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روح المسئولية التي 
تبناها أبناء الهيئة 

ساهمت بنجاح تجربة 
التعليم عن بعد

د.األستاد: 

تبنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب منذ الظهور األول جلائحة كوفيد 19- التحول من التعليم التقليدي 

الهيئة خطة متكاملة ملشروع  ، حيث وضعت  العاملية  التعليمية  املؤسسات  بذلك  بعد مواكبة  اإللكتروني عن  التعليم  إلى 

التعليم اإللكتروني عن بعد و التي كان من أولوياتها اختيار املنظومة التعليمية املناسبة لألساتذة و الطلبة، والعمل على 

تدريبهم و تأهليهم الستخدامها بكل سهولة و يسر عن طريق الدروات التدريبية التي سبقت موعد انطالق الدراسة الفعلي ، 

وانطلقت الدراسة و حققت التجربة النجاح املطلوب رغم وجود بعض الصعوبات والتحديات التي واجهت الفريق املتخصص 

حيث عملت الهيئة جاهدة على تذليلها أمام طلبتها ليتمكنوا من استكمال مشوارهم الدراسي ، "صناع املستقبل " حاورت 

نائب املدير العام للخدمات األكادميية املساندة د.جاسم األستاد و رئيس جلنة تطوير منظومة التعليم اإللكتروني بالهيئة 

ليحدثنا عن جتربة الهيئة يف مشروع التعليم اإللكتروني عن بعد و أهم االستعدادات و التحديات التي واجهت املشروع ..

بداية ما هي الخطوات األولى لمشروع التعليم عن بعد للفصل الثاني التكميلي؟ 	

من  الرغم  على  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  متميزة  كانت   ،2019/2020 الثاني  الدراسي  الفصل  الستكمال  الهيئة  جتربة 

التحديات التي واجهتها جميع املؤسسات التعليمية بالعالم ومنها الهيئة، إال أن الهيئة متيزت بني املؤسسات التعليمية 

يف دولة الكويت، حيث أن اإلدارة برئاسة مدير عام الهيئة الدكتور علي املضف، تبنت منذ اللحظة األولى لظهور اجلائحة 

الذهاب إلى التحول بالكامل إلى التعليم عن بعد وعليه، مت وضع خطة متكاملة كان من أولوياتها اختيار املنظومة التعليمية 

املناسبة وتدريب أعضاء هيئة التدريس والتدريب والطلبة، وأخيرا وليس آخرا، تزويد املنصات التعليمية مبحتوى علمي. 

إن هذه اخلطة أثمرت عن عقد فصل تعليمي استثنائي يف مستوى التدريس والتدريب على الرغم من وجود العديد 

من التحديات، لكن أعضاء هيئة التدريس والتدريب برزوا كعنصر القوة يف هذه التجربة التي أبهرت العديد من املؤسسات 

احلكومية ومت الثناء على اجلهد املبذول واملتميز. 

في حوار مع نائب المدير العام للخدمات 
األكاديمية المساندة
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أبوابها  التعليم اإللكتروني بات ضروريًا يف ظل االنتشار العاملي جلائحة كورونا ، حيث أغلقت املؤسسات التعليمية 

التأخير من  وهذا  الدراسي،  العام  االنتهاء من  الدراسية من  املراحل  تأخر جميع  عليه  ترتب  الشهور، مما  للعديد من 

نظرا  العلمي طويلة  التحصيل  التوقف عن كسب  فترة  أن  كون  والطالبات  الطلبة  على  عائده سلبي  يكون  أن  احملتمل 

النتشار فيروس كورونا، لذلك  سعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بكافة اإلمكانيات املتاحة لتسهيل عملية 

التعليم عن بعد من خالل تنظيم ورش عمل و دورات خاصة للطلبة و الطالبات و بالتعاون مع أعضاء الهيئة التدريسية و 

التدريبية للكليات و معاهد الهيئة، مما ساهم يف تسهيل عملية الدراسة عن بعد واستكمال الفصل الدراسي. وحول هذا 

املوضوع ألتقت صناع املستقبل ببعض منتسبي كلية التمريض وكلية العلوم الصحية من الطلبة والطالبات للحديث حول 

جتربتهم يف الدراسة اإللكترونية. 

تجربة طلبة وطالبات »التطبيقي« 
في الدراسة عن بعد
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د. الحسن: مستوى التدريب المجتمعيد. الحسن: مستوى التدريب المجتمعي
لإلسعافات األولية منخفضلإلسعافات األولية منخفض

اإلسعافات األولية هي مجموعة من اخلطوات واإلجــراءات التي يتم تقدميها للشخص املصاب بهدف حتقيق اإلسعاف 

أو تدهورها حلني وصول  إنقاذ حياة املصاب واحلفاظ على استقرار حالته ومحاولة منع تطور احلالة لألسوأ  األولــي وهو 

الفريق الطبي املختص، لذلك ُيعد اإلملام بُطرق اإلسعافات األولّية ضرورة نظرًا ألهميتها خصوصًا يف الدقائق األولى من 

إصابة اإلنسان، فمن املمكن أن يتوقف شفاء الشخص امُلصاب على سرعة إسعافه بالطريقة الصحيحة.

وبهذا الصدد فقد قدمت األستاذ املساعد يف كلية العلوم الصحية د. دالل احلسن كتابًا بعنوان "املهارات اإلكلينيكية    

للمسعف" الذي يشمل 15 فصاًل ويتضمن مختلف املهارات واخلطوات الالزمة إلسعاف احلاالت الطارئة خارج نطاق املستشفى 

وفقًا آلخر املعايير العاملية يف مجال الطوارئ الطبية. وكان هذا اللقاء معها للحديث حول أبرز ما جاء يف كتابها.

في البداية هل لِك أن تبيني لنا من هي الفئات التي يستهدفها الكتاب؟ 	

الفئة املستهدفة من هذا الكتاب هي جميع الكوادر الطبية يف الصفوف األمامية: مسعف، ممرض، طبيب الرعاية األولية 

وجميع الكوادر التدريبية يف مجال الطب واإلسعاف والتمريض وجميع طلبة الطب واإلسعاف والتمريض.

ماهي حاالت الطوارئ الطبية األكثر شيوعًا في مجتمعات الشرق األوسط؟ 	

الرغم  العامة. فعلى  والصحة  الطبية  الــطــوارئ  املجتمعية خاصة يف مجال  الشرق األوســط من قلة األبحاث  نعاني يف 

من رصد  الدراسات يف الصحة العامة يف الشرق األوســط مرض السكر وأمــراض القلب تبني أنها أكثر األمــراض شيوعًا يف 

مجتمعاتنا الشرقية وسجلت دراسات الرعاية األولية مرض الربو على أنه من أكثر احلاالت الطبية الطارئة يف مراكز الرعاية 

األولية، إال أنه ال يوجد أي دراسة  توضح احلاالت الطبية الطارئة يف مجتمعاتنا الشرقية . ومت النشر يف تاريخ ٨ سبتمبر ٢٠٢٠ 

يف مجلة Disaster medicine and public health preparedness   التابعة جلامعة كامبرج البريطانية وهي األولى 

حلاالت طبية طارئة يف الشرق األوسط ، وألول مرة بينت الدراسة نسب احلاالت الطبية الطارئة األكثر شيوعًا يف املجتمع 

وهي: هبوط السكر، احلــروق، التشنج واإلغماء. ويف كتاب املهارات اإلكلينيكية للمسعف مت التطرق آللية التعامل مع هذه 

احلاالت وفقًا آلخر البرتوكوالت العلمية يف مجال الطوارئ الطبية.

تجربة طلبة وطالبات التطبيقي 
في الدراسة  عن بعد
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عند بداية احلديث عن الفصل الدراسي التكميلي 

اجلزيل  بالشكر  بها  نتقدم  وقفة  من  لنا  البــد  الثاني 

والــتــدريــب  الــتــدريــس  أعــضــاء هيئة  واالمــتــنــان جلميع 

كل  عــلــى  الــكــويــت  يف  التعليمية  املــؤســســات  جــمــيــع  يف 

وإخالص الستكمال  وتفاني  وتعب  بذلوه من جهد  ما 

الــرغــم من  عــلــى  الــثــانــي  التكميلي  الـــدراســـي  الــفــصــل 

بسبب  بأسره  العالم  اجتاحت  التي  الصعبة  الظروف 

كورونا. جائحة 

ــروف عــلــى  ــظــ لـــقـــد تــغــلــب األســــاتــــذة عـــلـــى هــــذه الــ

الـــرغـــم مـــن قــصــر فـــتـــرة جتـــربـــة اســـتـــخـــدام الــطــريــقــة 

واألجــهــزة  احلواسيب  مــن خــالل  التعليم  اجلــديــدة يف 

الشكر  كل  منا  فلهم  التكنولوجية،  والوسائل  الذكية 

والعرفان..

التكميلي  الــفــصــل  عــن  لــلــحــديــث  انــتــقــلــنــا  إذا  أمـــا 

الثاني ماله وما عليه، بعيدا عن موضوع جناح أو فشل 

ألوانه  سابق  والفشل  النجاح  عن  فاحلديث  التجربة، 

نــظــرا لــقــصــر فــتــرة الــتــجــرب، بــل ســنــتــطــرق لــلــحــديــث 

حـــول بــعــض الــنــقــاط الــتــي مــن املــهــم الــوقــوف عندها 

كورونا  فيروس  أزمــة  خالل  من  تبني  لقد  ومناقشتها. 

الــتــي اجــتــاحــت الــعــالــم أن االســتــثــمــار الــتــكــنــولــوجــي 

ــة ولـــيـــس مــن  ــ ــروريـ ــ ــو حـــاجـــة مــلــحــة وضـ بــالــتــعــلــيــم هــ

العاملني  جميع  يتعلم  أن  املهم  من  وبــدا  الكماليات، 

يف الــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي بــاإلضــافــة إلـــى الــطــلــبــة كيفية 

اســتــخــدام وســائــل الــتــعــلــيــم عــن بــعــد، أضـــف إلـــى ذلــك 

أساسية  مهارات  أصبحت  التقنيات  هذه  استخدام  أن 

التعليمية  املــؤســســات  خــريــجــي  تــوفــرهــا يف  املــهــم  مــن 

املــقــبــلــني عــلــى الــعــمــل بــقــطــاعــات الــدولــة املــخــتــلــفــة يف 

السريع  التكنولوجي  للتطور  نظرا  القادمة  السنوات 

التواصل  الوقت نحن ندرك أهمية  ذات  العالم. يف  يف 

املــبــاشــر بـــني املــعــلــم والــطــالــب وبـــني الــطــالــب وأقـــرانـــه 

من  الشخصية  تكوين  يف  يساهم  والـــذي  الطلبة  مــن 

واالجتماعية  التعليمية  واألنشطة  التفاعالت  خالل 

ــل الـــقـــاعـــات الـــدراســـيـــة. لــذا  ــ الـــتـــي يـــقـــومـــون بــهــا داخـ

والتنسيق  بالتخطيط  املعنيني  املــســؤولــني  مــن  نــأمــل 

ومتابعة العملية التعليمية يف البالد أن يضعوا نصب 

املباشر  اجلانبني  بكال  التعليم  تطوير  عملية  أعينهم 

لنقلة  بــوابــة  كــورونــا  جائحة  تكون  وأن  والتكنولوجي، 

الطريقة  ناحية  من  ككل  التعليمي  النظام  يف  نوعية 

التخصصات  من  املستقبلية  واالحتياجات  التعليمية 

كــورونــا حاجة  جــائــحــة  أثــبــتــت  الــتــي  وغــيــرهــا  العلمية 

لها. البالد 

صناع املستقبل

استكمال الفصل الدراسي التدريبي الثانياستكمال الفصل الدراسي التدريبي الثاني

االفتتـــاحيــــةاالفتتـــاحيــــة
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روح المسئولية التي 
تبناها أبناء الهيئة 

ساهمت بنجاح تجربة 
التعليم عن بعد

د.األستاد: 

تبنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب منذ الظهور األول جلائحة كوفيد 19- التحول من التعليم التقليدي 

الهيئة خطة متكاملة ملشروع  ، حيث وضعت  العاملية  التعليمية  املؤسسات  بذلك  بعد مواكبة  اإللكتروني عن  التعليم  إلى 

التعليم اإللكتروني عن بعد و التي كان من أولوياتها اختيار املنظومة التعليمية املناسبة لألساتذة و الطلبة، والعمل على 

تدريبهم و تأهليهم الستخدامها بكل سهولة و يسر عن طريق الدروات التدريبية التي سبقت موعد انطالق الدراسة الفعلي ، 

وانطلقت الدراسة و حققت التجربة النجاح املطلوب رغم وجود بعض الصعوبات والتحديات التي واجهت الفريق املتخصص 

حيث عملت الهيئة جاهدة على تذليلها أمام طلبتها ليتمكنوا من استكمال مشوارهم الدراسي ، "صناع املستقبل " حاورت 

نائب املدير العام للخدمات األكادميية املساندة د.جاسم األستاد و رئيس جلنة تطوير منظومة التعليم اإللكتروني بالهيئة 

ليحدثنا عن جتربة الهيئة يف مشروع التعليم اإللكتروني عن بعد و أهم االستعدادات و التحديات التي واجهت املشروع ..

بداية ما هي الخطوات األولى لمشروع التعليم عن بعد للفصل الثاني التكميلي؟ 	

من  الرغم  على  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  متميزة  كانت   ،2019/2020 الثاني  الدراسي  الفصل  الستكمال  الهيئة  جتربة 

التحديات التي واجهتها جميع املؤسسات التعليمية بالعالم ومنها الهيئة، إال أن الهيئة متيزت بني املؤسسات التعليمية 

يف دولة الكويت، حيث أن اإلدارة برئاسة مدير عام الهيئة الدكتور علي املضف، تبنت منذ اللحظة األولى لظهور اجلائحة 

الذهاب إلى التحول بالكامل إلى التعليم عن بعد وعليه، مت وضع خطة متكاملة كان من أولوياتها اختيار املنظومة التعليمية 

املناسبة وتدريب أعضاء هيئة التدريس والتدريب والطلبة، وأخيرا وليس آخرا، تزويد املنصات التعليمية مبحتوى علمي. 

إن هذه اخلطة أثمرت عن عقد فصل تعليمي استثنائي يف مستوى التدريس والتدريب على الرغم من وجود العديد 

من التحديات، لكن أعضاء هيئة التدريس والتدريب برزوا كعنصر القوة يف هذه التجربة التي أبهرت العديد من املؤسسات 

احلكومية ومت الثناء على اجلهد املبذول واملتميز. 

في حوار مع نائب المدير العام للخدمات 
األكاديمية المساندة
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كيف خدمت منصات التعليم االلكتروني مشروع التعليم عن بعد؟ 	

املنصات التعليمية التي مت تبنيها من قبل الفرق الفنية وجلان الهيئة تعّد من أفضل املنصات التي مت اعتمادها من قبل 

أعرق اجلامعات العاملية، وقد أثبتت كفاءتها خالل مرحلة التعليم عن بعد يف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

ومن املالحظ أن تبني أعضاء هيئة التدريس والتدريب والطلبة للمنصات التعليمية )مودل وتيمز( كان مثمرا، حيث مت 

االنتهاء من الفصل الدراسي الثاني التكميلي بدون مشاكل حقيقية تذكر وذلك بفضل تعاون جميع منتسبي الهيئة من 

أساتذة وطلبة، واملشاركة الفعالة يف إجناح هذه التجربة. 

كم عدد الطلبة الملتحقين بالمشروع والذين تم تدريبهم؟ 	

من املفترض أن جميع طلبة الهيئة الذين يفوق عددهم الـ 54 ألف طالب وطالبة، شاركوا يف الفصل الدراسي الثاني، لكن 

امللفت للنظر أن عدد املشاركات يف التدريب فاقت الـ 80 ألف مشاركة ،مما يعني أن عددا كبيرًا من الطلبة شارك يف التدريب 

ألكثر من مرة، مما ساهم يف متيز الطلبة ومتدربي الهيئة يف التعامل مع املنصات التعليمية خالل الفصل الدراسي.

هل هناك أعداد لم يتم تدريبها من إجمالي المقيدين؟ 	

التدريب   إتاحة فرص  على  بواجبه  قام  بالهيئة،  املتميز  التدريب  وفريق  اإللكتروني   التعليم   تطوير منظومة  فريق 

للجميع من خالل محاضرات وعمل فيديوهات موجودة على منصات الهيئة اإللكترونية، وإدراج  كتيبات وتعليمات ميكن 

الوصول إليها يف أي وقت، وال يفوتنا ذكر أن كليات ومعاهد الهيئة قامت مشكورة بنفس الدور لطلبتها مما أثرى عملية 

واملتدربني، وساهمت يف متكينهم من استخدام  الطلبة  التدريب للعديد من  أتاحت  كافة،  التدريب للطلبة. هذه اجلهود 

املنصات التعليمية. 

شارك في التدريب ما يفوق 
الـ 80 ألف طالب و طالبة
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وكم عدد أساتذة الهيئة ممن تم تدريبهم وإجمالي األساتذة المستخدمين للنظام؟ 	

مت تدريب كافة أعضاء هيئة التدريس والتدريب يف الهيئة على منصتى )مودل وتيمز( وكذلك على برامج )أوفس 365( 

من خالل خطة تدريبية تتكون من مرحلتني. وخالل هاتني املرحلتني جنحنا يف  تدريب )2963( عضو من أعضاء هيئة 

التدريس والتدريب على برنامج )مايكروسوفت تيمز( و )1405( على نظام )مودل(  و )1095( على نظام )أوفس 365(. هذه 

األعداد تعتبر استثنائية يف تدريب أعضاء هيئة التدريس، وكان اإلقبال على هذه الدورات متميزا. 

في بداية انطالق مشروع التعليم عن بعد ظهرت بعض االنتقادات، كيف تعاملتم معها؟ 	

يف بداية املشروع، مت دراسة جميع التحديات والعمل على تذليلها، وعلى الرغم من أن هناك بعض التحديات صعب 

التعامل معها، إال أن محاوالت أعضاء هيئة التدريس والتدريب يف التعاطي معها كان إيجابيا، و تعد االختبارات من أبرز 

البيئة  توفير  والتدريب يف  التدريس  أعضاء هيئة  الكثير من  أبدع  العملية حيث  الدروس  إلي  ،باإلضافة  التحديات  هذه 

املناسبة واالختبارات املتنوعة التي مت تطبيقها لتتماشى مع نظام التعليم عن بعد. أيضًا ساهم العديد من أعضاء هيئة 

التدريس والتدريب على توفير املواد التعليمية للمقررات العلمية لتناسب التعليم عن بعد، مما أثرى العملية التعليمية 

بشكل فعال ومتميز. ويجدر بنا هنا أن هناك العديد من التجارب واملمارسات التي مت عرضها على أعضاء هيئة التدريس 

والتدريب والتي ساهمت بإثراء خبراتهم ومعارفهم  يف هذا املجال.  
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هل طبق النظام على كافة قطاعات الهيئة من كليات ومعاهد؟ 	

الدراسية  املقررات  رفع  كذلك مت  ومعاهد،  كليات  من  الهيئة  قطاعات  على جميع  بعد  عن  التعليم  نظام  تطبيق  مت 
التدريس والتدريب إلعداد  إبريل املنصرم، مما ساهم بإعطاء الفرصة ألعضاء هيئة  والتدريبية على املنصات منذ شهر 
التعليم  بإقامة جتربة   الهيئة  وقد متيزت  مبكر،  بوقت  إلكترونية  دراسية  مقررات  وبناء  الالزم،  احملتوى  ووضع  وجتهيز 
التجريبية حاجز اجلليد بني األساتذة والطلبة  الفترة  الفعلية.، حيث كسرت هذه  الدراسة  عن بعد  ملدة أسبوعني قبل 

واملتدربني، وساهم يف بدء الفصل الدراسي الثاني التكميلي بشكل سلس وميسر.

ما هو تقييمك لنتيجة التجربة؟ 	

بعد مراجعة جميع البيانات، نستطيع أن نؤكد أن 
املرجوة،فقد  أهدافها  وحققت  ناجحة  كانت  التجربة 
التعليم عن بعد متميزًا بني أعضاء  املشاركة يف  كانت 
هيئة التدريس والتدريب والطلبة واملتدربني، واملنصات 
التعليمية كانت على مستوى كبير من الكفاءة، واألهم 
استخدام  لثقافة  شامل  تغيير  هنالك  كان  ذلك،   من 
التعليم اإللكتروني بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وهذا اجناز حقيقي وسيكون بإذن اهلل مرحلة 
والتحول  اإللكتروني  التعليم  منظومة  لتطوير  أولى 

الرقمي لنهج التدريس والتدريب يف الهيئة.

هل ستكون هناك إضافات أو تعديالت على النظام تطبق بالفصل الصيفي واألول٢١/٢٠؟ 	

وكذلك  التدريس،  هيئة  أعضاء  جتربة  التعليمية،  املنصات  منها  األمور  من  للعديد  مستمر  تطوير  هناك  بالتأكيد، 
احلاسوب  أنظمة  خالل  من  والطلبة  والتدريب  التدريس  هيئة  ألعضاء  املقدمة  اخلدمات  جلميع  اإللكتروني  التحول 

واملنصات التعليمية، وأخيرا وليس آخرا، تفعيل احملتوى اإللكتروني التفاعلي للمقررات التدريسية والتدريبية.

كلمة أخيرة  تود إضافتها؟ 	

أود أن أشكر إدارة الهيئة بقيادة املدير العام د. علي املضف، على إدارته الناجحة ملنظومة التعليم اإللكتروني يف الهيئة، 
وكذلك أعضاء اللجنة وفريق التدريب املتميز وأعضاء هيئة التدريس والتدريب كافة، حيث ساهم اجلميع يف الهيئة على 
إجناح خطة التحول للتعليم عن بعد، وإن روح املسئولية التي تبناها جميع املنتسبني ساهمت يف نقل الهيئة إلى مستوى 

متميز خالل هذه اجلائحة، وإلى استثمار املشكلة وحتويلها إلى فرصة لرفع مستوى الهيئة يف هذا املجال.

التطوير  من  مزيد  وإلى  اإللكتروني  التعليم  منظومة  تطوير  يف  وجهده  وقته  من  وأعطى  ساهم  من  فشكًرا جلميع 
والتقدم واإلبداع.  
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د. الحسن: مستوى التدريب المجتمعيد. الحسن: مستوى التدريب المجتمعي
لإلسعافات األولية منخفضلإلسعافات األولية منخفض

اإلسعافات األولية هي مجموعة من اخلطوات واإلجــراءات التي يتم تقدميها للشخص املصاب بهدف حتقيق اإلسعاف 

أو تدهورها حلني وصول  إنقاذ حياة املصاب واحلفاظ على استقرار حالته ومحاولة منع تطور احلالة لألسوأ  األولــي وهو 

الفريق الطبي املختص، لذلك ُيعد اإلملام بُطرق اإلسعافات األولّية ضرورة نظرًا ألهميتها خصوصًا يف الدقائق األولى من 

إصابة اإلنسان، فمن املمكن أن يتوقف شفاء الشخص امُلصاب على سرعة إسعافه بالطريقة الصحيحة.

وبهذا الصدد فقد قدمت األستاذ املساعد يف كلية العلوم الصحية د. دالل احلسن كتابًا بعنوان "املهارات اإلكلينيكية    

للمسعف" الذي يشمل 15 فصاًل ويتضمن مختلف املهارات واخلطوات الالزمة إلسعاف احلاالت الطارئة خارج نطاق املستشفى 

وفقًا آلخر املعايير العاملية يف مجال الطوارئ الطبية. وكان هذا اللقاء معها للحديث حول أبرز ما جاء يف كتابها.

في البداية هل لِك أن تبيني لنا من هي الفئات التي يستهدفها الكتاب؟ 	

الفئة املستهدفة من هذا الكتاب هي جميع الكوادر الطبية يف الصفوف األمامية: مسعف، ممرض، طبيب الرعاية األولية 

وجميع الكوادر التدريبية يف مجال الطب واإلسعاف والتمريض وجميع طلبة الطب واإلسعاف والتمريض.

ماهي حاالت الطوارئ الطبية األكثر شيوعًا في مجتمعات الشرق األوسط؟ 	

الرغم  العامة. فعلى  والصحة  الطبية  الــطــوارئ  املجتمعية خاصة يف مجال  الشرق األوســط من قلة األبحاث  نعاني يف 

من رصد  الدراسات يف الصحة العامة يف الشرق األوســط مرض السكر وأمــراض القلب تبني أنها أكثر األمــراض شيوعًا يف 

مجتمعاتنا الشرقية وسجلت دراسات الرعاية األولية مرض الربو على أنه من أكثر احلاالت الطبية الطارئة يف مراكز الرعاية 

األولية، إال أنه ال يوجد أي دراسة  توضح احلاالت الطبية الطارئة يف مجتمعاتنا الشرقية . ومت النشر يف تاريخ ٨ سبتمبر ٢٠٢٠ 

يف مجلة Disaster medicine and public health preparedness   التابعة جلامعة كامبرج البريطانية وهي األولى 

حلاالت طبية طارئة يف الشرق األوسط ، وألول مرة بينت الدراسة نسب احلاالت الطبية الطارئة األكثر شيوعًا يف املجتمع 

وهي: هبوط السكر، احلــروق، التشنج واإلغماء. ويف كتاب املهارات اإلكلينيكية للمسعف مت التطرق آللية التعامل مع هذه 

احلاالت وفقًا آلخر البرتوكوالت العلمية يف مجال الطوارئ الطبية.



2020العدد الثاني  - أكتوبر

9
ماذا يميز الكتاب أيضا؟ 	

ما مييز هذا الكتاب أنه:
أول كتاب على املستوى اإلقليمي يناقش آلية التعامل مع احلاالت  	

الطبية الطارئة خارج املستشفى.
يناقش املواضيع بلغة طبية بسيطة ومفهومة تتناسب مع مختلف  	

مستويات القراء.
يغطي املواضيع املختلفة على هيئة سيناريوهات مما يقرب لذهن  	

ــارج املستشفى  الـــقـــارئ الـــصـــورة احلــقــيــقــيــة لــلــحــاالت الــطــارئــة خــ
 problem based" احلــديــثــة  الــتــعــلــيــم  أســالــيــب  مـــع  يــتــمــاشــى 

."learning

املـــهـــارات اإلكلينيكية  	 واملــتــعــلــم يف مــجــال  املــعــلــم  يلبي احــتــيــاجــات 
األساسية والطوارئ الطبية. 

ما هي فصول الكتاب؟ 	

عدد فصول الكتاب ١٥ فصل، يتناول الفصل األول مبادئ وصف املصاب، والفصل الثاني فيبني ما هي اإلجراءات االحترازية 

املطلوبة عند التعامل مع احلاالت الطارئة، والفصل الثالث يناقش بعض املهارات اإلكلينيكية األساسية لكل من يقّيم احلالة 

الصحية لشخص مريض خارج املستشفى مثل حتديد نسبة الوعي وكيفية قياس النبض، والفصل الرابع يوضح أسس عملية 

الفرز يف حال تواجد أكثر من شخص بحاجة إلى مساعدة طبية خارج املستشفى، ويركز الفصل اخلامس على أسس أخذ 

التاريخ املرضي مع وضع سيناريوهات تدريبية، أما الفصل السادس فيشرح كيفية قياس العالمات احليوية وفحص اجلهاز 

التنفسي، وجهاز الدورة الدموية واجلهاز العصبي.

القلب األمريكية، والفصل  للبالغ والرضيع وفقًا لتوصيات جمعية  الرئوي  القلبي  السابع يبني أسس اإلنعاش  الفصل 

الثامن يشرح كيفية نقل شخصًا مريضًا خارج املستشفى وماهي املعدات التي ميكن االستعانة بها وكيفية استخدامها، الفصل 

التاسع يبني كيفية تقييم والتعامل مع انسداد مجرى الهواء وأسس استخدام األكسجني خارج املستشفى ويتناول الفصل 

العاشر كيفية التعرف وعالج الغصة عند البالغ والرضيع. 

املثالية  الطريقة  ويبني  القلب  وتوقف  القلب  الطارئة مثل جلطة  القلبية  احلــاالت  إلــى  احلــادي عشر  الفصل  ويتطرق 

ملتابعتها والتعامل معها، أما الفصل الثاني عشر فيركز على كيفية التعامل مع جلطة الدماغ خارج املستشفى. 

ويتناول الفصل الثالث عشر مشاكل ضيق التنفس وكيفية التعامل معها، أما الفصل الرابع عشر فيوضح احلاالت الطبية 

الطارئة التي تتسبب بفقدان وعي الشخص وكيفية التعرف عليها والتعامل معها مثل: هبوط السكر، اإلغماء والتشنج. 

ويكشف الفصل اخلامس عشر عن كيفية التعامل مع حاالت الغرق، ضربة الشمس وانخفاض درجة احلــرارة. واجلدير 

بالذكر أن الفصول التي تناقش احلاالت املرضية الطارئة )الفصل احلادي عشر= الفصل خامس عشر( ال تكتفي بتوضيح 

كيفية التعامل مع احلاالت بل أيضًا توضح آلية تلخيص احلالة املرضية عند التسليم بني الطواقم الطبية. 
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ما رأيك في مستوى التدريب المجتمعي لإلسعافات األولية؟ 	

مستوى التدريب املجتمعي لإلسعافات األولية منخفض. فمستوى التدريب لإلسعافات احمللي هو ١٩٪ بينما يف الدول 

املجاورة مثل اإلمارات العربية املتحدة يصل إلى ٣٥٪ ويف بعض املجتمعات الغربية يصل إلى ٩٥٪.

كيف يمكن للفرد االرتقاء بمستوى وعيه في مجال اإلسعافات األولية؟ 	

من خالل االنضمام إلى دورات اإلسعافات األولية املتوفرة يف مراكز التدريب املختلفة يف البالد. واجلدير بالذكر بناًء على 

قانون اجلزاء الكويتي رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ "األصل تقدمي املساعدة حتى لو من غير شهادة أو تخصص سواًء بنفسه أو طلب 

املساعدة للمصاب. أما إذا جتاوز يف مساعدته خطأ جسيم مثل: املوت، عاهة، عالج طويل )أكثر من ٢١ يوم(، جرح فيعرض 

املساءلة القانونية وتكون العقوبة على مقدار اخلطأ الناجت". لذلك ال ميكن للفرد تقدمي مساعدة طبية إال يف حالة امتالكه 

شهادة تدريبية تنص على أهليته وذلك تفاديًا للتعرض ألي مسائالت القانونية.

ما هي الخطة التي يجب اتباعها لتقليل العبء على المنظومة الصحية؟ 	

على مستوى الفرد يف املجتمع: كما مت ذكره سابقًا من خالل االنضمام إلى دورات اإلسعافات األولية، كما يتوجب على األفراد 

تأهيل أنفسهم للتعامل مع احلاالت الطارئة يف منزلهم فعلى سبيل املثال يف حال وجود فردًا مصاب مبرض السكر البد من 

وجود شخصًا يف املنزل مت تدريبه على كيفية التعرف على حالة هبوط السكر الشديد وكيفية حقن إبرة اجللوكاجون. وكذلك 

من املهام التي تقع على عاتق أفراد املجتمع هي االستعانة بخدمة الطوارئ الطبية "١١٢" عند احلاجة واتباع تعليمات متلقي 

البالغ املختص التي قد تكون أحيانًا كافية للتعامل مع احلالة الطبية الطارئة. 

جهات  جميع  على  ينص  والذي  املهنية"  والصحة  السالمة  "قانون  تطبيق  من  بد  فال  املجتمع:  مستوى  على  أما 

ووجود  لذلك.  احلاجة  عند  به  واالستعانة  األولية  اإلسعافات  على  مدربًا  شخصًا  وجود  بوجوب  املجتمع  يف  العمل 

يف  معينًا  مرفقًا  القانون  هذا  يحدد  وال  لالستعمال،  صاحلة  وأدوات  أدوية  على  حتتوي  األولية  إسعافات  حقيبة 
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دراسات

دراسة اإلسعافات األولية:ًً 	

Al Hasan D, Monger E, Brightwell R. Medical Emergencies Requiring First Aid at Home: A 

Population-Based Survey Study. Disaster Med Public Health Prep. 2020 Sep 8:1-7

دراسة توضح أهمية تفعيل دور متلقي البالغ يف خدمة الطوارئ الطبية: 	

AlHasan D, Drennan J, Monger E, Mahmid SA, Ahmad H, Ameen M, Sayed ME. 

Dispatcher assisted cardiopulmonary resuscitation implementation in Kuwait: A before 

and after study examining the impact on outcomes of out of hospital cardiac arrest victims. 

Medicine (Baltimore). 2019 Nov;98(44): e17752.

املجتمع مثل املالعب أو املدارس بل يشمل جميع مرافق العمل يف املجتمع. البد من تكثيف دور اإلعالم يف توعية املجتمع على 
كيفية التعرف على احلاالت الطبية الطارئة مثل حاالت "كيفية تعرف الفرد على حالة توقف القلب، أعراض جلطة القلب، 

وأعراض جلطة الدماغ وأهمية دور الفرد يف حتسني نسبة العيش عند سرعة التعرف على هذه احلاالت بشكل سريع.

 وعلى مستوى خدمة الطوارئ الطبية: فال بد من تطبيق نظام األولوية عند االستجابة للبالغات، تفعيل برتوكول عدم النقل 
للمبلغ،  الالزمة  الطبية  البالغ يف إعطاء اإلرشادات  دور متلقي  "treat and release protocol" وتفعيل  بـ  أو ما يعرف 

وأخيرًا إصدار النشرات التثقيفية عن كيفية التعرف وعالج احلاالت الطبية الطارئة. 

وعلى مستوى الرعاية األولية: تفعيل نظام الستجابة للطوارئ يف مراكز الرعاية األولية.
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إحصائيات:

رسم بياني يوضح تفاوت احلاالت الطبية الطارئة بني الفئات العمرية املختلفة يف املجتمع احمللي.

رسم بياني يوضح انخفاض مستوى وعي املجتمع يف التعرف على حاالت توقف القلب
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قرر ديفيد روزنهان دكتور يف جامعة ستانفورد وعالم نفس يف بداية سبعينيات القرن 

املاضي عمل جتربة بأن يدعي هو وثمانية من أصدقائه )ثالثة علماء نفس/ طبيب أطفال/ 

طبيب نفسي/ صباغ/ ربة منزل/أحد طلبته( بأنهم مرضى نفسيني ليختبروا مدى قدرة 

األطباء النفسيني يف املستشفيات األمريكية على التميز بني سالمة العقل واجلنون.

أن تكون عاقال
في أماكن مجنونة

النفسي يف واليــات مختلفة وعلى فترات  الدكتور ديفيد مع أصدقائه بأن يذهب كاًل منهم إلى مستشفى الطب  اتفق   

مختلفة، فكانت التجربة عبارة عن إدعاء الدكتور روزنهان وأصدقائه بعرض واحد وهو سماع أصوات تخاطبهم بثالث كلمات 

فقط )فراغ/ فجوة/ ارتطام( أما سبب اختيار هذا العرض ألنه الميثل أي عرض ألي مرض نفسي يف علم النفس، وعند مقابلة 

باضطراب  ُشّخص  واألخير  الشخصية  بانفصام  منهم  سبعة  األطباء  َشّخَص  اجلميع 

للمستشفيات  دخولهم  وبعد  املستشفيات  إلــى  اجلميع  إدخـــال  ومت  القطب،  ثنائي 

إقامة  مــدة  وكانت  تكلمهم،  أصــوات  بوجود  التظاهر  دون  تصرفوا بشكل طبيعي 

أيّا  أفــراد املجموعة يف املستشفى تترواح ما بني ٧ إلى ٥٢ يومًا، ولم ُيالحظ 

من األطباء أنهم طبيعيني بل أعطوهم أدوية لألمراض النفسية، وبعد خروج 

بــأن األطــبــاء  الــدكــتــور روزنــهــان عــن نتائج جتربته  اجلميع مــن املستشفى أعــلــن 

ونتيجة  العقلية،  األمـــراض  لتشخيص  السليمة  الطريقة  لديهم  ليس  النفسيني 

لتجربة روزنهان غِضَب العديد من األطباء النفسيني واتهموا الدكتور ديفيد بخداِعهم، 

بأنُه  املشفى  أطباء  وأخبر  الدكتور على طلبهم  ووافــق  بتكرارالتجربة معهم  روزنهان  الدكتور  املستشفيات  إحــدى  ثم حتدت 

سُيرسل مرضى مزيفني خالل ٣ أشُهر وبعد انقضاء املدة اكتشف األطباء أكثر من ٢٠ مريض ُمزيف، لكن امُلضحك يف املوضوع 

بأن الدكتور ديفيد لم ُيرسل أحدًا هذه املرة، ونشر الدكتور روزنهان جتربته الشهير يف مجلة science  املرموقة يف عام ١٩٧٣ 

يف ورقة علمية أسماها أن تكون عاقاًل يف أماكن مجنونة، ومت وصف هذه التجربة بأنها أكثر املقاالت العلمية تأثيرًا يف علم 

االجتماع يف القرن العشرين من قبل املؤرخ وعالم االجتماع أندروس رغم االنتقادات املوجهة لها، وبعد نشر هذه الدراسة فقد 

اجلمهور ثقته بالطب النفسي وُأغلقت الكثير من املستشفيات يف ذلك الوقت، مما أدى إلى إعادة صياغة الدليل التشخيصي 

واإلحصائي لالضطرابات النفسية من قبل اجلمعية األميركية لألطباء النفسيني. 

طرح الدكتور عايد العجمي
عضو هيئة تدريس

كلية الدراسات التكنولوجية
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قامت إدارة العالقات العامة واإلعالم بتكرمي الزميل املتقاعد أ. مدحت جنيب يف بادرة عرفان وتقدير لكل ما قدمه خالل 

مسيرته املهنية يف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب طيلة سنوات عمله، حيث ترك بصمات واضحة بعمله املتواصل 

بكل جد واجتهاد وكان منوذجا مشرفًا للموظف اجلاد واملعطاء الذي سيبقى دائما يف ذاكرة الهيئة على مر السنني.

وبهذه املناسبة أشادت مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم أ. سهام العنزي بالدور 

الكبير الذي قدمه أ. مدحت جنيب خالل مسيرته كمصور للهيئة، مقدمة له الشكر 

اجلزيل على كل ما بذله من جهد وتعب خالل الفترة املاضية، مؤكدة أنه كان على 

قدر املسؤولية واألمانة، حيث أمضى العديد من السنوات يعمل وحيدا كمصور للهيئة 

دون كلل أو ملل خدم فيها جميع قطاعات الهيئة. متمنية له التوفيق والنجاح يف 

حياته اجلديدة القادمة.

إدارة العالقات العامة واإلعالم كرمت الزميل إدارة العالقات العامة واإلعالم كرمت الزميل 
مدحت نجيبمدحت نجيب

بعد مسيرة عطاء وتفاني في العمل.
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أبوابها  التعليم اإللكتروني بات ضروريًا يف ظل االنتشار العاملي جلائحة كورونا ، حيث أغلقت املؤسسات التعليمية 

التأخير من  وهذا  الدراسي،  العام  االنتهاء من  الدراسية من  املراحل  تأخر جميع  عليه  ترتب  الشهور، مما  للعديد من 

نظرا  العلمي طويلة  التحصيل  التوقف عن كسب  فترة  أن  كون  والطالبات  الطلبة  على  عائده سلبي  يكون  أن  احملتمل 

النتشار فيروس كورونا، لذلك  سعت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بكافة اإلمكانيات املتاحة لتسهيل عملية 

التعليم عن بعد من خالل تنظيم ورش عمل و دورات خاصة للطلبة و الطالبات و بالتعاون مع أعضاء الهيئة التدريسية و 

التدريبية للكليات و معاهد الهيئة، مما ساهم يف تسهيل عملية الدراسة عن بعد واستكمال الفصل الدراسي. وحول هذا 

املوضوع ألتقت صناع املستقبل ببعض منتسبي كلية التمريض وكلية العلوم الصحية من الطلبة والطالبات للحديث حول 

جتربتهم يف الدراسة اإللكترونية. 

تجربة طلبة وطالبات »التطبيقي« 
في الدراسة عن بعد
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أما الطالب عبد العزيز الشمري من كلية التمريض - بكالوريوس متريض - فقد أكد أن جتربة الدراسة عن بعد واضحة 

وبسيطة مع املمارسة، مبينا أن الدراسة عن بعد ساهمت يف عدم توقف الفصل الدراسي وإكمال الطلبة ملناهجهم الدراسية 

بكل يسر على أكمل وجه، مشيدا بالدورات التدريبية التي قدمتها الهيئة للطلبة والطالبات والتي ساهمت يف تسهيل عملية 

الدراسة عن بعد.  وفهم عملية الدخول على النظام ومتابعة احملاضرات.

الطالب
عبد العزيز الشمري:

بسيطة مع الممارسة

بعض  ينتابها  كان  البداية  أن  قال:  الطبية  - قسم طوارئ  الصحية  العلوم  كلية  الكندري من  الرحمن  عبد  الطالب 

التوتر والقلق كون هذه هي التجربة األولى يف الدراسة اإللكترونية لنا كطلبة، لكن مع مرور الوقت ومع مساعدة أعضاء 

هيئة التدريس متكنا من تخطي الصعاب وأصبحت األمور سلسة، مشيدا بدور أعضاء هيئة التدريس يف تسهيل العملية 

التعليمية وتيسيرها.وأكد الكندري أن الدراسة عن بعد تشجع على النقاش واملشاورة مع الزمالء والتواصل والعمل أيضًا 

على طريقة املجموعات، مبينا أنه التحق بدورتني من خالل برنامج "تيمز" للتعرف على التقومي الدراسي وحل الواجبات 

وحضور احملاضرات ومن خالل حضور الدورات تبني أن املوضوع سهل وبسيط وميسر. مشيرا إلى أن الدراسة عن بعد حتتاج 

إلى تركيز ومتابعة لإلشعارات بشكل يومي، متقدما بالشكر اجلزيل إلدارة الكلية على تسهيل عملية الدراسة عن بعد والتي 

ساهمت يف تقليل التجمعات التي من املمكن أن تكون سبب يف انتشار الوباء. 

الطالب 
عبد الحمن الكندري:

النقاش مع الزمالء عن بعد

الدورات التدريبية كان لها األثر الواضح في تسهيل عملية الدراسة عن بعد
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 من جانب آخر أوضحت الطالبة هبة العنزي من كلية العلوم الصحية - فني صحة أسنان- أن يف بداية األزمة كانت 

بالكلية أصبحت األمور سهلة وتقبلها جميع  املعنيني  التقبل، ولكن بعد شرحها من قبل  الدراسة عن بعد صعبة  فكرة 

الطلبة والطالبات، حيث استطعنا اجتياز هذا الفصل الدراسي بالتعاون الالمحدود مع أعضاء هيئة التدريس الذين لم 

يبخلوا بجهدهم من أجل انهاء الفصل الدراسي عن بعد بأفضل صورة، متقدمة بالشكر اجلزيل لهم وإلدارة الكلية على 

كل ما قدموه من جهد ووقت للطلبة والطالبات.

من جانبها قالت الطالبة أنوار الشطي من كلية العلوم الصحية - فني صحة أسنان- أن جتربة الدراسة عن بعد جتربة 

سهلة جًدا رغم اخلوف منها بالبداية، كما أن األهل يف بداية األزمة لم يتقبلوا الدراسة عن بعد لكن تقبلوها كونها حتقق 

التباعد املطلوب يف ظل هذه األزمة، وشددت على أهمية التعاون يف ظل هذه الظروف حيث أن أعضاء هيئة التدريس شددوا 

على االلتحاق بالدورات من خالل إرسال رسائل للطلبة عبر البريد اإللكتروني حتث على املشاركة يف الدورات التعليمية، 

التدريس  هيئة  أعضاء  مع  التواصل  من  للتمكن  احلديثة  التكنولوجية  الوسائل  مع  التعامل  معرفة  أهمية  إلى  مشيرة 

والطلبة والطالبات. وتقدمت الطالبة الشطي بالشكر اجلزيل ألسرتها على تشجيعهم لها وتوفير كافة السبل واألدوات 

إلمتام عملية الدراسة عن بعد.

الطالبة هبة العنزي:
انهاء الفصل الدراسي 

بأفضل صورة

الطالبة 
أنوار الشطي:

التبــاعد مطلوب

أعضاء هيئة التدريس لم يبخلوا بجهدهم ووقتهم من أجل إنهاء الفصل الدراسي 
االستثنائي على أكمل وجه



2020العدد الثاني  - أكتوبر

18

أكد مدير مركز تقنية املعلومات يف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب األستاذ علي حسني أن املنصة التعليمية 
والتي مت تفعيلها متاشيا مع الظروف االستثنائية التي متر بها البالد بسبب جائحة كورونا ساهمت كثيرًا يف تيسير العملية 
التعليمية والعالقة بني الطالب واألستاذ، حيث ساهمت يف إيجاد التفعيل املناسب للشعب الدراسية وإيجاد نظام خاص بإقرار 
العودة ألعضاء هيئة التدريس والتدريب إلكترونيًا، وإنشاء فصول دراسية ملساعدة أعضاء هيئة التدريس على كيفية العمل 
بالتعليم عن بعد، مضيفًا أن املركز قد أطلق منصة لالستفسارات والشكاوي بالتعاون مع جميع اإلدارات خلدمة مراجعني 
الهيئة، حيث ساهمت هذه املنصة بشكل كبير على معرفة نقاط الضعف يف بعض اإلدارات وساعدت على تدارك بعض األخطاء 

التي تقع فيها تلك اإلدارات.
أ. حسني أن املنصة اإللكترونية ساهمت يف خدمة  وأفــاد 
القبول  نظام  الطالب يف  تساعد  الهيئة حيث  كافة منتسبي 
الــدراســيــة  املــقــررات  فيما يخص  املـــدرس  وتــخــدم  والتسجيل 
تخليص  يف  اإلداري  وتــســاعــد  الــفــصــلــيــة  ــات  ــدرجــ الــ ــد  ــ ورصـ
ــة واملــالــيــة والــتــعــامــل مــع ممثلي الــشــركــات  ــ املــراجــعــات اإلداريـ

واملؤسسات ذات صلة بعمل الهيئة.
تطلعات  لــه  املعلومات  تقنية  مــركــز  أن  أ. حسني  وأوضـــح 
لألرشفة  متكامل  نظام  وضــع  بعد  لتحقيقها  يسعى  وآمـــال 
على مستوى الهيئة والذي يربط جميع الكليات واإلدارات مع 
إلى  املركز  ويأمل  املطلوب،  النجاح  الهيئة وحقق  عــام  ديــوان 
عمل قاعدة بيانات رئيسية تشمل الطلبة واإلداريني وأعضاء 
القاعدة  لتكون هذه  التدريب،  هيئة  وأعضاء  التدريس  هيئة 
املرجع األول عند بناء أي برنامج يف املستقبل ولتسهيل القيام 
التدريسية  والهيئة  الطلبة  من  كاًل  بني  املختلفة  باملعامالت 

والتدريبية واإلدارية.

نتطلع لبناء قاعدة بيانات الكترونية تربط الطالب بالمدرس باإلداري

علي حسين: علي حسين: 
المنصة التعليمية أوجدت الكثير من المنصة التعليمية أوجدت الكثير من 

الحلول الخاصة بالطالب والمدرسالحلول الخاصة بالطالب والمدرس
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ما هو الـ ما هو الـ IPBIPB ؟ ؟

هناك نوع خاص من املوصالت يتم استخدامه لنقل الطاقة الكهربائية ميكن مشاهدته يف محطات توليد الطاقة 

يقوم  والــذي  بالوحدة  اخلــاص  احملــول  إلــى  الكهربائية  الــقــدرة  مولد  الطاقة من  نقل  ويستخدم يف  الكهربائية 

برفع اجلهد )step up TR( وفرع آخر من نفس املوصالت يتم توصيله إلى احملول اخلاص مبساعدات الوحد 

)Auxiliary TR( وتكمن أهمية هذه النوعية من املوصالت لقدرتها على نقل التيار العالي الشدة الناجت من 

 Isolated Phase Bus اختصارًا لـ IPB مولد القدرة بكفاءة واقتصادية، هذا النوع من املوصالت تطلق عليه الـ

Duct وميكن ترجمته حرفيا بأنابيب نقل الطور املعزولة ،وهي عبارة عن أنابيب من األملنيوم بقطر يبلغ تقريبا 

81 إنش يتم توصيلها وتشكيلها حسب التصميم املقرر وهي مجوفة ومحاطة بغالف خارجي من معدن موصل 

وغير مغناطيسي يثبت هذا الغالف مع أنبوب األملنيوم باستخدام عوازل من مادة البورسالن وتكون هذه األغطية 

متصلة ومحكمة اإلغالق ومتصلة باألرض للحماية من تيار القصر، يتم تصميم هذه املوصالت لتتحمل شدة تيار 

من kA3 إلى تقريبا 45KA  ويكون يف النظام الكهربائي كل وجه أو طور معزوال عن الوجه أو األطوار األخرى 

وتتم احملافظة على حجم الهواء يف داخل كل موصل من هذه املوصالت .

بقلم خالد محمد خميس
مساعد مدرب  - قسم القوى الكهربائية

المعهد العالي للطاقة 
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ماهي الطرق الفنية المتبعة في فحص الـ IPB؟ 

قبل بدأ التشغيل البد من فحص العزل للفيزات الثالثة باستخدام جهاز   Tester HIPO  فيتم عزل األنبوب 	 

الناقل للطور األول من جهة املولد ومحول الوحدة ومحول املساعدات اخلاص بالوحدة وإخضاع الوجه األول 

جلهد أعلى من اجلهد املصمم ملدة 81 دقيقة ومالحظة تيار التسريب فإذا كان باحلدود املقبولة دل ذلك على 

ساملة العزل.

عــمــل اخــتــبــار لــتــســريــب الـــهـــواء فــضــغــط الـــهـــواء يجب 	 

احملافظة عليه وميكن مراقبة التسريب من خالل جهاز 

أو  الــضــغــط  نــقــصــان  فعند   Air pressure cubicle

الريالي فيقوم بتشغيل كمبريسور لضخ  زيادته ينشط 

الهواء داخل الـ IPB أو فتح الصمام لتقليل حجم الهواء 

ويقاس هذا الضغط بامللي بار. هذه حملة موجزة عن هذا 

اجلزء املهم يف املنظومة الكهربائية والذي يعتبر كوسيلة 

ربط بني مولد القدرة الكهربائية والشبكة الكهربائية.
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     طريقة جديدة وغريبة ملنع تساقط الشعر خالل اخلضوع للعالج الكيميائي بعد اإلصابة بالسرطان باستخدام قبعة 

Paxman Hair Loss Prevention System التي تخفض درجة حرارة فروة الرأس إلى احلّد األقصى حتى حتافظ على 

درجة حرارة ثابتة تزامنًا مع اخلضوع للعالج الكيميائي الذي يزيد من حرارة فروة الرأس، حيث تسمح القبعة التي تكون 

محكمة على الرأس بتبريد فروة الرأس إلى ثالث أو خمس درجات مئوية، وتنظم مستشعرات عمل نظام التبريد، وتقوم هذه 

العملية بتضييق األوعية الدموية املوضعية أسفل اجللد وتقلل كمية العالج الكيميائي التي تصل إلى بصيالت الشعر.

     يعد تساقط الشعر من بني اآلثار اجلانبية األكثر تسببًا يف الضغط العصبي خالل عالجات السرطان وباألخص 

الشخص من  أسرع ومتكن  التعايف بشكل  النفسي اإلضايف سوف يساعدهم على  العبء  املرضى  لذا فإن جتنيب  النساء، 

احلصول على فرصة للحفاظ على اخلصوصية، وتعزيز الثقة واحلفاظ على موقف إيجابي اجتاه العالج.

     تبريد فروة الرأس هو عالج بسيط بإمكانه منع تساقط الشعر الناجم عن بعض أدوية العالج الكيميائي، فاستخدام 

تبريد فروة الرأس أو "القبعات الباردة" أثبتت فعاليتها يف مكافحة فقدان الشعر الناجم عن العالج الكيميائي وبإمكانها 

أن تؤدي إلى مستوى عال من االحتفاظ بالشعر وحتى احملافظة على الشعر متامًا. غير أن االستفادة من القبعة تختلف 

من مريض إلى آخر، حيث تكون النتيجة أقل فاعلية يف بعض احلاالت. كما أن هذا األمر ليس مؤثرا يف التعامل مع عالج 

جميع أنواع األورام. فنجاح تبريد فروة الرأس يعتمد على العديد من العوامل مثل نوع ومرحلة السرطان، العمر، نوع الشعر، 

حالة الشعر والصحة العامة.

قبعة تمنع سقوط الشعر
 لدى مرضى السرطان    

بقلم أ. سلوى عبدالرحمن ملك 
مدرب بمعهد التمريض
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 للقاحات دور مهم لتقوية جهاز املناعة يف جسم اإلنسان وتساعده يف مواجهة األمراض، كما 

أكدت منظمة الصحة العاملية بأن تطوير اللقاحات ساهم يف احلد من وفاة أكثر من 10 ماليني شخص 

يف جميع أنحاء العالم ما بني عام ٢٠١٠ -  ٢٠١٥، ومع ذلك فإن عملية صنع اللقاح صعبة ومعقدة وتستغرق وقتًا طويال، 

إال أن جتارب العلماء مازالت مستمرة إلنقاذ حياة اإلنسان.

أنقذت اللقاحات حياة البشرية، حيث يعد اللقاح من أهم وأعظم االختراعات الطبية يف حياة اإلنسان، ولقد عانت الكثير 

من الشعوب منذ القدم من األمراض املزمنة وتسببت يف موت نصف شعبها، ففي قرن التاسع عشر كانت األمراض والفيروسات 

مسيطرة على حياة البشر مما أدى إلى وفاة العديد من األطفال دون اخلامسة. 

كيف يتم تصنيع اللقاحاتكيف يتم تصنيع اللقاحات

هو مستحضر بيولوجي يقدم املناعة الفاعلة املكتسبة جتاه مرض معني، كما يعد اللقاح جزء من فيروس أو بكتيريا تدخل 

بطريقة آمنة وفّعالة إلى اجلسم، وعادة ما تكون هذه الفيروسات ضعيفة، مبعنى أّنها ال تضّر اإلنسان بل تساعده لكسب املناعة 

والقدرة على مقاومة األمراض، وتسمى عملية تقدمي اللقاح بعملية التلقيح، فالتطعيمات لها دور فعال يف تعزيز املناعة يف 

جسم اإلنسان وإنتاج أجسام مضادة، ومن األمــراض التي جنح العلماء واملختصون يف احلد منها هي: مرض اجلــدري، شلل 

األطفال، داء الكلب، الطاعون، الكوليرا والتيفوئيد.

ما هو اللقاح؟
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املناعة للدفاع عن اجلسم من هذا  أو توليد أجــزاء من الفيروس لتقوية جهاز  زراعــة  اللقاحات عن طريق  إنتاج     يتم 

الفيروس وذلك طبقا للمقالة التي نشرها مجموعة من األطباء يف "مجموعة اكسفورد للقاحات" وهي مجموعة تابعة جلامعة 

أكسفورد يف بريطانيا ُتعنى باألبحاث والدراسات الطبية، وذلك يف مارس 2020

فاملرحلة األولى يف املختبرات تسمى املرحلة االستكشافية أي املرحلة التي يتم فيها التعرف على الفيروس وخصائصه 

وتركيبه وكيف يؤثر يف خاليا جسم اإلنسان وخاليا جسم احليوان. وقد تستغرق هذه املرحلة من 2 - 4 سنوات. وبعد ذلك 

إيجاد اللقاح وجتربته على احليوانات مثل "القرود والفئران" ولتحديد كيفية استجابته للبشرية. ومن ثم مرحلة االختبارات 

السريرية على البشر وتتم يف ثالث مراحل:

يتم جتربة اللقاح اجلديد على عشرات من املتطوعني.  .1  

يتم حقن اللقاح على "السّكان املستهدفني"، أو املعّرضني خلطر اإلصابة باملرض.  .2  

حقن آالف من الناس لتحديد سالمته وفعاليته.  .3  

كيف يتم تصنيع اللقاح وتجربته؟

ويمر اللقاح في عدة مراحل قبل إنتاجه:
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دواء،  أي  مثل  جانبية، متاًما  آثار  تتسبب يف حدوث  أن  فيمكن  املرض،  من  للحماية  اللقاحات مصممة  أن  من  الرغم  على 

معظم اآلثار اجلانبية للتطعيم خفيفة، كحدوث وجع، أو تورم، أو احمرار يف موضع احلقن، فبعض من اللقاحات مرتبطة 

بحدوث احلمى والطفح اجللدي، واحلكة، إال أن اآلثار اجلانبية اخلطيرة نادرة احلدوث، فعند تعاطيك للقاح ما، على الرعاية 

الصحية توضيح اآلثار اجلانبية الشائعة والغير مألوفة للقاح، أو مناقشة اآلثار اجلانبية للقاح معك.

وفقًا ملا ذكره موقع "إنسايدر" قال الدكتور آبي مالكني، الطبيب املؤسس واملدير لشركة Concierge MD يف لوس أجنلوس 
واخلبير يف مجال التطعيمات، إن اللقاحات تستخدم أجزاء ضعيفة أو ميتة أو أجزاء أخرى من الفيروس إلثارة اجلهاز املناعي 
لإلنسان لالستجابة، حتى يتمكن من تعلم كيفية حماية جسمك من هذا الفيروس، حيث أنه يتم تصنيع اللقاحات عن طريق 
إنشاء نسخة ضعيفة أو معطلة من فيروس ما مبا يكفي جلعل الشخص مريًضا، ولكن ال يزال بإمكانه حتفيز اجلسم على 
تكوين استجابة مناعية تخلق أجساًما مضادة ضد الفيروس، حيث بني أن ليست كل الفيروسات متشابهة.. يعتمد أسلوب 

إنشاء لقاح على خصائص املرض وكيف يؤثر على اجلسم وكيف يتفاعل نظام املناعة معه".
 :COVID-19 ذكرت مجموعة أكسفورد للقاحات، وهي واحدة من 40 فريقا بحثًيا يقوم بتطوير لقاح فيروس كورونا
إن إنتاج لقاح فعال وآمن ميكن أن يستغرق ما بني 5 إلى 10 سنوات، ومع ذلك، يحاول الباحثون الوصول حلل أسرع 
يف حالة لقاح فيروس كورونا، حيث قال مالكني: "نظًرا خلطورة األزمة احلالية، هناك جهود للتعجيل بلقاح كورونا يف 
غضون فترة تتراوح من 12 إلى 18 شهًرا"، على الرغم من أن اخلبراء حذروا من مخاطر إنتاج اللقاح بسرعة. وأوضح أنه 

أثناء األوبئة النشطة غالًبا ما ميكن التعجيل بالبحث بسبب زيادة التمويل واملوارد.

آراء العلماء حول اللقاح

آثارها السلبية

https://www.historyofvaccines.orgاملصدر: 



25 

2020العدد الثاني  - أكتوبر

كان يوما أبكى السماء وأدمى ،،،،، بهذا الشطر  الحزين  لبيت شعري عريق أبدأ 

حديثي لفقدان أميرنا وقائد عملنا اإلنساني  حضرة صاحب السمو الشيخ  صباح 

األحمد الجابر الصباح طيب اهلل ثــراه  الذي فارقنا إلى ربه بعد سنوات من العمل 

دون كلل أو تعب سنوات قضاها من أجل الكويت ونهضتها بكل روح مرحة وابتسامة  

مشرقة ، ابتسامة  لم تفارقنا حتى اآلن  وهو في قبره ، ابتسامة  تدعونا للتفاؤل وأن 

نأخذ  من نهج وسيرة صاحبها العزيمة واإلصرار  للسير قدما بكويتنا الغالية  نحو 

التميز  كاًل  في مجاله وموقعه ، لقد عمل  رحمه اهلل طول حياته  على تعزيز مكانة 

الــدول عالقة  العالم في عالقتها مع مختلف  أنظار  الكويت محط  الكويت  وجعل 

قائمة على االتزان ومسافة واحدة  بين أي طرفي نزاع في العالم مما زاد من رصيدها 

وتصنيفها من الــدول التي تسعى للسالم ونــزع فتيل األزمــات وهــذا لم يأتي إال  من 

خالل حكمته رحمه اهلل ونظرته المستقبلية  وقراءته  لألحداث بعمق.

رحــل رحــمــه اهلل وقــد وضــع للكويت والكويتيين رصــيــدًا مــن اإلنــجــازات الدولية 

ورصيد من العالقات والصداقات الدولية التي شاهدنا مظاهر حزنها على رحيله.

أوفــي هــذا المصاب حقه لعظم مكانة صاحب  أن  ال أطيل عليكم ولــن أستطيع 

الــشــأن ولكن أقــول اللهم آجــرنــا فــي مصابنا واغــفــر ألميرنا وأدخــلــه جنات النعيم ، 

وتعازينا لوالدنا حضرة صاحب السمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، ولسمو 

الكويتي  الشعب  ولكافة  الصباح  الجابر  األحــمــد  مشعل  الشيخ  األمــيــن  عهده  ولــي 

والمقيمين ولكافة محبيه رحمه اهلل 

ورحل أمير اإلنسانية

المحامي 
محمد ذعار العتيبي
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