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  ورشة عمل تبادلية ١

    ١ 
      

 ؟Dropbox  هو ما

لمجموعة العمل دورة تدريبية  ٢
السادسة

دورة تدريبية لمجموعة العمل  ٣
ةالخامس

 MedCHAMPSالبنية اإلدارية في  ٤

٦-٥ أخبار وتطورات مشروع  
MedCHAMPS 

 
 

  ؟Dropboxما هو 
 

هو خدمة لحفظ ومزامنة الملفات على 
االنترنيت وعبر أجهزة الكمبيوتر تتيح 

للمرء تبادل الملفات مع عائلته وزمالئه 
  .بسهولة

 MedCHAMPSبالنسبة لمشروع  
بإمكان المرء إعداد مجلدات تحتوي على 

، أو ملفات معلومات لتقديمها للطاقم القيادي
خاصة بمجموعة عمل محددة ليستفيد منها 
الباحثون، دون الحاجة إلى إرسال الوثائق 

والملفات آمرفقات في رسائل البريد 
مما يعني إمكانية االحتفاظ . اإللكتروني

بالنسخ األحدث من الوثائق لتكون متاحة 
يمكن . للباحثين المشارآين للتشاور

 MedCHAMPS إلىالوصول 
 Dropbox facility  عبر هذا الرابط في

  :MedCHAMPSموقع 
http://research.ncl.ac.uk/medcha
mps/html/partners.html 

 

نماذج لألمراض القلبية اإلآليلية  :ورشة العمل التدريبية التبادلية األولى
  والسكري والسكتة الدماغية

  
وتم اجراء تطبيق عملي حول آيفية استعمال هذا 
النموذج في البلدان المشارآة ا ومن االهداف 
االخرى االساسية لورشة العمل آان تقديم نموذج 
السكري وآيفية تطبيقه على مستوى آل دولة 

  .مشارآة 
بعض المناقشات حول األنواع المختلفة  ذلكتال 

من السكتة الدماغية النزفية واإلقفارية وآيف 
  .تختلف نسبها بين البلدان

آان لدى المشارآين خالل الفترة المتبقية فرصة 
أآبر للعمل على نماذج السكري واألمراض 
القلبية اإلآليلية وصياغة الخطوات القادمة لجمع 

  .ىالبيانات وتطوير نماذج أخر
وسوف يستمر التواصل خالل األشهر الثالثة 
القادمة بين آل دولة من الدول المشارآة 
ومدربها عبر آل من الهاتف والبريد االلكتروني 

  . Skypeوبرنامج 
 

أقيمت ورشة العمل التدريبية األولى على 
نماذج األمراض القلبية اإلآليلية والسكري 
والسكتة الدماغية في تونس العاصمة في 

لفترة الواقعة بين الثامن عشر والثاني ا
. ٢٠١٠لعام  يوليو/ والعشرين من شهر تموز

شارك في الورشة أربعة عشر مشارآا من 
األراضي الفلسطينية ترآيا وتونس وسوريا و

، باإلضافة لمدربين من جامعة المحتلة
المملكة  في وجامعة ليفربول، لنيوآاسي

ايرلندا  -ترينيتي في دبلن المتحدة، وآلية
   .هولندا  -تأوتر يخة وجامع

في اليوم  قدمت آل دولة من الدول المشارآة
للمرحلة التي وصلت إليها  ًااستعراضاألول 

جمع البيانات لمجموعة العمل في عملية 
  . الثانية

خالل اليوم الثاني معرفة  المشارآوناآتسب 
أآبر حول نموذج األمراض القلبية اإلآليلية 

IMPACTة تدريباالعملي 
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  الباحث الرئيسي

  ليح خان زوزمينم
 
 

 تقرير
 دورة تدريبية لمجموعة العمل الخامسة

  لثالعدد الثا -اإلخبارية الرسالة    ٢٠١٠/ ١ت ٣

 مليح خان زوزمين

MD, MSC,  
  اقتصاديات الصحة والسياسة والقانون

 
من آلية زوزمين ان خمليح  .دتخرج 

الطب في جامعة ديكوز أيلول في عام 
مساعد في نفس آباحث عمل و. ٢٠٠٣

الجامعة في قسم الصحة العامة منذ عام 
زوزمين على درجة . حصل د. ٢٠٠٥

الماجستير في االقتصاد الصحي 
والسياسة، والقانون من جامعة 

ايراسموس، روتردام، هولندا في شهر آب 
أجرى أبحاثًا ألطروحته حول . ٢٠١٠عام 

فعالية تكلفة استراتيجيات الوقاية من "
األمراض القلبية الوعائية في أزمير، 

، وعمل أيضا آباحث في مجموعة " ترآيا
ع العمل السادسة في مشرو

MedCHAMPS .زوزمين بعلم . يهتم د
أوبئة األمراض القلبية الوعائية 

يرغب في واقتصاديات الصحة، وهو 
 ناقلتطوير على  تطوير عمله في مجال 

خاص به في التقييمات االقتصادية 
للتدخالت الوقائية في مجال الرعاية 

 .الصحية في المستقبل

  لمجموعة العمل الخامسة الكيفيةورشة عمل تحليل البيانات 

 
في اسطنبول، من الرابع عشر وحتى  لمجموعة العمل الخامسة لكيفيةاعقدت ورشة عمل تحليل البيانات 
من جامعة  شاهدوز زمان.ود فيلليمور قام البروفيسور بيتر .٢٠١٠السابع عشر من شهر أيلول لعام 

  .باألمور التنظيمية وعني الفريق الترآيبالتحضير لهذه الورشة،  لنيوآاسي
  

سوريا وتونس  وهي MedCHAMPS عمل فرق من البلدان األربعة المشارآة في مشروعالحضر ورشة 
  .وترآيا واألراضي الفلسطينية المحتلة

 :األهداف الرئيسية لهذه الورشةآانت  
 ونطاق استعماله كيفيالتحليل ال بغايةتدريب المشارآين لإللمام  •
 مليًا بالخيارات وتبرير اختيارها بالتحليل والتفكيراآتساب خبرة أآبر  •
تحديد النماذج األولية للنتائج وإجراء مقارنة  •

 أولية
 مناقشة دمج البيانات •
 

  :التاليوآان تسلسل الجلسات على النحو  
 استعراض النتائج ومشارآة أولية لألفكار .١
تدريس المبادئ األولية لتحليل البيانات الكيفية  .٢

 أوليوإجراء تطبيق 
آل فريق على تطبيق مكثف واالجتماع مع  .٣

 ةحد
استعراض التقدم المحرز، والتحليل المقارن، والتكامل مع مجموعتي العمل الرابعة والسادسة وأخيرًا  .٤

 االنتقال من التحليل إلى الكتابة
.  

 والتقييمجمع البيانات،  خبرته اثناءقدم آل بلد من البلدان المشارآة عرضا لمدة خمسة عشر دقيقة عن 
 .المختلفة واألفكار العامة الرئيسية المنبثقة من هذه البيانات االطرافالنوعية البيانات من  النقدي

  
وهي مهارة  ،هو األمر األآثر أهمية لورشة العمل هذه الكيفيةتزويد الباحثين بالثقة لتحليل البيانات  آان

سبب قامت جميع الفرق المشارآة على مدى أربع جلسات بتمارين جديدة بالنسبة لمعظم المشارآين ولهذا ال
  .مكثفة لتعلم آيفية إجراء التحليل باستخدام بياناتهم الخاصة

في اليوم األخير الخطط المحتملة لكتابة التقرير والجدول الزمني النجازه ناقش البروفسور بيتر فيلليمور 
  .وقد القت اقتراحاته استحسان الجميع

 

 



 
في مشروع  أجزاء البنية اإلداريةفكرة عامة عن 

MedCHAMPS   

  

٢٠١٠/ ١ت  ٤    لثالعدد الثا –الرسالة اإلخبارية 

 
 MedCHAMPSأجزاء البنية اإلدارية في مشروع 

  
، ولجنة إدارة لنيوآاسيوهي منسق المشروع ومكتب إدارة المشروع في  MedCHAMPSهناك خمسة أجزاء مختلفة للبنية اإلدارية في مشروع 

  . الفريق االستشاري التقني واللجنة االستشارية ورؤساء مجموعات العملوالمشروع، 
  

وهي الهيئة العليا التخاذ القرار في المشروع وتتألف من منسقي المشروع ورؤساء مجموعات العمل ورؤساء  PMC)(لجنة إدارة المشروع  •
 .الستعراض ومناقشة التقدم المحرز في المشروع واألنشطة المقبلةتجتمع هذه اللجنة مرتين سنويًا . المؤسسات المشارآة في المشروع

  
  

هذا الفريق من رؤساء المؤسسات يتألف  :)TAG(الفريق االستشاري التقني  •
في ما المشارآة والباحثين الرئيسيين، يقدم الفريق االستشاري التقني المشورة 

يجتمع أعضاء الفريق . يخص المسائل العلمية المتصلة بمنهجية البحث
االستشاري التقني مع أعضاء لجنة إدارة المشروع، وقد يتطلب األمر أن 

 .ئي خارج نطاق االجتماعات المخطط لهايجتمعوا أحيانًا بشكل استثنا
  

  
خبراء من  منتتألف اللجنة االستشارية  :(ProMAC)اللجنة االستشارية  •

الدول الشريكة  جامعات منمنظمات دولية وجامعات أوربية وترآية و
األخرى، وصناع قرار من الحكومات في سورية وتونس واألراضي 

من قبل  الترتيب لهاويتم ). مع اجتماعات لجنة إدارة المشروعاجتماعاتها تترافق ( تجتمع اللجنة االستشارية سنويا . الفلسطينية المحتلة وترآيا
ضمان ) ب ،والتعليق عليها مسودة خطة العمل السنوية والتقارير المرحليةاستعراض  )أ: يتضمن عملها األساسي .مكتب إدارة المشروع

ضمان جودة األنشطة البحثية التي يضطلع بها ) ج أعلى المعايير األخالقية، ومن ضمن اهتماماتها موظفي المشروع،بالمشروع  التزام
  .والنشر والتنفيذلتقييم اخطط  في ما يخصتقديم المشورة والمساعدة ) دالشرآاء في المشروع، 

  
  

آل واحد من الشرآاء يعنى . موضوع البحث لتغطية الجوانب المختلفة منتتكامل خبرات الشرآاء في اتحاد المشروع : اتحاد المشروع •
وحلقات عمل الخبراء والحلقات المهام التي ينبغي انجازها على الصعيد الوطني، باإلضافة إلى مسؤوليته عن تحضير اجتماعات االتحاد ب

   .المؤقتةالدراسية واألنشطة األخرى خالل الفترات 
يتم  باإلضافة إلى هذه المهمة .البحث وسير المشروعرصد التعاون والتقدم المحرز في  هيالجتماعات الدورية لالتحاد ل المهمة األساسية

مدير المشروع بشكل منتظم على أي جديد متعلق بالتقدم  يتم إطالع. تطوير نموذج أو تحليل سياسةآالترآيز في آل اجتماع على عمل معين، 
  .المحرز في مجال تحقيق األهداف واستخدام الموارد وذلك من خالل تقارير فصلية تقدم من قبل جميع الشرآاء في االتحاد

  
 

 المهام .ل مسؤوًال عن إعداد فريق يضم ممثلين من البلدان المشارآةيعتبر آل واحٍد من رؤساء مجموعات العم: رؤساء مجموعات العمل •
الرئيسية لفرق العمل الخاصة بكل واحدة من مجموعات العمل هي تطوير خطط تفصيلية لألنشطة وفقُا لألهداف المرجوة وضمان إنجاز هذه 

التقدم المحرز خالل الستة أشهر المنصرمة  لوصفرير يقدم رؤساء مجموعات العمل تقا. النشاطات في الوقت المناسب وبالطريقة المثلى
تشكل جزءًا هامًا من التقارير المرحلية التي  ، وهيهذه التقارير إلى المنسق الستعراضها ترسل. والخطط الموضوعة لألشهر الستة المقبلة

بطريقة أقل رسمية على الوضع الراهن مشروع يستخدم رؤساء مجموعات العمل البريد االلكتروني الطالع مدير ال. ستقدم لالتحاد األوربي
 .وذلك خالل الفترة التي يتم العمل فيها على مجموعة العمل التي يرأسها) على سبيل المثال مرة واحدة شهريًا(وبشكل متكرر 

 



 
 األخبار

  األراضي الفلسطينية المحتلة مؤتمر حول األمراض المزمنة في
 زيارة إلى بيرزيت وأزمير

 المسودة األولى لتقرير مجموعة العمل الخامسة
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 األراضي الفلسطينية المحتلة في األمراض المزمنة حول مؤتمر •

األمراض  مؤتمرًا حول ٢٠١٠عام لل أغسطس/ في رام اهللا في الخامس والسادس من شهر آب (PMRS)اإلغاثة الطبية الفلسطينية نظمت جمعية 
 اإلغاثة الطبية الفلسطينية حيدرجمعية المدير العام ل رأس المؤتمرت" في فلسطين األمراض المزمنة عبء منالحد  "فلسطين تحت شعار  في المزمنة

  . MedCHAMPSمشروع لPROMAC) (عضو اللجنة االستشارية  وهو أيضًا غوش أبو
من معهد الصحة العامة والمجتمعية  MedCHAMPSقدم فريق عمل مشروع 

  " الوفيات الناجمة عن السكري وضغط الدم المرتفع"المحاضرات الثالث التالية 
ناهد . د" (في فلسطين األمراض المزمنة عننظرة عامة "و) نيفين أبو رميلة. د(

أدار ). اآلنسة عزة الشعيبي" ( MedCHAMPSمقدمة لمشروع " و) مكي
عبد اللطيف الحسيني قائد الفريق الفلسطيني في مشروع .الجلسة د

MedCHAMPS . تجاوز الحضور مئة وستين مشارآًا من األخصائيين في
باإلضافة إلى فلسطين،  مقدمي الخدمات الصحية في مجال الصحة يمثلون جميع

آان من بين المشارآين  .الجهات المانحةو، المنظمات غير الحكومية الدولية
مدير الخدمات الصحية في وآالة غوث وتشغيل الالجئين وزير الصحة و

اإلغاثة الطبية الفلسطينية  أمناء مجلسرئيس ، وUNRWAالفلسطينيين 
)(PMRS ،الصحة العامة  معهدمدير و الفلسطينية، الطبية الجمعيةرئيس و

  .رنا الخطيب. د MedCHAMPSوالمجتمعية وعضو فريق 
 

 زيارة إلى بيرزيت وأزمير •

خالل عملية جمع البيانات لمجموعة العمل  MedCHAMPSزيارة الفرق المشارآة في مشروع بشاهدوز زمان . البروفسور بيتر فيلليمور ود قام
ابالت في أربع عيادات في آل بلد من وإجراء المق) رصد(جمع قدر آبير من البيانات على المستوى المحلي تتضمن مراقبة تتضمنالتي الخامسة 

لمناقشة الوضع والقيام  بزيارات ميدانية إلى العيادات  ٢٠١٠للعام  زار البروفسور بيتر فيلليمور رام اهللا وأزمير في شهر حزيران. البلدان المشارآة
يرزيت قبيل االنتهاء من جمع البيانات حيث تم استكمال جاءت المناقشات في ب. المختارة لتسهيل عملية تصور السياق الذي يجري فيه العمل الميداني

محتملة من العمل الميداني في ثالث عيادات وبناًء على الخبرة في هذه العيادات الثالث نوقشت عملية الترميز وآيفية استخالص األفكار الرئيسية ال
لية جمع البيانات الخاصة بهم حيث بدؤوا لتوهم بإجراء المقابالت المتعمقة أما في أزمير فقد أجريت المناقشات في مرحلة مبكرة قليًال من عم. البيانات

آما زار البروفسور بيتر فيلليمور إحدى العيادات في . وقد ترآز النقاش آما هو الحال في فلسطين حول خبرة العمل في عدة عيادات. مع المرضى
  .ترآيالالجئين في فلسطين وعيادة في المناطق الريفية في لمخيم 

 

  المسودة األولى لتقرير مجموعة العمل الخامسة •

. ٢٠١٠شهري تشرين األول وتشرين الثاني لعام  خاللنيوآاسيل  أربعة أسابيع فيتونس من  تليلي فاتنو سوريا من الياسمادونا أمضت آل من 
البيانات التي تم جمعها ومن ثم البدء بكتابة  ان لتحليلشاهدوز زم. البروفسور بيتر فيلليمور ودآان الهدف من زيارتهم االستفادة من توجيهات 
أما من الجانب . نفس الهدفلفؤاد أسبوعا في نيوآاسيل في شهر تشرين األول . فؤاد م. وقد أمضى د. المسودة األولى لتقرير مجموعة العمل الخامسة

. ي شهر آانون األول لكتابة الجزء الخاص بهم من التقريرسيبل آاالآا إلى نيوآاسيل ف. بولنت آيليج ود. من المرتقب زيارة دفالترآي 
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 تونس وحلبإلى زيارة  •

زار الدآتور شاهدوز زمان تونس في الفترة من التاسع وحتى الثاني عشر من شهر أيار وزار حلب من العشرين وحتى الرابع والعشرين من شهر 
وذلك الستعراض عملية جمع البيانات لمجموعة العمل  ٢٠١٠حزيران لعام 

لدين و قد التقى أعضاء الفريق في آال الب. وتقديم الدعم الالزم WP5الخامسة 
وتم تقييم البيانات المجموعة على المستويين األول والثاني والتي تشمل تحليل 

أجريت بعض التعديالت على خطة جمع . الوثائق والمقابالت مع صانعي القرار
البيانات استنادا إلى المناقشات التي تمت حيث تقرر إجراء مقابالت إضافية مع 

آما . والبحث عن وثائق أآثر مالئمةبعض صانعي القرار المعنيين في آال بلد 
حلب لمراقبة عملية جمع آخر في  زمان مرآزًا صحيًا في تونس و. زار د

البيانات على المستوى الثالث والتي تشمل مقابالت مع المرضى ومزودي 
زمان خالل إقامته في حلب . قدم د. الخدمات الصحية ورصد المراآز الصحية

 فريق فيما يتعلق باستخدام برنامج أطلس تي أيوتونس الدعم العملي ألعضاء ال
)Atlas Ti( لتحليل البيانات الكيفية.  

 

• MedCHAMPS التحالف الفرنسي للتجارب السريرية في  

البرنامج األوربي ، مع الجنوب للتجارب السريرية الفرنسي التحالف في MedCHAMPS مشروع عرضًا عن رمضان بن حبيبة البروفسور قدمت
في تونس، في الثالث عشر من شهر باستور والتنمية ومعهد بحوث لل المعهد الفرنسي من قبل تونسالذي نظم في  السريرية في البلدان الناميةللتجارب 
  .٢٠١٠آذار لعام 

  

  ورشة عمل لجمع البيانات لمجموعة العمل الثانية في أزمير •

أجريت . وتم االستفادة منها أيضًا ألغراض النشر. ث عشر من شهر شباط في أزميرتم تنظيم ورشة عمل لجمع بيانات مجموعة العمل الثانية في الثال
العاملين في مشافي المستويين الثاني والثالث في مواقع مختلفة من النظام الصحي بما في ) معظمهم من األطباء األخصائيين(مقابالت مع صانعي قرار

دعي للمشارآة في هذا االجتماع . عالج األمراض القلبية الوعائية تلقيلجمع بيانات عن مستويات وذلك ذلك الجامعات والمشافي العامة والخاصة 
ثالثة منهم يعملون في المشافي العامة وواحد يعمل في مشفى البلدية وواحد يعمل في مشفى الجامعة واألخير يعمل في مشفى (ستة أخصائيين قلبيين 

  . ذه اثنين من جراحي القلب، وطبيبي أسرة وطبيب طوارئوقد شارك أيضًا في ورشة العمل ه). خاص

  

  مقابلتان تلفزيونيتان في سوريا •

لمشروع  األهداف الرئيسية والمراحل األساسيةالمحلي والوطني لمناقشة  تلفزيونيتين عبر شاشتي التلفزيون مقابلتان تلفزيونيتانفي سوريا  أجريت
MedCHAMPS .فؤاد عن التعاون الدولي واإلقليمي وعن أهمية . فؤاد م. ، تحدث فيها د٢٠١٠من شهر شباط لعام المقابلة األولى في الثامن  تمت

تم طرح تساؤالت عديدة حول عوامل اختطار األمراض القلبية الوعائية وحول القانون السوري لحظر . وجود سياسات لألمراض غير المعدية
فؤاد والسيدة مادونا إلياس . فؤاد م. قدم فيها آل من د ٢٠١٠ية في السابع عشر من شهر آب لعام أجريت المقابلة الثانو. التدخين في األماآن العامة

 .والنتائج األولية التي تم الحصول عليها من مجموعات العمل المختلفة لهذا المشروع MedCHAMPSفكرة موجزة عن التقدم المحرز في مشروع 

 
 
 


