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وزير الصحة: تقدمي الرعاية الصحية 
الوقائية والعالجية باجلودة املطلوبة

عبدالكرمي العبداهللا

افتتح وزيــر الصحة د.أحمــد العوضي 
املؤمتر اخلامس عن آخر مستجدات أمراض 

الدم.
وقال الوزير العوضي في كلمة له إن املؤمتر 
اختــار محاور وموضوعــات دقيقة للنقاش 
العلمي احلر، وتبادل اخلبرات، والتي تستحق 
اإلشــادة بجهود اللجــان املنظمــة للمؤمتر 
ورؤيتها الواعية والثاقبة املدركة للتحديات 
التي تواجه الرعايــة الصحية للمرضى في 
املراحل العمرية املختلفة وإلقاء الضوء على 
أهمية تبادل اخلبرات للتصدي لتلك التحديات.
وبــني أن وزارة الصحــة تتطلــع الى ما 
ســيصدر عن املؤمتر من قرارات لالستفادة 
منها لتحديد سياسات وبروتوكوالت الرعاية 
الصحية للمرضى ومتابعة تطبيقها باستخدام 
املؤشرات العلمية املناسبة، معبرا عن اعتزازه 
مبا حتقق من مؤشرات إيجابية بحياة وصحة 
املرضى، والتي تعكس اهتمام الوزارة وحرصها 
على تقدمي الرعاية الصحية الوقائية والعالجية 

والتأهيلية للمرضى باجلودة املطلوبة.
بدوره، قال استشاري أمراض الدم مبركز 

الكويت ملكافحة الســرطان ورئيس املؤمتر 
د.أحمد احلريجي ان املؤمتر يضم ١٦ محاضرا 
من مختلف دول العالم ويهدف إلى الوصول 
إلى أكبر شــريحة من األطبــاء لتعم الفائدة 

وتبادل اخلبرات فيما بينهم.
من جانبه، قدم رئيس قسم أمراض الدم 
د.عبدالعزيز حمادة، آخر اإلحصائيات الطبية 
في املؤمتر عن قسم خدمات قسم الدم وعدد 
املرضى الذين مت اســتقبالهم فــي العيادات 
اخلارجية واملرضى اجلدد الذين مت استقبالهم 
في القسم. وعبر عن شكره للطواقم الطبية 
في قسم أمراض الدم في مركز الكويت ملكافحة 

السرطان.
من جانبها، قالت طبيبة أمراض الدم مبركز 
الكويت ألمراض السرطان د.فاطمة خدادة ان 
املؤمتر سيشهد مشاركات من احملاضرين من 
مختلــف دول العالم في العديد من املجاالت 
التــي تخص أمراض ســرطان الــدم وأيضا 
أمــراض الدم غير الســرطانية مثل األبحاث 

وآخر مستجدات العالج.
وبينــت ان املؤمتر يركــز على العالجات 
اجلديدة والعالجات غير الكيماوية للوصول 
إلى آخر ما توصل إليه العلم في هذا املجال.

افتتح املؤمتر اخلامس عن آخر مستجدات أمراض الدم

الوزير د.أحمد العوضي مع د.أحمد احلريجي ود.عبدالعزيز حمادة ود.فاطمة خدادة واملشاركني في املؤمتر

د.حنان الفضالة لـ «األنباء»: أكثر من ٧٥٪ من أطباء 
الرعاية ال يحملون شهادة تخصصية في طب العائلة

عبدالكرمي العبداهللا

أكدت مديرة برنامج الدبلوم املهني في املمارسة الطبية العامة مبعهد الكويت لالختصاصات الطبية 
د.حنان الفضالة  أن البرنامج يعتبر تدريبيا مهنيا لتدريب أطباء الرعاية األولية بالتعاون مع الكلية امللكية 
للممارسني العامني، مبينة أن هذا البرنامج مت إنشاؤه عام ٢٠١٤ انطالقا من ضرورة رفع مستوى األداء 
املهني ألطباء الرعاية األولية في وزارة الصحة ملواكبة التطورات املهنية. وذكرت في حوار خاص مع 

«األنباء» أن هناك أكثر من ٧٥٪ من أطباء الرعاية في الكويت ال يحملون شهادة تخصصية في طب العائلة 
أو طب األسرة أو املمارسة العامة، ولم يتلقوا التدريب الذي يؤهلهم في العمل في عيادات الطب العام، 
ولذلك فإن جناح البرنامج سيجعل من وزارة الصحة مؤسسة حكومية رائدة في الشرق األوسط لتنفيذها 
التدريب املنهجي للطبيب العام وحتسني جودة الرعاية الصحية األولية في الكويت باعتبارها خط الدفاع 

األول في التعامل مع األمراض بكل أنواعها. وأفادت بأنه يتم قبول ١٥ إلى ٢٠ طبيبا سنويا في البرنامج، 
مشيرة إلى انه مت وضع نظام خاص لقبول املمارسني العامني وفقا ملعايير دقيقة تضمن الشفافية 

واستمرارية املقبولني بالبرنامج. وفيما يلي تفاصيل احلوار كامال:

ما أهمية هذا البرنامج؟ وما الهدف منه؟
٭ انطالقا من ضرورة رفع مستوى 
األداء املهني ألطباء الرعاية األولية 
ملواكبــة التطــورات املهنية، أطلقت 
الوزارة برنامــج الدبلوم املهني في 
املمارســة الطبية العامــة عام ٢٠١٤
كبرنامــج تدريبــي مهنــي مدته ٣٦
شهرا لتدريب أطباء الرعاية األولية 
بالتعاون مع الكلية امللكية للممارسني 

.(RCGP) العامني
ونظرا لكون معظــم أطباء الرعاية 
األوليــة (أكثر من ٧٥٪) في الكويت 
ال يحملون شهادة تخصصية في طب 
العائلة أو طب األســرة أو املمارسة 
العامة ولــم يتلقــوا التدريب الذي 
يؤهلهم الى العمل في عيادات الطب 
العام، فإن جناح البرنامج سيجعل 
من وزارة الصحة مؤسسة حكومية 
رائدة في الشرق األوسط لتنفيذها 
التدريــب املنهجــي للطبيــب العام 
وحتســني جودة الرعايــة الصحية 
األولية فــي الكويت باعتبارها خط 
الدفاع األول في التعامل مع األمراض 

بكل أنواعها.

وما دوره للطبيب؟
٭ التطوير املهني املنشود للممارسني 
العامني العاملني في الرعاية األولية 
املمارســات اإلكلينيكيــة  وتعديــل 
للوصول إلــى النتيجة املرجوة من 
البرنامج والتي ميكن قياسها ضمن 
اإلطار الزمني للتدريب، وذلك من من 
اجل تعزيز كفاءة املمارسني العامني 
وحتسني أدائهم في التعامل مع معظم 
املشاكل واالضطرابات الشائعة في 
املمارسة العامة وتقدمي رعاية صحية 

شاملة ذات معايير عالية.

ما املنهج التدريبي للبرنامج؟
٭ استند املنهج التدريبي إلى مناهج 
الكلية امللكية للممارسني العامني مع 
األخذ باالعتبار آراء املمارسني العامني 
العاملني في مجــال الرعاية األولية 
بعد حتليل نتائج اســتبيان تقييم 
االحتياجات التي مت توزيعها عليهم 

قبل إعداد املنهج.
ويحدد املنهــج املعــارف واملهارات 
واملواقــف التي يحتاج اليها األطباء 
العامون أثناء املمارســة العامة مع 
التركيــز على التعلــم املوجه ذاتيا 
واحلرص على تطوير مهارات التفكير 
الذاتي احلاســمة والتعلم املســتمر 
واحلفاظ على معايير ممارسة املهنة.
وال يتوقف إعداد محتوى البرنامج 
مبجرد البدء بالتدريب، بل متتد إلى 
التعديل أثناء التدريب كلما لزم األمر 
ملواكبة التغيرات التي قد تطرأ على 

الدالئل اإلرشادية اإلكلينيكية.
مدة التدريب

ما مدة التدريب والساعات التدريبية؟
٭ مت األخذ باالعتبار عدد الساعات 
التدريبية املطلوبة واحملددة من قبل 
معهد الكويت لالختصاصات الطبية 
(KIMS) العتماده كبرنامج تدريبي 

حتت مظلته.
وينقســم البرنامج إلى مســتويني 
تدريبيــني (األول والثاني) ويندرج 
حتتهمــا عشــر وحــدات تدريبيــة 

(تتــراوح مدتها بني ٨ و١٨ أســبوعا 
لــكل وحدة) الوحــدات لها محتوى 
معني واستراتيجيات وأهداف وموارد 

تعليمية محددة.
ومتتد فترة التدريب اإلجمالية إلى 
٣٦ شــهرا و مدة التدريب اإلجمالية 
هي ٥٠٠ يوم (٣٥٠٠ ســاعة) بواقع 

٧٩٠ ساعة تدريبية معتمدة.

ما منهجية واستراتيجيات التدريب؟
٭ لضمان جناح البرنامج التدريبي 
فقد مت وضع عدد من القواعد األساسية 
والسياسات واإلجراءات التفصيلية 
للشــؤون اإلداريــة واألكادميية في 
البرنامج ومت صياغة تلك السياسات 
وفقا ملعايير االعتماد الدولي لضمان 

جودة التدريب.
فيتم التدريب اإلكلينيكي في:

٭ قسم احلوادث باملستشفى (٢٤٠
ساعة).

٭ عيادات الطب العام (١٢٠ ساعة).
٭ عيادات الصحة النفسية بالرعاية 

األولية (٢٠ ساعة).
٭ عيادات األمراض املزمنة والسكر 

(٦٠ ساعة).
٭ مستشفى الوالدة (٢٥ ساعة).

العيــون (٢٠ ســاعة)  ٭ عيــادات 
واجللدية (٢٠ ساعة) واألنف واألذن 

واحلنجرة (٢٠ ساعة).
مــن  مجموعــة  اختيــار  مت  لــذا 
االستراتيجيات والوسائل التدريبية 
التي تتناســب مــع نــوع التدريب 
مــع التركيز على أســلوب التدريب 
التجريبي والقائم على حل املشاكل 
واملعضــالت الطبيــة لكونــه يحفز 
املتدربــني على التفكير واســتخدام 
 (reflect and feedback) التغذية املرتدة
وبذلك يحقق هدفي التعلم املستمر 

وتطوير املهارات.

ويتعرض املتدرب الســتراتيجيات 
مختلفة للتدريب من خالل الدورات 
والوحدات التدريبية، من أجل التوصل 
إلى فهم واستيعاب أفضل للمعرفة 
واملهارات ويتم قياس االستراتيجيات 
من خالل األدوات والوسائل لتقدمي 

األدلة حول تقدم املتدرب.
مشاريع التخرج

املتدربون بتقدمي مشاريع  هل يقوم 
للتخرج؟

٭ يهدف البرنامج إلى حتسني جودة 
خدمات الرعاية الصحية األولية في 
مراكز املتدربني وتطوير ثقافة أفضل 
املمارسات من خالل وضع إطار إلجراء 
مشــاريع تقييــم األداء اإلكلينيكي 
ومشاريع حتسني اجلودة مبا يتماشى 
مع عمليات التقييم املعتمدة وتعزيز 
التطبيق املنهجي لهم، بحيث ميكن 
أن يكون جزءا من مجموعة املهارات 
لكل مقدمي الرعاية الصحية، جنبا 
إلى جنب مع تقنيات حتسني اجلودة 

األخرى.
ويتكون املشــروع مــن عدة مراحل 
ليستكمل دورة كاملة لتلبية العمليات 
املعتمدة من التقييم خالل ١٤ شهرا.
كما ميثل املشــروع ٢٠٪ من الدرجة 
اإلجمالية لنهاية تقرير التقييم في 
املستوى الثاني، وهو شرط أساسي 

للتأهيل لدخول امتحان التخرج.
إستراتيجيات التقييم 

ما إستراتيجيات التقييم في البرنامج؟
٭ نظــام التقييم فــي البرنامج هو 
عمليــة منهجيــة تتــم طــوال فترة 
التدريــب لتوثيــق وحتديــد درجة 
حتقيــق األهداف التدريبية ومن ثم 

قياس جودة الوسائل التدريبية.
ويتم ذلك باســتخدام أدوات تقييم 

تكوينية ومتييزية أثناء كل وحدة 
تدريبية وبعد االنتهاء من كل مستوى 

تدريبي وذلك من أجل:
٭ حتديــد مســتوى أداء املتدربــني 
للتفريق بني مســتوياتهم املختلفة 

أثناء كل وحدة تدريبية.
٭ تزويــد املتدربــني بتقارير وفقا 
ألدائهم بهدف مساعدتهم على حتسني 

أدائهم أثناء كل وحدة تدريبية.
٭ تقييم أهليتهم الجتياز املستوى 
التدريبــي األول والثاني واجللوس 

المتحان التخرج.

الذين يلتحقون بهذا  كم عدد األطباء 
البرنامج سنويا؟ ما آلية القبول؟

٭ يتــم قبــول ١٥ إلــى ٢٠ طبيبــا 
ســنويا ومت وضــع نظــام خــاص 
لقبول املمارسني العامني وفقا ملعايير 
دقيقة تضمن الشفافية واستمرارية 
املقبولني بالبرنامج، يتم تقييم املتقدم 

من خالل:
٭ تقييم منوذج الطلب (٢٠٪).

٭ اجتياز امتحان القبول (٦٠٪).
٭ األداء فــي املقابالت الشــخصية 
لتحديد مدى توافق جوانب شخصيته 
مع أعباء البرنامج وااللتزام والتطور 

الوظيفي (٢٠٪).

ماذا عن شهادة التخرج؟
٭ يقوم معهد الكويت لالختصاصات 
الطبية في إطار السلطة املمنوحة له 
بإصدار شهادة االختصاص (الدبلوم 
املهني في املمارسة الطبية العامة) ملن 
اجتاز متطلبات برنامج الدبلوم املهني 
في املمارسة الطبية العامة بنجاح.

ما عدد اخلريجني؟
٭ على الرغم مــن محدودية موارد 
البرنامج وااللتزامات الوظيفية وعبء 
العمل لكل من املدربني واملتدربني، فإنه 
مت تخريج الدفعة األولى وعددهم ١٢

ممارسا عاما في يونيو ٢٠٢١ وتخريج 
الدفعة الثانية وعددهم ٨ ممارسني 
عامني في يونيو ٢٠٢٢ وجار تدريب 
٣ دفعــات، الدفعة الثالثــة (أكتوبر 
٢٠٢٠- ١٢ ممارســا عامــا) والدفعة 
الرابعة (أكتوبر ٢٠٢١ - ١٣ ممارسا 
عاما) والدفعة الرابعة (أكتوبر ٢٠٢٢- 

١٨ ممارسا عاما).

ما خطط البرنامج املستقبلية؟
٭ من اخلطط املســتقبلية حصول 
البرنامــج على االعتمــاد األكادميي 

الدولي، من الهيئات املرموقة.
كمــا أن البرنامج يعمــل منذ الوهلة 
األولــى على حتقيــق جميع معايير 
اجلودة الدولية، وحتقيق درجة التميز 
االستثنائي في العديد منها، ويشمل 
ذلك رصانة اخلطة التدريسية، وجودة 
التدريس، وحســن رعاية املمارسني 
العامــني ودعمهم فــي كل املجاالت، 
ومتانة مشاريع تقييم األداء وحتسني 
اجلودة، وجودة وجناعة العمل اإلداري 

والتقني في البرنامج.
كما أن رحلة تطوير وتعزيز عناصر 
ضمان اجلودة في البرامج ستستمر، 
كمــا يطمح البرنامج الى زيادة عدد 
املمارسني العامني املقبولني وذلك لرفع 
مستوى اخلدمة في الرعاية األولية.

أكدت أن الدبلوم املهني في املمارسة الطبية العامة برنامج تدريبي مهني  لتدريب أطباء الرعاية األولية 

د.حنان الفضالة

قبول ١٥ إلى ٢٠ طبيبًا سنويًا ونظام خاص لقبول املمارسني العامني وفقًا ملعايير دقيقة تضمن الشفافية واالستمرارية بالبرنامج
متتـد فتـرة التدريـب اإلجمالية إلى ٣٦ شـهرًا واملـدة اإلجماليـة ٥٠٠ يـوم بواقع ٧٩٠ سـاعة تدريبيـة معتمدة

شروط االلتحاق بالبرنامج
٭ أن يحمل املتقدم شهادة بكالوريوس طب وجراحة.

٭ أال يزيد عمر املتقدم على ٥٠ سنة.
٭ يحق لألطباء الكويتيني وغير الكويتيني التقدمي للبرنامج.

٭ أن يكون املتقدم طبيبا في عيادات املمارسة العامة في مراكز الرعاية 
الصحية األولية (ال يتم قبول من يعمل في عيادات السكر بالرعاية األولية).
٭ أن يكــون مضى على التحاقه مبراكــز الرعاية الصحية األولية ١٢

شهرا وقت بدأ البرنامج.
٭ أن يكون حاصال على تقدير امتياز في آخر سنتني (إذا كان املتقدم 
عمل ملدة عام واحد فقط يشترط حصوله على امتياز في جميع التقارير 
ربع الســنوية وتقارير نهاية الفترة التدريبية خالل السنة األولى من 

التعيني).
٭ أال يكون مســجال في برامج معهــد الكويت للتخصصات الطبية 
األخرى وقت تقدمي الطلب (يتم قبول الطلب بعد االنسحاب الرسمي 

من البرامج األخرى).
٭ أال يكون منســحبا من برنامج الدبلوم املهني في املمارسة الطبية 
العامة PDGPP خالل ١٢ شهرا من وقت التقدمي (يتم قبول الطلب فقط 

بعد مضي ١٢ شهرا من االنسحاب الرسمي).
٭ لديه شــهادات حضور أنشطة التعليم الطبي املستمر خالل العام 

املاضي.
٭ لديه شــهادتا توصية مختلفتان صادرتان من الكويت خالل فترة 

األشهر الـ ٦ املاضية.
٭ حاصل على شهادة اإلنعاش القلبي الرئوي سارية املفعول.

٭ موافقة واعتماد رئيس املركز ورئيس الرعاية ومدير املنطقة الصحية 
التابع لها الطبيب على منوذج الطلب بعد تعبئته.

«السكنية» تطرح 
مناقصة لتوفير 

عمالة للتحميل 
والتفريغ

عاطف رمضان

طرحت املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية مناقصة 
لتوفيــر عمــال للتحميــل 
والتفـريــــــغ واملنـاولـــة 
الداخلـيــة  واملـراســـــالت 
واخلدمات للمؤسسة، على 
ان يكون موعد إغالقها في ٥

فبراير املقبل، وهي مفتوحة 
للشــركات املتخصصة في 
مجال النظافة بشرط اخلبرة 
الســابقة في مجال األعمال 
املطلــوب تنفيذهــا، وآخر 
موعد لتقدمي استفســارات 

عن املناقصة ٢٢ اجلاري.

إجناز طبي ملستشفى الفروانية: 
أول عملية ECMO لطفلني حتت عمر السنة

الرئتــني والقلــب، حيث يتيح هــذا اإلجراء 
«جتــاوز» الدم للقلب والرئتني، مما يســمح 

لهذه األعضاء بالراحة والشفاء.
ومت تعافــي احلالة االولــى وفصلها عن 
جهاز االيكمو بنجاح وهللا احلمد وهي تتماثل 
للشفاء، كما يستمر العمل على عالج احلاالت 

األخرى في العناية املركزة.

عبدالكرمي العبداهللا

أعلن د.أحمد احلاج رئيس قسم األطفال 
مبستشفى الفروانية عن بدء العمل ببرنامج 
ECMO بالعنايات املركزة لألطفال في الكويت 
من خالل اجناز طبي متثل بإجراء أول عملية 
ECMO لطفلني حتت عمر السنة في العناية 
املركزة لألطفال، االول عمره 5 شهور والثاني 
عمره 9 شهور، باإلضافة الى حالة ثالثة لطفلة 
في العاشرة من العمر، وذلك بالتعاون بني قسم 
العناية املركزة للكبار برئاسة د.محمد شمساه 
ووحدة العناية املركزة لألطفال د.سعد العتيبي 
ود.وليد حسن والطاقم الفني والتمريضي.

وتضمنت العملية إجراء األكسجة الغشائية 
بالتنظير اخلارجي (ECMO)، حيث يضخ الدم 
خارج اجلسم إلى جهاز رئوي قلبي صناعي، 
والذي يعمل على التخلص من ثاني أكســيد 
الكربون وإعادة إرسال الدم محمال باألكسجني 

إلى أنسجة اجلسم.
ويستخدم جهاز االيكمو في حاالت فشل 

عبر التعاون بني قسمي العناية املركزة للكبار واألطفال

جانب من إجراء العملية


