرى وإبالغ مديرة التمريض بها.

● السجالت الطبية اإللكرتونية )EHR( - )Hello Health( وتدقيق الملفات

الربع 
األول

الربع 
الربع الربع الثالثالثاني

الرابع

المعدل السنوي

الهدف 75 %
العيادات 99.1 %

مغلقة
%99.4

فقط خالل شهري أغسطس وسبتمر
% 99% 99.02

● تسجيل الحساسية
بعــد مزاولــة العمــل فــي العيــادات، انتقلنــا مــن التســجيل الورقــي إلــى التســجيل اإللكتونــي، وتــم اعتمــاد طريقــة 

جديــدة لتوثيــق تقي�يــم الحساســية فــي نظــام الســجالت الطبيــة اإللكتونــي، وتــم إعــداد نمــوذج جديــد مطــور.

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول
المعدل السنوي

الهدف 75 %
96.20 %97.68 %81.8%العيادات مغلقة100 %

● تقاري�ر حوادث العمل الصادرة عن قسم التمريض:

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول
اإلجمالي )الربع األول-

الربع األخر(
077لم يستقبل المعهد أي مراجعن0
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● سجل إدارة االدوية: 100%
● السالمة

ســالمة المرضــى أمــر بالــغ األهميــة بالنســبة لجميــع موظفــي الخدمــات العالجيــة. تــم تطبيــق تقي�يــم 
مخاطــر ســقوط المريــض فــي جميــع العيــادات، ولوحــظ ارتفــاع معــدل االمت�ثــال. كمــا يتــم تطبيــق تقي�يــم 

مخاطــر الســقوط وفقــا للروتوكــول:

التقاري�ر ربع 
السنوية

الربع 
األول 
2019

الربع 
األول 
2020

الربع 
الثاني
2019

الربع 
الثاني 

2020

الربع 
الثالث
2019

الربع 
الثالث
2020

الربع 
الرابع 
2019

الربع 
الرابع 
2020

المعدل 
السنوي 

2019

المعدل 
السنوي 

2020

االمت�ثال 
لتقي�يم مخاطر 

السقوط

لم يتم 98%100%97.66%
بسبب 

كوفيد -19

98.50%95.10%97.66%96.75%97.8%97%

% الخطورة 
العالية

39.43% 42.70%41.43%40.03%40.08%

تــم نقــل رصــد خطــر ســقوط المريــض واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا حيــال ذلــك )FRAC( إلجرائــه عــر اإلنتنــت 
فــي ســبتمر 2020، وي�رجــع ذلــك للوضــع الناجــم عــن كوفيــد -19 وكذلــك لتبســيط إجــراءات التمريــض. يوجــد 
فــي الوقــت الراهــن نموذجــًا فــي الســجالت الصحيــة اإللكتونيــة يســتخدمه الموظفــون إلتمــام التقي�يــم، 

وال يوجــد المزيــد مــن المســتندات الورقيــة.

● فحص الشبكية

تــم فحــص مــا نســبته  99.16 % مــن الذيــن حضــروا لمواعيدهــم. فــي الربــع األول، تــم فحــص مــا نســبته  
ــع  ــم التحــول خــالل الرب ــادات أو مــن كان لديهــم موعــد. ت ــع العي ــن راجعــوا جمي 96.77% مــن المرضــى الذي
الثالــث والرابــع إلــى عيــادة فحــص وطــب وجراحــة العيــون. تــم فحــص جميــع الحاضريــ�ن بنســبة )%100(. بلغــت 
نســب عــدم الحضــور أو إلغــاء الموعــد فــي الربــع األول  26.05%، والربــع الثالــث  23.62%، والربــع الرابــع  

25.85%. تشــمل كذلــك النســبة المذكــورة فــي الربــع األول أولئــك الذيــن رفضــوا الفحــص.

لم يتم فحصه 
ألسباب وجيهة

 591

لم يتم فحصهم

618

توقفوا عن 
المراجعة

تم تحويلهم 17
للرعاية الطارئة

229

تم فحصهم

1417 

تم تحويلهم إلجراء 
المزيد من فحوصات 

العيون

485 

إجمالي عدد المرضى المقرر فحصهم

2025 
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● التعليم اإللزامي والمستمر

ــا إلــى تقديــم المحاضــرات مــن خــالل برنامــج Microsoft Teams عــر اإلنتنــت. وقــد  بســبب COVID-19، انتقلن
مكننــا هــذا مــن االســتمرار فــي تقديــم محاضراتنــا اإللزاميــة حينمــا كان المعهــد مغلقــًا. لقــد اســتمرينا فــي 
عقــد محاضراتنــا عــر اإلنتنــت حتــى بعــد العــودة إلــى مزاولــة العمــل فــي العيــادات وذلــك لتفــادي التجمــع 
فــي قاعــة واحــدة كمجموعــة كبــرة. كمــا أن ذلــك يَمكــن المزيــد مــن الموظفــن مــن حضــور كل المحاضــرات.

● سالمة بيئة العمل 

تقــوم ممرضــة مكافحــة العــدوى والمختصــن بمكافحــة العــدوى بإجــراء جــوالت منتظمــة في أروقــة العمل، 
بنــاًء علــى قوائــم المراجعــة المعتمــدة مــن قبــل مديــر التمريــض واستشــاري مكافحــة العــدوى. كمــا يتــم 
كذلــك مراقبــة االلتــزام بإجــراءات نظافــة اليديــن. وقــد تــم إتمــام ذلــك علــى الرغــم مــن االغــالق الــذي حــدث.

● السالمة البيئية

تقي�يــم نظافــة وحالــة المعــدات واألثــاث واألرضيــات والجــدران ومــا إلــى ذلــك فــي العيــادات وقاعــات 
انتظــار المرضــى ومركــز األشــعة التشــخيصية ومركــز اللياقــة الطبــي ومختــر ســحب الــدم.

المعدل السنويالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

%99.85%99.8%99.8مغلق99.8%

● االلتزام بنظافة اليدين

تــم تطبيــق برنامــج منظمــة الصحــة العالميــة »5 لحظــات لنظافــة اليديــن« فــي كافــة العيــادات فــي معهــد 
دســمان للســكري. تــم مالحظــة قيــام أفــراد الرعايــة الصحيــة بمــا ال يقــل عــن 200 مــرة بالتزامهــم بتنظيــف 

اليديــن )إمــا بالصابــون والمــاء أو فــرك اليديــن بالكحــول(.

المعدل السنويالفرتة الثانية )يوليو- ديسمرب(الفرتة األولى )يناير- يونيو(

93.3%97.93%97.37%

باإلضافــة إلــى جولــة الســالمة البيئيــة التفقديــة وبرنامــج نظافــة اليديــن، تحتــم علينــا هــذا العــام اتبــاع 
المزيــد مــن اإلجــراءات للعمــل بأمــان أثنــاء جائحــة كوفيــد -19. لذلــك، فقــد قمنــا بوضــع الفتــات جديــدة للحــث 
ترتيــب  االنتظــار، وإعــادة  الورقيــة مــن قاعــات  المنشــورات   / المجــالت  التباعــد االجتماعــي، وإزالــة  علــى 
قاعــات االنتظــار لتوفــر مســاحة أكــر بــن المرضــى عنــد االنتظــار، وكذلــك وضــع حاجــز لتقليــل عــدد المرضــى 
القادمــن إلــى مكتــب االســتقبال فــي نفــس الوقــت. قمنــا أيضــًا بتغيــ�ر إجــراءات التمريــض لدينــا للعمــل بــال 
أوراق قــدر اإلمــكان. وقدمنــا   iPad للموظفــن إلدخــال البيانــات علــى الفــور، بــداًل مــن الكتابــة علــى الــورق. تــم 
أيضــًا تدريــب جميــع الموظفــن وتقي�يــم اتقانهــم فــي اســتعمال معــدات الوقايــة الشــخصية والتخلــص منهــا.

● ت�تبع األدوات المعقمة

يتم الت�تبع الستجاع األدوات التي يتم تعقيمها، في حال فشل جهاز التعقيم »االوتوكليف«.

المعدل السنويالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

96.4%Closed96.32%96.72%96.45%

● التعامل مع نتائج المختربات الحرجة

يقــوم المختــر اإلكلينيكــي باإلبــالغ عــن نتائــج فحوصــات مخريــة محــددة، وفقــًا لقائمة محددة مــن الفحوصات 
والنتائــج المخريــة المتفــق عليهــا. ووفقــًا الســتجابة الطبيــب المعالــج، يتــم اتخــاذ إجــراءات مختلفــة )التحويــ�ل 
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للمستشــفى، المواعيــد ذات األولويــة، إعــادة إجــراء فحــص العينــة، ت�ثقيــف المرضــى، ومــا إلــى ذلــك(. يتــم 
رصــد عــدد النتائــج المخريــة التــي يتــم اإلبــالغ عنهــا دون اســتجابة مــن الطبيــب. الهــدف هــو اإلســتجابة بنســبة 
%90. لقــد وصلنــا إلــى هدفنــا فــي الربــع األول والربــع الرابــع. إال أنــه كان هنــاك مشــكلة طفيفــة فــي الربــع 

الثالــث بســبب عــدم مزاولــة جميــع العيــادات للعمــل حينهــا وعــدم عمــل جميــع األطبــاء.

الربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول 

1859مغلق77العدد اإلجمالي لنتائج المختر الحرجة
1658 72استجابة األطباء بعد اإلبالغ

%98.31%88.89 %93.51% من استجابوا كذلك
21 5% من استجابوا

%1.69%11.11 %6.49% من لم يستجيبوا

● الكادر التمريضي المشارك في األبحاث

سنويًاالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع األول

11222xعدد افراد التمريض

00000مشاريع األبحاث الجديدة

141111مشاريع األبحاث القائمة

013121212معلقة بسبب كوفيد -19

00101مشاريع األبحاث المنتهية

1151.58120520.54352227.08عدد الساعات المبذولة في األبحاث

●	حمالت التوعية

ــا مــن المشــاركة فقــط فــي حملتــي التوعيــة التاليتــن قبــل كوفيــد -19 وتــم تعليــق جميــع أنشــطة  تمكَن
التوعيــة األخــرى ألســباب ت�تعلــق بالســالمة، الحملتــان همــا:

8 ينايــر 2020 - روضــة النويــ�ر، بيــان – 20 شــخصًا، بمشــاركة طاقــم التمريــض – وتقديــم محاضــرة عــن 	 
جلوكــوز الــدم ومــرض الســكري

18 فراير 2020 - الحملة التوعوية لوزارة الصحة، مبنى التعليم الخاص في حولي - 36 مشاركًا	 
قســم خدمــات التعقيــم المركــزي:  تــم إجــراء 52 عمليــة تعقيــم بالبخــار فــي عــام 2020، لخدمــة عيــادات 
القــدم وطــب األســنان وعيــادات األنــف واألذن والحنجــرة، باإلضافــة إلــى المختــرات ومنشــأة الحيــوان، 

ــات تعقيــم لمــا مجموعــه 2218 أداة. ــذ عملي ــم تنفي حيــث ت
اختبــارات نقطــة الرعايــة )POCT( : تــم إجــراء عمليــات مراقبــة الجــودة لجميــع األجهــزة - أجهــزة قيــاس الســكر 
فــي الــدمAccu-Check  وأجهــزة تحليــل الســكر التاكمــي )HbA1c( - مــع االمت�ثــال بنســبة  100% لمعايــ�ر 
الجــودة. تــم إجــراء عمليــات المراقبــة هــذه بشــكل يومــي عندمــا كانــت العيــادات تــزاول العمــل، وقــد تــم 
.)CAP( تقديــم النتائــج إلــى مديــر المختــرات الطبيــة، كجــزء مــن متطلبــات اعتمــاد كليــة علم األمــراض االمريكيــة

مركز المهارات الطبية – الدورات المنظمة من قبل كادر التمريض
يعد طاقم التمريض مدربًا لتقديم دورات متعددة يقدمها مركز المهارات الطبية في المعهد.

بلغ عدد الدورات المقدمة من قبل فري�ق التمريض في عام 2020: 197 دورة
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المخترات اإلكلينيكية
يعمــل المختــر دون عنــاء علــى االمت�ثــال لمعايــ�ر ومتطلبــات الســالمة المحليــة والدوليــة إلدارة الســالمة والصحة 
المهنيــة )OSHA( واالعتمــاد الكنــدي )ACI( وكليــة علــم األمــراض األمريكيــة )CAP(. وقــد تــم ت�كليــف كل مــن فريــ�ق 

ســالمة المختــر ومنســق النظافــة الكيميائيــة ومســؤول ســالمة المختــر باالهتمــام بســالمة المختــر. 
تــم إجــراء تقي�يــم لبيئــة العمــل فــي عــام 2020 مــن قبــل مجموعــة الطــوارئ والســالمة فــي قســم المختــر جنبــًا 
ــة  إلــى جنــب مــع جميــع موظفــي معهــد دســمان للســكري، للت�أكــد مــن أن جميــع موظفــي المختــر علــى دراي
بالمهــام األكــرث مالءمــة وأفضــل الممارســات مــن أجــل ضمــان أعلــى مســتوى مــن الســالمة للفــرد وأداء النظــام 
بشــكل عــام. فــي الوقــت الحالــي، يعــزز قســم المختــرات الطبيــة مــن إجــراءات الســالمة الخاصــة بــه لالمت�ثــال 
لمتطلبــات الهيئــة الدوليــة لالعتمــاد الكنــديACI  وكليــة علــم األمــراض االمريكيــة CAP مــن خــالل إضافــة مــا يلــي:

عدد 2 من أجهزة المراقبة الذاتية الرقمية لدرجة الحرارة والرطوبة لغرف المختر.	 
تقليــل اســتخدام الزئبــق فــي المختــر ألســباب ت�تعلــق بالســالمة. لذلــك، تــم تقليــص العــدد إلــى 	 

مقيــاس حــرارة زئبقــي واحــد الســتخدامه لصنــدوق نقــل العينــات. تــم اســتالم 2 ميــزان حــرارة رقمــي 
للثالجــات فــي غرفــة الفصــد ومختــر األحيــاء الدقيقــة. يتــم اإلشــراف علــى موازيــ�ن الحــرارة مــن قبــل 

قســم الهندســة الطبيــة الحيويــة، ويشــرف علــى مقاي�يــس الحــرارة قســم الهندســة الطبيــة.
الت�أكد من عمل غسول العن بشكل أسبوعي.	 

برامــج التعليــم الطبــي المســتمر للموظفــني )CME( وتقي�يــم الكفــاءة لالمت�ثــال لمتطلبــات الهيئــة الدوليــة 
لالعتمــاد الكنــدي وكليــة علــم األمــراض االمريكيــة:

تم إعادة طرح 16 موضوعًا للموظفن لتعزي�ز فهمهم.	 
تــم إجــراء تقي�يــم كفــاءة CAP عــر اإلنتنــت لمعظــم الموظفــن مــع احتســاب نقــاط التدريــب الطبــي 	 

المســتمر CME لهــم.
تــم عقــد برامــج تدري�بيــة أخــرى للموظفــن فــي معهــد دســمان للســكري، إشــتملت علــى عــدة 	 

مواضيــع مــن بينهــا Microsoft Office ، والتدريــب علــى تدابــر الســالمة، ودعــم الحيــاة األساســي، 
ونظــام إدارة الحــوادث، ودورة الســكري عــر اإلنتنــت التابعــة لجمعيــة الســكري االمريكيــة، والكثــر 

مــن الــدورات التدري�بيــة عــر اإلنتنــت وكذلــك المؤتمــرات عــر اإلنتنــت.
يتــم أيضــًا احتســاب نقــاط CME لتقي�يــم كفــاءة CAP للموظفــن، ويعتمــد ذلــك علــى عــدد تقي�يمــات 	 

الكفــاءة لـــ CAP التــي تــم إجراؤهــا مــن قبــل معظــم موظفــي المختــر.

اإلحصاءات:
التوضيح البياني لتحاليل الكيمياء الحيوية المخرية من يناير إلى ديسمر 2020

الكيمياء الحيوية

فيتامن دال

السكر التاكمي 
HbA1c

الهرمونات

تحليل هرمون الغدة 
PTH الجار درقية

اإلجمالي

فحوصات خاصة

الببتيد سي 
C-peptide

97142
2245

2803

18521

1254
139238

16495
778
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التوضيح البياني لتحاليل أمراض الدم المخرية من يناير إلى ديسمر 2020

تــم تصميــم برنامــج جديــد لإلشــراف علــى المســتندات لتلبيــة متطلبــات التحكــم فــي المســتندات امت�ثــااًل 
لمعايــ�ر الهيئــة الدوليــة لالعتمــاد الكنــدي وكليــة علــم األمــراض االمريكيــة وذلــك وفقــًا للدليــل االرشــادي 
ــ�ر السياســات واإلجــراءات المتعلقــة بعمليــات المختــر وتوزيــع المهــام  CLSI. كمــا تــم وضــع خطــة لتطوي
ــار الموظفــن. تــم إعــداد مؤشــر سياســات المختــر ومراجعتــه مــن قبــل رئيــس  علــى إدارة المختــر وكب

المختــر وتعميمــه علــى فريــ�ق المختــر.
 	 )HIS( الصحيــة  المعلومــات  الجديــد ونظــام   )LIS( المختريــة  المعلومــات  نظــام  برنامــج  تدشــن  تــم 

بتاريــ�خ 9/11/2017، حيــث ال يــزال المختــر وقســم ت�كنولوجيــا المعلومــات يعمــالن علــى تلبيــة المتطلبــات 
الالزمــة. تــم إجــراء دراســة التحقــق مــن فعاليــة برنامــج نظــام المعلومــات المختريــة الجديــد، وتــم 

ــ�ر حــول ذلــك. إنشــاء تقري
تم تطوي�ر برنامج نظام المعلومات المخترية الجديد بما يلي:	 

1.  نظام الجرد اإللكتوني.
2.  نظام ت�أكيد العينة في المختر.

3.  المــدة الزمنيــة الالزمــة للفحوصــات المختريــة، والمــدة الزمنيــة الالزمــة للفحوصــات الحرجــة، 
والمــدة الزمنيــة الالزمــة للنتائــج الحرجــة، والمــدة الزمنيــة الالزمــة لنقــل العينــات.

4.  عدد صفحات نتائج المختر المطبوعة.
5.  أساليب الفحص لبعض التحاليل المخرية.

6.  إعداد إحصائية مختر جديدة لنظام المعلومات المخرية.
تلعــب مؤشــرات الجــودة وإدارة الت�كــرار أيضــًا أدوارًا رئيســية فــي التحكــم فــي العمليــات، وذلــك مــن خــالل 
مراقبــة العمليــات الحرجــة فــي جميــع مراحــل مــا قبــل التحليــل والتحليــل ومــا بعــد التحليــل. يســتخدم هــذا 
لتحديــد الوقائــع التــي ال ت�توافــق مــع سياســات المختــر وعملياتهــا وإجراءاتهــا و / أو ال تلبــي توقعــات 

واحتياجــات العمــالء مــن المختــر، واإلبــالغ عنهــا والتحقيــق فيهــا وت�تبعهــا وتوثيقهــا.
رضــا العمــالء هــو عنصــر رئيســي فــي نظــام إدارة الجــودة ويحظــى باهتمــام كبــر ضمــن معايــ�ر الهيئــة 
الدوليــة لالعتمــاد الكنــدي وكليــة علــم األمــراض االمريكيــة. يولــي المختــر المراقبــة المســتمرة مــن خــالل 
تحديــد عمــالء المختــر وحــرص وإدراك موظفــي المختــر ألهميــة إرضــاء عمالئهــم. لــدى المختــر مجموعــة 

مــن العمــالء بمــا فــي ذلــك األطبــاء والممرضــات واختصاصيــي القــدم والمرضــى وطاقــم المختــر.

الصيدلية:
وحــدة الصيدلــة هــي مســؤولة عــن كل مــا هــو متعلــق باألدويــة. تقــدم الوحــدة باســتمرار المســاندة والدعــم 
ألخصائيــي الرعايــة الصحيــة والباحثــن فــي معهــد دســمان للســكري لضمــان أفضــل الخدمــات والممارســات. 
ت�تنــوع الخدمــات التــي تقدمهــا الوحــدة مــن صــرف الوصفــات الطبيــة إلــى االستشــارات وكذلــك التوعيــة. عملــت 
ــدة، وقدمــت الدعــم والمســاندة للمرضــى وكذلــك  الوحــدة علــى تنظيــم ســر العمــل، وطــورت خدمــات جدي

المشــاركن فــي االبحــاث، واســتوفت المعايــ�ر المتطلبــة مــن قبــل هيئــة االعتمــاد الكنديــة.
فــي عــام 2020 وأثنــاء جائحــة COVID-19، واصــل فريــ�ق الصيدليــة العمــل بكامــل طاقتــه مــن حيــث صــرف 
االدويــة وتقديــم اإلستشــارات ومراجعــة وتدقيــق األدويــة وإدارة المخــزون الدوائــي لضمــان عــدم تعــرض 
أي مــن مرضــى معهــد دســمان للســكري ألي نقــص فــي أدويتهــم خــالل تلــك الفــتة الحرجــة. ولضمــان 
ــازل بالتعــاون مــع قــوة  ــة إلــى المن ــل األدوي ــم اســتحداث خدمــة توصي ســالمة المرضــى والموظفــن، ت
ــح للمرضــى طلــب أدويتهــم عــر الهاتــف  ــث أتي ــت وعــدد مــن المتطوعــن، حي اإلطفــاء العــام فــي الكوي
)الواتــس أب( ومــن ثــم يتــم مراجعــة وتنفيــذ الطلــب وتعبئ�تــه مــن قبــل الصيادلــة باســتخدام برنامــج 

أمراض الدم

اإلجمالي

أمراض الدم 
)مشروع( تجلط الدم 6391

7359
254 714
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التوصيــل الجديــد الــذي تــم تصميمــه لهــذه الخدمــة، ليقــوم فيمــا بعــد المتطوعــون ورجــال اإلطفــاء 
ــازل مســتحقيها مــن مرضــى معهــد دســمان للســكري. ــة إلــى من بتســليم تلــك االدوي

ــة، حيــث  بعــد االنتقــال للمرحلــة الثانيــة مــن الخطــة الحكوميــة، تــم اعتمــاد خدمــة جديــدة لتســليم األدوي
أتيــح للمرضــى طلــب أدويتهــم عــر الهاتــف )الواتــس أب( ليتــم مراجعــة وتنفيــذ الطلــب مــن قبــل الصيادلــة 

الحقــًا باســتخدام برنامــج اســتالم الطلــب الجديــد والــذي صمــم لهــذه الخدمــة.

:COVID-19 يوضح الجدول أدناه البيانات الرئيسية للخدمتن اللتن تم تنفيذهما خالل جائحة

جودة الرعاية الصحية وسالمة المرضى
يقــدم القطــاع الطبــي منــذ عــام 2009 العديــد مــن األنشــطة المتعلقــة بمــرض الســكري التــي تضــم أبحــاث 
معايــ�ر  وأعلــى  المرضــى  ســالمة  لضمــان  واإلدارة  والوقايــة  والتعليــم  اإلكلينيكيــة  الرعايــة  وتجــارب 
ــ�ز الوقايــة والتعليــم والتشــخيص والعالجــات مــن خــالل الجمــع بــن  الجــودة. وذلــك ركيــزة أساســية لتعزي
التخصصــات والمــوارد والخــرة والتقنيــات. تمحــورت أنشــطة الجــودة حــول مجموعــة محــددة مــن أبعــاد 
الجــودة التــي اقتحتهــا هيئــة اإلعتمــاد الكنديــة وهــي التكيــز الســكاني واإلتاحــة والســالمة والحيــاة 

ــة والكفــاءة. ــة والخدمــات التــي تركــز علــى المراجعــن واســتمرارية الخدمــات والفعالي العملي

خطط الجودة:

بالتعــاون مــع فريــ�ق الجــودة وســالمة المرضــى )QPS( تعمــل كل وحــدة فــي القســم الطبــي علــى 	 
رفــع مســتوى الجــودة مــن خــالل إدمــاج أنشــطة الجــودة فــي خطــط عملهــم.

تــم تشــجيع الوحــدات علــى اســتخدام أدوات تحســن الجــودة مثــل منظومــة خطــط - افعــل- ادرس- 	 
ابــدأ )PDSA( مــع نتائــج مؤشــرات الجــودة لتوجيــه جهــود التطويــ�ر فــي القطــاع الطبــي.

ت�تــم مراجعــة ومعالجــة شــكاوى المرضــى مــن خــالل العالقــات العامــة لتحســن جــودة الخدمــات 	 
المقدمــة للمرضــى. باإلضافــة إلــى ذلــك، تــم اإلعــداد للمجلــس االستشــاري للمرضــى واألســرة 

)PFAC( ومــن المقــرر أن يبــدأ العمــل بــه بمجــرد أن يتــم انضمــام المرضــى كأعضــاء.

معاي�ي الرعاية:

تمت�ثــل وحــدات القطــاع الطبــي لمعايــ�ر اإلعتمــاد الكنــدي، ويتــم باســتمرار تطويــ�ر السياســات واإلجــراءات 
وتحديثهــا بمــا يتماشــى مــع هــذه المعايــ�ر. تــم إعــادة تصميــم مســار رعايــة المرضــى ليتماشــى مــع 

ــه. ــه وبمضاعفات ــة مــن مــرض الســكري والتحكــم ب األهــداف االســتاتيجية للوقاي

سالمة المرضى:

يتــم إجــراء األنشــطة المتعلقــة بســالمة المرضــى مــن خــالل الجهــد المشــتك لوحــدات القطــاع الطبــي وفري�ق 
جــودة الرعايــة الصحيــة وســالمة المرضــى ولجنــة الطــوارئ والســالمة فــي معهد دســمان للســكري.

تقي�يم االداء:

مــن خــالل فريــ�ق الجــودة وســالمة المرضــى، تــم تطويــ�ر العديــد مــن مؤشــرات الجــودة لقيــاس 	 
عمليــات ونتائــج الرعايــة الصحيــة والســالمة لضمــان التحســن المســتمر لجــودة الرعايــة للمرضــى 

الذيــن ينتفعــون مــن الخدمــات المقدمــة، اســتدالاًل بالعمليــة ونتائــج الرعايــة.

العدد اإلجمالي 
لعمليات التوصيل

المراجعة/التدقيق 
الدوائي خالل فتة 
خدمة االستالم

إجمالي ساعات 
العمل خالل 
الحظر/اإلغالق

العدد اإلجمالي لطلبات 
األدوية المستلمة من 
قبل المرضى

إجمالي قيمة األدوية 
المستلمة/المصروفة
)د.ك.(

العدد اإلجمالي 
لألدوية/األصناف 
التي تم صرفها 4663

376
600

4642
1,987,554

89,700
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خضعــت طــرق جمــع البيانــات وتحليلهــا لتعديــالت وتحديثــات جوهريــة مــن أجــل اســتخراج البيانــات 	 
مباشــرة مــن الســجل الطبــي اإللكتونــي )Hello Health(  بالتعــاون مــع قســم ت�كنولوجيــا المعلومــات.

السياسات واإلجراءات:
ــ�ر السياســات واإلجــراءات مشــتملًة جميــع الوحــدات والجوانــب فــي القطــاع الطبــي فــي 	  تــم تطوي

معهــد دســمان للســكري
تســن جميــع الوحــدات سياســات لدعــم الممارســة اإلكلينيكيــة وتعزيــ�ز جــودة الرعايــة والســالمة. 	 

تقــع مســؤولية تعديــل ومراجعــة السياســات علــى عاتــق رؤســاء الوحــدات.
يتــم تحديــث جميــع السياســات خــالل 3 دورات ســنوية، باســت�ثناء مركــز األشــعة التشــخيصية والمختــر 	 

اإلكلينيكــي اللــذان يقومــان بتحديــث سياســاتهما خــالل ســنتن وســنة واحــدة علــى التوالــي. ت�تــم 
متابعــة هــذه السياســات واإلجــراءات ومشــاركتها مــن قبــل قســم تخطيــط وتطويــ�ر الرعايــة الصحيــة.

يتــم إتاحــة كافــة السياســات واإلجــراءات لموظفــي المعهــد علــى منصــة الـــ SharePoint اإللكتونيــة 	 
لضمــان ســهولة الوصــول إلــى السياســات المحدثــة.

اإلطار األخالقي:
عمــل معهــد دســمان للســكري بشــكل وثيــق مــع مختلــف أقســامه علــى تطويــ�ر إطــار عمــل المعهــد 	 

األخالقــي، وهــو مــورد لتحســن وتوجيــه الممارســة األخالقيــة لجميــع موظفــي معهــد دســمان 
للســكري والمرضــى / المراجعــن الذيــن يســتوجبون اتخــاذ قــرارات أخالقيــة حرجــة.

أكاديمية الكويت للسمنة
يعــد إنشــاء أكاديميــة الكويــت للســمنة بالتعــاون مــع االتحــاد العالمــي للســمنة إنجــازًا آخــر لمعهــد دســمان 
للســكري نحــو تحقيــق رســالته. وتــرأس الدكتــورة إباء العزيــ�ري، الرئيس التنفيذي للقطــاع الطبي في المعهد 
هــذه األكاديميــة. تقــدم هــذه األكاديميــة، بالتعــاون مــع المركــز االســتاتيجي للتعليــم المهنــي للســمنة 
)SCOPE(، شــهادة فــي »إدارة الســمنة«. عنــد إتمــام هــذه الــدورة المكثفــة بنجــاح، يتبــع ذلــك مراســم تخــرج. 
وتعــد هــذه الــدورة ذات مهــارات عاليــة، وقــد كان مــن المفــتض أن يتــم تقديمهــا فــي غضــون ثالثــة أشــهر - 
مــن ديســمر 2019 حتــى مــارس 2020، ولكــن نظــرًا لجائحــة COVID -19، كان ال بــد مــن تمديــد الموعــد النهائــي 
الســت�كمال الــدورة. يتــم التنســيق للــدورة مــن خــالل االتصــال الــذي يســتمر لمــدة ثالثــة أيــام، بمــا فــي ذلــك 
المحاضــرات / النــدوات والتدريــب العملــي وورش العمــل، باإلضافــة إلــى المســاقات التدري�بيــة عــر اإلنتنــت. 
عقــدت المجموعــة األولــى مــن المحاضــرات وورش العمــل فــي 22 ديســمر 2019 مــن قبــل خــراء بارزيــ�ن 
فــي هــذا المجــال. أتــم معظــم المشــاركني بنجــاح مســاقات التعلــم اإللكرتونــي الـــ 16 مــن SCOPE وانتقلــوا 
حاليــًا لدراســة مســاقات SCOPE Core Path Modules. ســيتم التتيــب للتدريــب العملــي وإجــراء االمتحانــات، 
مــع مراعــاة حالــة الوبــاء فــي البــالد. وقــد لوحــظ االســتجابة الكبــرة مــن قبــل العاملــن فــي المجــال الطبــي 
لالنضمــام إلــى هــذه األكاديميــة، ولكــن نظــرًا لمحدوديــة المقاعــد، تــم االكتفــاء بعــدد إجمالــي مــن المشــاركني 
المســجلني بلــغ 47 مشــاركًا. يبــذل كل مــن معهــد دســمان للســكري وأكاديميــة الســمنة العالميــة كل مــا 

بوســعهما لتحقيــق النجــاح المرجــو مــن أكاديميــة الكويــت للســمنة.

التعاون مع منظمة الصحة العالمية
أحــد إنجــازات معهــد دســمان للســكري هــو التعــاون المــرم مــع منظمــة الصحــة العالميــة. ويهــدف هــذا 
التعــاون إلعــداد دورات تدري�بيــة للوقايــة مــن ولعــالج القــدم الســكرية تخصــص للعاملــن فــي الرعايــة 
القــدم فــي معهــد دســمان للســكري، حيــث لوحــظ تدنــي  الصحيــة األوليــة، علــى أن تقدمهــا عيــادة 
مســتوى المعرفــة بالعنايــة بالقــدم. وســيتم إعــداد الــدورة للتكيــز بشــكل أساســي علــى الوقايــة مــن 
القــدم الســكرية وعالجهــا مــن قبــل مقدمــي الرعايــة األوليــة، لتــزود هــذه الــدورة المشــاركن بالمعرفــة 
والمهــارات األساســية للوقايــة الفعالــة مــن القــدم الســكرية ومعالجتهــا. وقــد تــم تطويــ�ر المحتــوى 

الدراســي بتوجيــه مــن منظمــة الصحــة العالميــة ومــن المفــتض عقدهــا فــي عــام 2021.
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قطاع العمليات
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قطاع العمليات

يــؤدي قطــاع العمليــات دورًا جوهريــًا فــي معهــد دســمان للســكري. ويعمــل فريــ�ق قطــاع العمليــات 
جاهــدًا إلنجــاز أهــداف المعهــد، وأفــراد هــذا الفريــ�ق هــم شــركاء فــي تحقيــق رســالة ورؤيــة وقيــم معهــد 
دســمان للســكري. وت�تمثــل مهــام الفريــ�ق فــي العديــد مــن الجوانــب التــي تشــمل ت�كنولوجيــا المعلومــات 
والمــوارد البشــرية وإدارة المــواد والمشــتيات والشــؤون الماليــة والخدمــات العامــة. ويت�كفــل الفريــ�ق 
كذلــك بعمليــات الصيانــة والتحديثــات والواجبــات التعاقديــة المتعلقــة بــكل المعــدات العلميــة والطبيــة 
مــن خــالل قســم الهندســة الطبيــة. ويعمــل الفريــ�ق بمبــدأ واحد وهــو اعتماد أفضــل الممارســات والحلول 

المبت�كــرة لدفــع االســتمرارية واالســتدامة وتحســن العمــل المنجــز فــي معهــد دســمان للســكري.

ــة التحتيــة لضمــان تحقيــق أعلــى  ــد فــي البني ــد مــن أعمــال التوســعة والتجدي وقــد خضــع المعهــد للعدي
كفــاءة ممكنــة للمشــاريع العلميــة الحيويــة مــع المداومــة علــى الحداثــة فــي جميــع مــا يخــص حلــول 
ت�كنولوجيــا المعلومــات باســتخدام األنظمــة المبت�كــرة الســحابية )Cloud-based( وغرهــا مــن  وبرامــج 
األنظمــة المؤسســية. ولقــد أضــاف توظيــف أفضــل الكفــاءات جنبــًا إلــى جنــب مــع التدريــب المســتمر عــر 

جميــع األقســام تمكنــًا لقــدرات ومــوارد قطــاع العمليــات مــن خــالل موظفيهــا.

الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات

المشتريات تكنولوجيا
المعلومات

الموارد
البشرية

الخدمات
العامة

الشؤون
المالية

المخازن
المركزية

تطوير
ا�عمال

الهندسة
الطبية
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قسم الهندسة الطبية
للســكري. ويتمّثــل هــدف  أقســام معهــد دســمان  لمعظــم  الطبيــة خدماتــه  الهندســة  يقــدم قســم 
القســم فــي توفــر الخدمــات بــال انقطــاع، ولتحقيــق هــذا الهــدف، يقــوم قســم الهندســة الطبيــة باختيــار 
المعــدات وتركيبهــا وتجربتهــا وتشــغيلها وتدريــب المســتخدمن عليهــا كمــا يقــوم بصيانتهــا باســتمرار. 

األهداف الرئيسية للقسم
ــة لدعــم مختــرات االبحــاث واألقســام  ــة المطلوب ــة الحيوي ــم كل خدمــات الهندســة الطبي لتقدي  ●

اإلكلينيكيــة فــي معهــد دســمان للســكري.

اإلنجازات الرئيسية
تم ضمان تحقيق نسبة %0 تعطل للمعدات على مدار العام.	 

عمل القسم بكامل طاقته أثناء الجائحة.	 

تــم نقــل معــدات مــن معهــد دســمان للســكري إلــى مستشــفى جابــر األحمد، وإنشــاء مختر لتســهيل 	 
اثنــن مــن المشــاريع البحثيــة للمعهد.

الخطط المستقبلية
التحول إلى النظام الرقمي غر الورقي لكافة أعمال القسم.	 

الملخص
قــدم قســم الهندســة الطبيــة الحيويــة كل الدعــم للمعهــد خــالل األزمــة الناجمــة عــن الجائحــة. 	 

ويســتمر قســم الهندســة الطبيــة فــي تقديــم الدعــم التقنــي علــى أكمــل وجــه لــكل مــن قطــاع 
األبحــاث والقطــاع الطبــي.

قسم تطوي�ر األعمال
يســهم قســم تطويــ�ر األعمــال فــي وضــع اســتاتيجيات التســوي�ق الخاصــة بمعهــد دســمان للســكري 
وتنفيذهــا للعمــل علــى ترســيخ عالمــة المعهــد وخلــق ســبل ممكنــة للمنــح الماليــة واإليــرادات مــن أجــل 
المســاعدة فــي تحقيــق رســالة المعهــد وأهدافــه. كمــا أن القســم مســؤول كذلــك عــن تســوي�ق خدمــات 

المعهــد ومرافقــه فــي الكويــت مــن أجــل تحقيــق العوائــد.

األهداف الرئيسية للقسم
االرتقــاء بأهميــة وقيمــة كافــة أقســام معهــد دســمان للســكري، واالســتفادة مــن وســائل تحليــل 
اإليــرادات  لزيــادة  األمثــل  بالشــكل  التســوي�ق  تنفيــذ خطــط  مــن  للتمكــن  المشــاريع،  األعمــال وإدارة 

الكفــاءة. وتعزيــ�ز 
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اإلنجازات الرئيسية
تواصلــت إدارة تطويــ�ر األعمــال مــع عــدد مــن الجهــات للتوي�ج للــدورات التي يقدمها مركــز المهارات 	 

اإلكلينيكية.

العمل على جني إي�رادات إضافية من خالل دورات المهارات اإلكلينيكية.	 

عقــد صفقــة مــع إحــدى المستشــفيات الخاصــة الكــرى لتدريــب جميــع طاقمهــم الطبــي فــي مركــز 	 
المهــارات اإلكلينيكيــة فــي معهــد دســمان للســكري حصريــًا للعــام المقبــل.

تقديم 5 مشاريع مقتحة إلى إدارة المعهد وتم قبول 3 منها:	 

اقتاح لخفض اإلنفاق الشهري مع شركة Sweans للخدمات التسويقية. -

دراسة إي�رادات مركز التصوي�ر التشخيصي خالل السنوات الثالث الماضية. -

اقتاح بإعادة فتح مركز اللياقة الطبي. -

وضــع خطــة مهــارات إكلينيكيــة لنشــر وترويــ�ج األنشــطة لعــام 2020 تســتهدف عمــالء جــدد مــع نشــر 	 
منشــورات شــهرية.

البدء في عملية توثيق استمرارية األعمال مع جميع أقسام العمليات.	 

الخطط المستقبلية
البــدء بإبــرام االتفاقيــات مــع مستشــفيات كاملــة بعقــود ملزمــة لتقديــم كافــة التدريــب الــالزم مــن 	 

خــالل مركــز المهــارات اإلكلينيكيــة فــي معهــد دســمان للســكري.

اشــتمال معهــد دســمان للســكري ككل فــي خطــة اســتمرارية األعمــال للت�أكــد مــن أن كل قســم علــى 	 
درايــة بــدوره فــي حــال حــدوث كارثــة، وضمــان اســتمرار العمــل.

التوي�ج لقسم االشعة التشخيصية من خالل مخاطبات توجه لمقدمي الرعاية الصحية المعتمدين.	 

التكيز على قنوات العوائد الحالية لمعهد دسمان للسكري لرفع مستوى الكفاءة.	 

المستشفياتالبنوك

الفنادق

المدارس 
الخاصة

مقدمو 
الخدمات الطبية

الشركات 
الطبية

العدد 
اإلجمالي

الشركات 
الخاصة

شركات 
الت�أمن

16
17
96

15
11

10
9

14
4

مبيعات 
تجاوزت 
الهدف

 الهدف
 )بالدينار
الكويتي(

 ما تم
تحقيقه

7,419
10,00017,419
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الملخص
تســببت الجائحــة بتعــرث الكثــر مــن المشــاريع لعــام 2020، ولكــن علــى الرغــم مــن ذلــك فقــد انتهزنــا 	 

الفرصــة للتكيــز علــى تدفــق اإليــرادات القائمــة لمعهــد دســمان للســكري والعمــل علــى إي�جــاد 
طــرق لتعزيــ�ز جميــع العمليــات المعنيــة. وقــد حقــق قســم تطويــ�ر األعمــال هدفــه لهــذا العــام مــن 
خــالل التكيــز علــى مركــز المهــارات اإلكلينيكيــة. وسيســتمر التكيــز علــى مصــادر اإليــرادات الحاليــة 

والبــدء فــي إي�جــاد طــرق ومصــادر جديــدة للمزيــد مــن الدخــل.

قسم المخازن المركزية
تعنــى وحــدة المخــازن المركزيــة بــكل عمليــات التخزي�ن وكذلــك توفر المواد المطلوبة، مثل المســتهلكات 
والكواشــف المخريــة واألدوات المكتبيــة لمعهــد دســمان للســكري ككل. ويعمــل القســم كوســيط بــن 

قســم المشــتيات والموظفــن المتقدمــن بالطلبــات.

األهداف الرئيسية للقسم
واللــوازم 	  المكتبيــة  القرطاســية  مــن  المســتلزمات  كافــة  توفــر  فــي  القســم  أهــداف  ت�تمثــل 

واحــد. ســقف  تحــت  الجــودة  عاليــة  المكتبيــة  والمعــدات 

ضمان تلبية جميع االحتياجات دون نقصان بأي شكل من االشكال في المعهد.	 

ــات 	  ــه لمقتني ــة لمراقبــة المخــزون واالحتفــاظ بســجالت دقيقــة ومحدث ــات الجــرد الدوري إجــراء عملي
ــ�ر بذلــك. المعهــد ورفــع التقاري

بالمعهــد. 	  الخــاص  المســتودعات  لتنظيــم وتعزيــ�ز مخــزون  باســتمرار  المخــزون  مراقبــة وصيانــة 
الحــد األدنــى مــن  إجــراءات مراقبــة المخــزون هــو زيــادة نســبة االســتفادة مقابــل  الهــدف مــن 

العمــالء. الت�أثــر علــى مســتويات رضــا  المخــزون، دون  االنفــاق علــى 

اإلنجازات الرئيسية
تنفيذ العمليات المتعلقة بقسم المخازن المركزية بالتعاون مع وزارة الصحة بشكل منتظم.	 

إنشــاء نظــام طلبــات داخلــي )IPS( لتســهيل وتنظيــم الطلبــات لجميــع موظفــي المعهــد، حيث يســمح 	 
هــذا النظــام للموظفــن بطلــب المعقمــات والكمامــات بكمية مخصصة شــهريًا.

توفر جميع معدات الوقاية الشخصية في المخازن والحفاظ على مخزونها بانتظام.	 

الخطط المستقبلية
إضافــة كافــة األصنــاف )مســتلزمات األبحــاث وأدوات القرطاســية( إلــى نظــام الطلبــات الداخلــي 	 

.)IPS(

استخدام نظام الباركود في جميع المخازن.	 
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االدارة المالية
ت�تمّثــل رســالة اإلدارة الماليــة فــي رفــع تقاريــ�ر دقيقــة عــن الوضــع المالــي لمعهــد دســمان للســكري 
إلــى األطــراف المعنيــة المتعــددة، بمــا فــي ذلــك مجلــس األمنــاء والممولــن )مؤسســة الكويــت للتقــدم 
العلمــي( والمدققــن وغرهــم مــن ذوي الشــأن فــي الوضــع المالــي لمعهــد دســمان للســكري. ويقــع 
ضمــن نطــاق هــذه الرســالة مســؤولية تنســيق وتوجيــه كافــة المعامــالت الماليــة المســجلة فــي النظــام 
المحاســبي الخــاص بمعهــد دســمان للســكري. وت�تطلــب هــذه المســؤولية اجــراء كافــة المعامــالت وفقــًا 
لسياســات معهــد دســمان للســكري وتعليماتــه، والمعايــ�ر الدوليــة إلعــداد التقاريــ�ر الماليــة، والقوانــن 

التــي تســنها الجهــات الحكوميــة الرســمية.

اإلنجازات الرئيسية
اعتماد ميزانية عام 2021.	 

تقديم التقاري�ر عن ميزانية معهد دسمان للسكري لعام2021  لمجلس األمناء.	 

إرسال تقاري�ر شهرية عن الميزانية إلى كافة األقسام المعنية.	 

COVID- 19 الت�أثر الناجم عن جائحة
قــرر أعضــاء مجلــس اإلدارة تخفيــض الميزانيــة التقديريــة لمعهــد دســمان للســكري بســبب جائحــة 	 

COVID-19. حيــث طــال التخفيــض بشــكل رئيســي ت�كاليــف الموظفــن مــن خــالل عــدم صــرف مكافــأة 
الموظفــن الســنوية )350 ألــف دينــار كويتــي(، باإلضافــة للعــالوات الســنوية )145 ألف دينــار كويتي( 

كمــا تــم االســتغناء عــن خدمــات بعــض الموظفــن )230 ألــف دينــار كويتــي(.

الخطط المستقبلية
ربــط ميزانيــة 2021 مــع نظــام Dynamics لتبيــان المتبقــي مــن الميزانيــة بشــكل مباشــر، لجميــع 	 

طلبــات الشــراء المقدمــة مــن كافــة األقســام.

الملخص
االســتمرارية فــي تقديــم المعلومــات الماليــة الخاصــة بالمعهــد إلــى جميــع ذوي الشــأن بدقــة كمــا 	 

هــو معهــود، مــع بــذل المزيــد مــن الجهــود العتمــاد ممارســات جديــدة لتعزيــ�ز الشــفافية والكفــاءة.

قسم الخدمات العامة
تقــع العديــد مــن المســؤوليات علــى عاتــق قســم الخدمــات العامــة، بمــا فــي ذلــك تقديــم خدمــات داخليــة 
عاليــة الجــودة، مثــل أعمــال التجديــد واألعمــال الكهربائيــة والميكانيكيــة وكل مــا يتعلــق بالصيانــة والنجارة 

والطــالء والتنظيــف وخدمــات المصاعــد واألمــن ومكافحــة الحرائــق، وغــر ذلــك.

األهداف الرئيسية للقسم
ضمــان التشــغيل الســليم والفعــال لجميــع مرافــق مبنــى المعهــد، وتوفــر والحفــاظ علــى بيئــة 	 

آمنــة ومنتجــة للموظفــن والطلبــة الزائريــ�ن والمراجعــن بشــكل عــام.
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اإلنجازات الرئيسية
إجراء تنظيف آلي لقنوات الت�كي�يف لتحسن جودة الهواء.	 
تركيــب خــط مــوازي إلمــداد الميــاه لضمــان توفــر الميــاه دون انقطــاع فــي المبنــى أثنــاء حــاالت 	 

الطــوارئ.
تركيب عازل للمياه لتجنب تسرب الرطوبة إلى المختر.	 
تحديث نظام إنذار الحري�ق مع تركيب أجهزة إضافية الستشعار الدخان للسالمة من الحرائق.	 
إضافة وحدة احتياطية لغرفة التريد في المختر لتجنب انقطاع الخدمة.	 
تركيب إضاءة استشعار الحركة ألغراض أمنية وللجوالت التفقدية الليلية.	 
تركيب جهاز اتصال للطوارئ )أسالك يتم سحبها( لضمان سالمة المرضى والزوار في الحمامات.	 
إنشاء مرفق تخزي�ن جديد للقطاع الطبي.	 

COVID-19 أعمال متعلقة بـ
ــ�ل منطقــة المخــازن لعيــادات خارجيــة، وتركيــب 	  كجــزء مــن التدابــر االحتازيــة لـــ COVID-19 ، تــم تحوي

وحــدات ت�كي�يــف الهــواء المتنقلــة بهــا.
تنظيــف وتطهــر وتعقيــم المكاتــب )أســبوعيًا(، والعيــادات وقاعــات االنتظــار )يوميــًا(، والمختــرات 	 

)يوميــًا( فــي المبنــى.
والمرضــى 	  الــزوار  لجميــع  األمــن  أفــراد  قبــل  مــن   COVID-19 لـــ  االحتازيــة  بالفحوصــات  القيــام 

المعهــد. مبنــى  دخــول  عنــد  التنظيــف  وعمــال  والموظفــن 

الخطط المستقبلية
أعمال عزل المياه حول المبنى	 
التحكــم فــي مســتويات الرطوبــة فــي منطقــة الرنــن المغناطيســيMRI-1، وقــد تــم تعديــل مســار 	 

الت�كي�يــف فــي تلــك المنطقــة.
تم استبدال محرك نقل رافعة التنظيف المتعطل بآخر لضمان استمرارية العمل.	 
سيتم تركيب وحدة احتياطية ثانية لغرفة تريد أخرى لتجنب انقطاع العمل.	 

الملخص
الميكانيكيــة 	  الكهربائيــة  المعــدات  لجميــع   )PPM( المجدولــة  الوقائيــة  الصيانــة  إجــراء  يتــم 

وســنويًا. ســنويًا  ونصــف  ســنويًا  وربــع  شــهريًا  دوري،  بشــكل  ومســتلزماتها 

يتــم اســتبدال جميــع أنــواع فالتــر الت�كي�يــف بشــكل دوري وذلــك لتجنــب االنســداد والحفــاظ علــى 	 
نظافــة الهــواء فــي المبنــى.

صيانــة المــردات: يتــم إجــراء فحــص الزيــت وضوابــط درجــة حــرارة التبخــر والت�كثيــف، وتنظيــف أنابيــب 	 
المكثفــات بانتظــام، واســتبدال الزيــت والفالتــر حســب المتطلبــات.

فحــص نظــام إنــذار الحرائــق بشــكل دوري، وإجــراء تدري�بــات علــى اإلخــالء والتعامــل مــع الحرائــق، 	 
وتجديــد رخصــة الحريــ�ق وفحــص طفايــات الحريــ�ق شــهريًا.

إجراء تقدير للحمل الكهربائي الشهري لنظام الطاقة غر المنقطع )UPS( ومولد الطاقة.	 

فحص نظام النداء العام )نظام التنبيه العام الصوتي في المبنى( أسبوعيًا.	 

تنفيذ أعمال الدهان والنجارة وأعمال الصيانة البسيطة التي ت�تم بشكل يومي.	 
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قسم الموارد البشرية

األهداف الرئيسية للقسم
يتمحــور دور قســم المــوارد البشــرية فــي كونــه شــريكًا أساســيًا لدعــم التقــدم فــي جميــع قطاعــات 	 

معهــد دســمان للســكري لتحقيــق األهــداف الشــاملة للمعهــد، ســاعيًا للوصــول للتميــز المبنــي 

علــى أســس التطويــ�ر المهنــي وتقديــم الخدمــات ذات الصلــة علــى أكمــل وجــه ووضــع السياســات 

والرامــج والمبــادرات ذات القيمــة العاليــة.

اإلنجازات الرئيسية
 	:COVID-19 اإلجراءات االحتازية ضد جائحة فروس كورونا

االمت�ثــال للتوصيــات الحكوميــة ووزارة الصحــة ومشــاركة إرشــادات الســالمة الحكوميــة مــع جميــع  -

الموظفــن والحفــاظ علــى النســبة المقــررة مــن الموظفــن للحضــور للعمــل. 

- .COVID-19 تطبيق نظام جديد خاص باإلجازة الطارئة لـ

المتابعــة مــع المــدراء بشــأن برامــج حضــور الموظفــن الشــهرية، والتقاريــ�ر حــول العمــل مــن  -

المنــزل، وتحديــث بيانــات تطعيــم الموظفــن وغرهــا مــن األمــور ذات الصلــة. 

لتحســن 	  المشــاريع  مــن  الكثــر  وإنجــاز  بــدء  تــم  المعهــد:  مســتوى  علــى  التميــز  مشــاريع  تنفيــذ 

الممارســات العامــة للمــوارد البشــرية وإنشــاء إطــار داخلــي للمعايــ�ر والعمليــات الشــاملة مــن خــالل 

إجــراءات التشــغيل القياســية SOP للمــوارد البشــرية، وتنقيــح دليــل الموظفــن اإلرشــادي، وتحديــث 

الهيــكل التنظيمــي، ووضــع خارطــة المهــام والوظائــف وتطويــ�ر سياســات المــوارد البشــرية.

الخطط المستقبلية
حوســبة عمليــات المــوارد البشــرية: ســيتم إجــراء عمليــات تقي�يــم األداء والعديــد مــن طلبــات المــوارد 	 

البشــرية بشــكل رقمي/محوســب لتحســن كفــاءة العمــل بشــكل عام.

عــام 2020، وبعــض 	  منــذ  القائمــة  المشــاريع  بعــض  إتمــام  فــي  اإلســتمرار  المؤسســي:  التميــز 
التعويضــات، وتنفيــذ تخطيــط  إدارة  الوظيفــي ومراجعــة  التقــدم  إطــار  الجديــدة مثــل  المشــاريع 
ــ�ز ثقافــة معهــد  ــد مــن األنشــطة التــي تهــدف إلــى تعزي ــز علــى العدي التعاقــب الوظيفــي والتكي
ت�كــون تلــك هــي األهــداف الرئيســية  دســمان للســكري وإشــراك الموظفــن وتحفيزهــم، بحيــث 

للقســم فــي عــام 2021.

الملخص
نظــرًا لتفشــي جائحــة COVID-19 فــي عــام 2020، تعــذر إتمــام الكثــر مــن الخطــط والمشــاريع وفقــًا 	 

لجدولهــا الزمنــي، وكان البــد مــن ت�أجيلهــا للربــع االخــر مــن عــام 2020 أو 2021. وسيســتمر التكيــز 
فــي عــام 2021 علــى جائحــة COVID-19 جنبــًا إلــى جنــب مــع حوســبة عمليــات المــوارد البشــرية، 
وقيــادة مشــاريع التميــز المؤسســي للمــوارد البشــرية واإلســتمرار فــي تقديــم مهــام المــوارد 

ــادة حتــى عــام 2021. البشــرية المعت
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قسم ت�كنولوجيا المعلومات

األهداف الرئيسية للقسم
لقســم ت�كنولوجيــا المعلومــات دور فعــال فــي تحقيــق رســالة معهد دســمان للســكري، حيــث ت�تمحور 	 

مهــام قســم ت�كنولوجيــا المعلومــات حــول تقديــم الخدمــات لــكل مــا يتعلــق بهــذا المجــال، ولمختلــف 
األقســام داخــل المعهــد، ممــا يتيــح لهــذه األقســام تنفيــذ مشــاريعها علــى نحــو أكــرث فعاليــة.

تضمنــت خدمــات قســم ت�كنولوجيــا المعلومــات تقديــم الدعــم ألقســام ووحــدات المعهــد ضمــن 	 
قطاعــات األبحــاث والقطــاع الطبــي وقطــاع العمليــات واإلدارة.

علــى مــدى عــام 2020 وخــالل جائحــة COVID-19، اســتمر قســم ت�كنولوجيــا المعلومــات بتقديم خدماته 	 
المختلفــة داخــل وخــارج المعهــد، حيــث تــم تنفيــذ وتدشــن خدمــات جديــدة لدعــم اإلدارات األخــرى خــالل 
تلــك الجائحــة. ويتضــح هــذا التكيــز فــي خطــة عمــل هــذا العــام والمشــاريع التــي شــارك فيهــا القســم.

مستجدات وإحصائيات حول القسم
ضمــن الميزانيــة المخصصــة لقســم ت�كنولوجيــا المعلومــات، ال يــزال القســم قــادرًا علــى تحقيــق األهــداف 	 

ومؤشــرات األداء التــي يتــم تحديدهــا فــي بدايــة العــام. تــم وضــع أهــداف هــذا العــام حــول تحســن 
جــودة البيانــات التــي تــم اســتخالصها، إلتاحــة اســتخدام البيانــات بشــكل أفضــل وأكــرث كفــاءة وفعاليــة.

واظــب القســم كذلــك علــى بــذل المزيــد مــن الجهــود القائمــة منــذ العام الماضــي على تطوي�ر المشــاريع 	 
المنفــذة علــى جميــع المســتويات بمــا فــي ذلــك نقــل المعرفــة من الشــركاء وتحديــث التطبيقــات لت�تضمن 

ميــزات وقــدرات جديــدة واالرتقــاء بالبنيــة التحتيــة الكامنــة لتحســن األداء واألمن ومــا إلى ذلك.

باإلضافة لذلك، اســتمر نطاق الخدمات المقدمة داخليًا لدعم عمليات معهد دســمان للســكري ليشــمل 	 
عــدة فئــات. ت�تمحــور معظــم الخدمــات الرئيســية المقدمــة حــول التطبيقــات واألدوات المســتخدمة مــن 
ــد اإللكتونــي، واألنظمــة اإلكلينيكيــة، وخدمــات الشــبكات، واألجهــزة /  قبــل الموظفــن، وخدمــات الري
الرامــج، وخدمــات الطباعــة، وخدمــات الهاتــف، باإلضافــة إلــى بوابــة الموقــع اإللكتونــي. فــي المجمــل، 
قــدم قســم ت�كنولوجيــا المعلومــات فــي معهــد دســمان للســكري حوالــي 1821 خدمــة وفقــًا للطلبــات 
التــي تلقاهــا القســم عــن طريــ�ق مكتــب المســاعدة خــالل عــام 2020، ويتــم توضيــح بيانــات هــذه الطلبــات 

بشــكل أفضــل فــي الرســم البيانــي أدنــاه.
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تــم إجــراء اســتطالع حــول الرضــا عــن قســم  نظــًرا ألن المســتخدمن يمثلــون أولويتنــا الرئيســية، فقــد 
ت�كنولوجيــا المعلومــات استســقيت نتائجــه مــن جميــع موظفــي معهــد دســمان للســكري فــي ديســمر 

2020، وحصــل فريــ�ق مكتــب المســاعدة علــى معــدل رضــا بنســبة 98 %.

اإلنجازات الرئيسية
معظــم المشــاريع التــي شــارك بهــا قســم ت�كنولوجيــا المعلومــات لهــذا العــام كانــت مشــاريع 	 

داخليــة بشــكل أساســي كمــا هــو معهــود، بمــا فــي ذلــك المشــاريع الخاصــة بقســم ت�كنولوجيــا 
المعلومــات )المشــاريع ذات الت�أثــر علــى عمليــات القســم( ومشــاريع المعهــد ككل ســواء كانــت 
داخليــة أم خارجيــة. نظــرًا الختــالف طبيعــة المشــاريع وحجمهــا، يتبايــن الــدور الــذي يشــارك بــه قســم 
ت�كنولوجيــا المعلومــات وفقــًا لذلــك. وفيمــا يلــي لمحــة عامــة عــن المشــاريع الجديــرة بالذكــر التــي 
أنجزهــا قســم ت�كنولوجيــا المعلومــات بشــكل رئيســي أو ســاهم بهــا بشــكل حيــوي، مــع وصــف موجــز 

لــكل مــن المشــاريع وكذلــك األقســام التــي تعــاون معهــا قســم ت�كنولوجيــا المعلومــات.

مشاريع على مستوى المعهد

الكامرات الحرارية
تــم تركيــب 3 كامــرات حراريــة فــي 3 مداخــل رئيســية للمعهــد لمراقبــة درجــة حــرارة الموظفــن 	 

والزائريــ�ن قبــل دخــول المبنــى. وتــم تركيــب 4 كامــرات مراقبــة حراريــة فــي 4 طوابــق مختلفــة لتحــل 
محــل أجهــزة بصمــة الحضــور، وقــد تــم دمــج هــذه الكامــرات مــع نظــام المــوارد البشــرية.

سجل COVID- 19 لألطفال / البالغن
تــم تســليم نظــام بيانــي لتســجيل المعلومــات الطبيــة لمرضــى COVID-19 خــالل هــذا العــام إلــى 	 

ــد االســتخدام.  ــت بشــكل مباشــر وهــو قي وزارة الصحــة. النظــام يعمــل عــر اإلنتن

HIPAA اعتماد نظام حماية معلومات المرضى االمريكي
تم تجديد االعتماد من قبل نظام حماية معلومات المرضى االمريكي HIPAA  للعام 2020.	 

نظام الصيدلة
تــم تطويــ�ر نظــام لطلــب األدويــة عــر اإلنتنــت، مــع تبيــان لســر العمــل بالكامل، لصــرف األدويــة وت�تبع 	 

عمليــة التســليم وذلــك لمواصلــة خدمــة مرضــى المعهــد فــي ظل الوبــاء الحالي.

IPS نظام الطلبات الداخلية
تــم تصميــم نظــام الطلبات/المشــتيات الداخليــة لتلبيــة طلبــات كل مــا يتعلــق بمســتهلكات التعقيــم 	 

ــة مــن COVID-19 وكذلــك أدوات القرطاســية المكتبيــة، بشــكل داخلــي مــن مخــازن معهــد  والوقاي
دســمان للســكري.
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MFC نظام حجز المواعيد لمركز اللياقة الطبي
تــم تطبيــق نظــام لحجــز المواعيــد فــي مركــز اللياقــة الطبــي لتمكــن المشــتكن مــن حجــز تاريــ�خ / 	 

وقــت حصــص التماريــ�ن الرياضيــة.

سجل داء السكري لدى األطفال
ــاًء علــى 	  ــ�ر وتدشــن نظــام عــر اإلنتنــت لتســجيل حــاالت مــرض الســكري لــدى األطفــال، بن تــم تطوي

ــ�ق الصحــة الســكانية. طلــب فري

Novel Vox  نظام
تــم وضــع نظــام خدمــة رد آلــي  IVR جديــد ضمــن الخــط الســاخن للخدمــات اإلكلينيكيــة وربطــه مع نظام 	 

الســجالت الطبيــة اإللكتونيــة EHR، بحيــث يقــدم نبــذة للمســتخدم عــن مواعيــد المريــض المســتقبلية 
والتعــرف علــى ملــف المريــض عــن طريــ�ق رقــم هاتفــه، كمــا ســيكون لــدى مســتخدمي هــذا النظــام 
شاشــة تظهــر المكالمــات الفائ�تــة وإلضافــة المالحظــات. يحتــوي هــذا النظــام علــى واجهــة تظهــر 

التقاري�ر/البيانــات مخصصــة لــإلدارة للمتابعــة ومراقبــة الجــودة.

الملخص
بشــكل مختصــر، خــالل جائحــة  COVID-19 ركــز القســم جهــوده علــى تمكــن اإلدارات المختلفــة مــن 	 

الوصــول إلــى مســتويات الكفــاءة المثلــى فــي اســتخدام مواردهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــام 
قســم ت�كنولوجيــا المعلومــات بتزويــد موظفــي معهــد دســمان للســكري كافــة بمــا يحتاجونــه 
مــن أدوات ألداء عملهــم بشــكل أفضــل وأكــرث كفــاءة. حيــث يمكــن مالحظــة ذلــك ليــس فقــط فيمــا 
يقدمــه القســم مــن دعــم لألجهــزة والرامــج المقدمــة علــى مــدار العــام، ولكــن أيضــًا فــي الجهــود 
المســتمرة المبذولــة وخصوصــًا عــام 2020، حيــث تــم إجــراء المزيــد مــن دورات وبرامــج التدريــب، 

وتعزيــ�ز األمــان، وإدارة البيانــات، باإلضافــة إلــى لوحــات المعلومــات المطــورة إلعــداد التقاريــ�ر. 

قسم المشتيات
ت�تمثــل مهمــة القســم فــي تحســن عمليــة الشــراء بطريقــة ت�تســم بالشــفافية والعمليــة، وتعزيــ�ز 	 

المناســب  الوقــت  فــي  والخدمــات  المنتجــات  أفضــل  علــى  للحصــول  باســتمرار  الشــراء  عمليــة 
وبطريقــة مثلــى.

األهداف الرئيسية للقسم
التــزام قســم المشــتيات بضمــان تســهيل وشــراء المنتجــات والمــواد والخدمــات عاليــة الجــودة 	 

بأســعار تنافســية لدعــم مهمــة معهــد دســمان للســكري.
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اإلنجازات الرئيسية
تمكن قسم المشتيات من إتمام ما يلي بنجاح:

 	 )PPE( ضمــان توفــر جميــع المســتهلكات والمســتلزمات اإلكلينيكيــة ومعــدات الحمايــة الشــخصية
.COVID-19 المطلوبــة لضمــان ســالمة الموظفــن أثنــاء جائحــة

التحول للنظام الحاسوبي/االلكتوني لعمليات طلبات الشراء بالكامل.	 

تقليل معدل   وقت التنفيذ/التسليم لطلبات الشراء بعد حصولها على الموافقة بنسبة 50%.	 

تقليــل ممارســات العمــل المســتغرقة واألعمــال اليدويــة عــن طريــ�ق اإلنتقــال للنظــام الحاســوبي/	 
اإللكتونــي للعمليــات النقديــة.

إتمام كافة أوامر الشراء المعلقة وتسريع عملية التسليم. 	 

الملخص
تــم إنجــاز العديــد مــن التحــوالت إلــى األنظمــة الحاســوبية/اإللكتونية واألوتوماتيكيــة خــالل العــام 	 

2020. لقــد نجحنــا فــي تحويــ�ل الكثــر مــن اإلجــراءات والعمليــات اليدويــة إلــى أنظمة حاســوبية وآلية، 
ممــا تــرك آثــارًا إي�جابيــة علــى الــدورة المســتندية واإلجرائيــة إلصــدار أوامــر الشــراء. وقــد تــم إلغــاء أو 
اختصــار الكثــر مــن المهــام مــن حيــث الوقــت، ممــا يزيــد مــن رضــا العمــالء. عــالوة علــى ذلــك، انخفــض 
عــبء العمــل فــي بعــض المجــاالت مــن خــالل اســتبعاد قســم المشــتيات مــن بعــض اإلجــراءات الحاليــة 

متداخلــة المهــام مثــل الطلبــات النقديــة.
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