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التي يح�ضل عليها  التعليمة  والأن�ضطة  باأنه كل اخلربات  امل�ضتمر  الطبي  التعليم  يعرف 

العاملون يف املجال الطبي بعد التعليم الأ�ضا�ضي ويهدف هذا النوع من التعليم اإىل حت�ضني 

جودة الرعاية ال�ضحية املقدمة. ويتمثل التعليم امل�ضتمر يف عدة اأ�ضكال منها املحا�ضرات 

وور�ض العمل واملوؤمترات والتعليم عن بعد. 

اأهمية التعليم الطبي امل�ضتمر

• ي�ضاعد يف احل�ضول على مهارات جديدة ت�ضاهم يف تطوير املهنة
• العمل على مواكبة امل�ضتجدات يف جمال التخ�ض�ض

• ميكن املهنيني املحافظة على كفاءتهم وم�ضتوى اأدائهم
• العمل على حت�ضني �ضحة املجتمع

• امل�ضاعدة يف احل�ضول على اإعادة الرتخي�ض للمهنة اإن وجد
• اإر�ضاء الأ�ضباب والحتياجات اخلا�ضة للفرد

جهات الإعتماد اأو الإعرتاف بالتعليم الطبي امل�ضتمر يف الكويت

الكويت  معهد  هي  الكويت  يف  امل�ضتمر  الطبي  التعليم  تعتمد  التي  الوحيدة  اجلهة 

لالخت�ضا�ضات الطبية )KIMS(. ونظام التعليم الطبي امل�ضتمر اختياري ويعتمد على 

نظام النقاط جلميع الربامج املعتمدة من جمل�ض املعهد.

كيفية توزيع النقاط على الربامج التعليمية

تنق�ضم الربامج التعليمية املعتمدة من جمل�ض املعهد اإىل فئتني:

الفئة الأوىل:

الفئة على نقطة لكل  تندرج حتت هذه  التي  التعليمية  الأن�ضطة  امل�ضارك يف  ويح�ضل   •
اأو  الدرا�ضية  والندوات واحللقات  املحا�ضرات  املثال  �ضبيل  وت�ضمل هذه على  �ضاعة ح�ضور 

ال�ضمنار.

الفئة الثانية:

املثال  الفئة على �ضبيل  التي تندرج حتت هذه  التعليمية  الأن�ضطة  امل�ضارك يف  يح�ضل   •
ح�ضور املوؤمترات اأون�ضر اأبحاث يف جمالت علمية حمكمة.

امل�ضتفيدون من برامج التعليم امل�ضتمر املعتمدة من املعهد

• الأطباء واأطباء الأ�ضنان وال�ضيادلة فقط. وت�ضرتط وزارة ال�ضحة ح�ضول الأطباء واأطباء 
الأ�ضنان على 250 نقطة يف خالل 5 �ضنوات للح�ضول على ترقية اأما ال�ضيادلة فت�ضرتط 

ح�ضولهم على ن�ضف هذه النقاط اأي 125 نقطة يف خالل 5 �ضنوات.

ت�ضاوؤلت حول التعليم امل�ضتمر ملهنة التمري�ض

هل هناك فعال حاجة ما�ضة للتعليم امل�ضتمر لأفراد الهيئة التمري�ضية؟ اإذا كانت الإجابة 

بنعم:

• هل يجب اأن يكون التعليم امل�ضتمر اإجباري اأم اختياري؟
• من هي اجلهة التي �ضتكون م�ضئولة عن العرتاف بربامج التعليم امل�ضتمر؟

• كيف ميكن قيا�ض ال�ضتفادة من هذا التعليم؟
• كيف ميكن �ضمان جودة هذه الربامج؟

• من �ضيتحمل تكلفة هذه الربامج التعليمية؟
• ما هو الوقت املنا�ضب لهذه الربامج؟

• ما هي ال�ضاعات والربامج والنقاط املطلوبة للتعليم امل�ضتمر لأفراد الهيئة التمري�ضية؟
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