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كلمة رئيس مجلس إدارة الهيئة
تم إنشاء الهيئة المصرية للتدريب اإللزامى لألطباء بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 212
بتاريخ  /1/31لسنة  2212وتعديله بالقرار رقم  2245لسنة  2212على أن تكون للهيئة الشخصية
اإل عتبارية ،وتتبع رئيس مجلس الوزراء ،وتعمل الهيئة بالتنسيق مع كافة الجهات العلمية والتدريبية داخل
الجمهورية.
وألن التغيير حدث ثابت ومستمر وفي العالم المتغير باستمرار الذي نعيش فيه يصبح من الضروري
مواصلة التقدم في مهاراتنا المهنية ،وأفضل خيار لمواكبة ذلك هو استخدام برامج التطوير المهني المستمر
نموا فائقًا في المهارات المهنية مما ينعكس
للبقاء في المقدمة ،وينتج التعلم المستمر أو "التعلم مدى الحياة"
ً
علي جودة الرعاية الصحية حيث تعتبر الرعاية الصحية إحدى أهم المقومات األساسية للحياه الكريمة
لجميع المصريين والتنمية المستدامة لوطننا الغالي مصر.
يشير التطوير المهني المستمر إلى عملية التدريب وتطوير المعرفة والمهارات المهنية من خالل التعلم
المستقل القائم على المشاركة أو التعلم التفاعلي ،ويتيح هذا النوع من التعلم للمهنيين تحسين قدراتهم
بمساعدة التعلم المعتمد .والجدير بالذكر أن التطوير المهني المستمر يصبح ً
فعال فقط عندما يكون جزء من
عملية مخططة ،وهناك منظور واضح للتحسين المطلوب ويتم تصميمه بشكل فردي ويتم تدريسه من قبل
األشخاص الذين لديهم الخبرة والمهارات الالزمة .باإلضافة إلى ذلك ،يتعين على ممارسي المهنة تحديد
ضا تسجيل ما يتعلمونه والتقدم
أهدافهم قصيرة وطويلة األجل أثناء تنفيذ خطة تعلم منظمة ويُطلب منهم أي ً
الذي يحرزونه من أجل متابعة المهارات والمعرفة التي يحصلون عليها ،وبذلك يساعدهم علي البقاء علي
علم بأحدث التجاهات وتعلم المهارات الجديدة.
وتعد الهيئة األولى من نوعها فى مصرالمسئولة عن اعتماد تدريب أعضاء المهن الطبية داخل
الجمهورية ،حيث تهدف إلى تحسين الممارسة الطبية ونوعية الرعاية الصحية المقدمة للمرضى من خالل
وضع معايير الحصول على ترخيص ممارسة المهنة وتجديده دورياً ،ولذا قامت الهيئة بإنشاء لجنة اعتماد
برامج التطوير التي جمعت جميع مفاهيم التطوير المهني الطبي المستمر وتقييم الممارسات في إطار مفهوم
مشترك وذلك لبدء وتحفيز ودعم تطوير المهارات المستخدمة لتحسين الممارسة السريرية ،مما يمكن
الممارسين من تقديم المستوى المستهدف من الرعاية الصحية للمرضى والمجتمع.
وأود فى هذا الصدد أن أتقدم بالشكر لجميع أعضاء اللجنة العلمية للتطوير المهني المستمر
)(CPDوعلى رأسهم األستاذ الدكتور /محمد رضا بسيونى – رئيس اللجنة لما بذلوه من مجهودات فى
إعداد هذه الالئحة وخروجها بهذه الصورة المشرفة لكى يستفيد بها كل األطباء لخدمة مرضانا بأرجاء
مصرنا الحبيبة.
أ.د /ياسر سليمان
رئيس الهيئة المصرية للتدريب اإللزامى لألطباء
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مقدمة
يعرف مصطلح "التعلم مدى الحياة" بانه كل النشطة التعليمية التي يقوم بها الشخص
طيلة حياته ،بهدف تعزيز التطوير والتحسين المستمر للمعرفة والمهارات الالزمة لتحقيق ذاته
في العمل والمجتمع .ويتم ذلك عن طريق استخدام فرص التعلم الرسمية وغير الرسمية،
ويجب ان يتميز الدارس بقدرته على توجيه نفسه والمراقبة و التقييم الذاتي ويتمتع بملكات
إدراك عالية ،وينعكس كل ذلك على سلوكياته ،مما يتيح له اإلنفتاح الكلى والمشاركة العالمية.
ونظرا لوجود تطور مستمر في العلوم الطبية والصحية يؤثر على تقديم الرعاية
الصحية ككل ،كان التعليم المستمر ضروريا للحفاظ على مستويات عالية من الرعاية الصحية
المقدمة للفرد واألسرة والمجتمع.
ويجب تشجيع ممارسي الرعاية الصحية على حضور األنشطة التعليمية والتدريبية
المرتبطة بتخصصاتهم ومجال عملهم والمبنية على اساس احتياجاتهم وكفاءاتهم المهنية.
كما يجب ان تستمر النشطة التعليمية والتدريبية في التطوير ومواكبة معايير جودة
التطوير المهني المستمر والتي تتضمن اكتساب المعارف الجديدة والمهارات وأساليب التعامل
من اجل تحقيق المنافسة في الممارسة العملية.
وتؤكد الهيئة المصرية للتدريب اإللزامي لألطباء ( )CEMTAفي رسالتها على تحسين
الممارسة الطبية ونوعية الرعاية الصحية من خالل وضع معايير الحصول على ترخيص
ممارسة المهنة وتجديده دوريا ،كما تدعم الهيئة ممارسي المهن الصحية في الوفاء بهذه
المعايير طوال حياتهم المهنية لضمان سالمة المريض .ولذا قامت الهيئة المصرية للتدريب
اإللزامي لألطباء ( )CEMTAبإنشاء "لجنة اعتماد برامج التطوير المهني المستمر" لضمان
وجود البرامج التعليمية المرضية لممارسى المهن الصحية والتي تتوافق مع معايير الجودة
المطلوبة ،وتواكب آخر التطورات في تخصصاتهم والتخصصات األخرى ذات العالقة ،مما
يمكنهم من تقديم المستوى المستهدف من الرعاية الصحية للمرضى والمجتمع.
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المصطلحات المستخدمة في الئحة التطوير المهنى المستمر
االعتماد األكاديمي:
القرار الذي اتخذه مقدم الخدمة متوافقا مع معايير الجودة والتعليم والمعايير األخرى التي حددتها
هيئة العتماد.
نشاط:
ً
ً
هو حدث تعليمي أو منت ًج (نشاط) لممارسي المهن الصحية ،بنا ًء على احتياجات محددة ،وله غرض
أو أهداف تعليمية ،ويتم تقييمه لضمان تلبية احتياجات التطوير التعليمية أو المهنية المحددة.
التدقيق (السريري):
عملية تحسين الجودة التي تهدف إلى تحسين رعاية المرضى ومخرجاتها عن طريق المراجعة
المنهجية للرعاية من خالل معايير واضحة تؤدي إلى تطبيق التغيير
تدقيق (عام)
ً
تقييم لشخص أو منظمة أو نظام أو عملية أو مشروع أو منتج ،يتم تنفيذه وفقا لمعايير محددة أو
خصائص ،للتأكد من صحة ودقة المعلومات ،وكذلك لتقييم الضوابط الداخلية للنظام.
التقييم
التقييم هو قياس أداء الفرد في نقطة زمنية معينة مقارنة بمعايير محددة سلفًا .وتقيس التقييمات التقدم
بنا ًء على المناهج المعنية ،وقد تؤدي نتائج التقييم إلى مقياس تقييم إذا كان ذلك مناسبًا
التعلم المختلط:
برنامج تعليمي يجمع بين المشاركة اإلجبارية في  LEEوإكمال مكون التعليم اإللكتروني المرتبط
به .لعتماد نظام تعليمي المختلط  ،وسيحتاج مقدم "التطوير المهنى المستمر" إلى التقدم بطلب
منفصل لكل من مكونات الوحدة على حده.
الهيئة المصرية للتدريب اإللزامي لألطباء )الهيئة(
الكفاءة  /الكفاءات
يستخدم هذا المصطلح ليشمل المعرفة والمهارات والمواقف والسلوكيات واألداء .ويمكن تقييم فعالية
نشاط التطوير المهني المستمر من خالل توثيق تغيير في واحد أو أكثر من الكفاءات .مع األخذ في
العتبار أن هذه ليست الطريقة الوحيدة لتقييم الفاعلية.
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التعليم الطبي المستمر
يتكون التعليم الطبي المستمر من األنشطة التعليمية التي تعمل على الحفاظ على أو تطوير أو زيادة
المعرفة والمهارات والسلوكيات المهنية التي يستخدمها الطبيب لتقديم الخدمات للمرضى والجمهور
والحتراف المهني.
محتوى "التعليم الطبي المستمر" هو مجموعة المعارف والمهارات المعترف بها عموما والمقبولة
من قبل ممارسي المهنة ،من قبل العلوم الطبية األساسية ،وضبط الطب السريري ،وتوفير الرعاية
الصحية للجمهور.
التطوير المهني المستمر
هو الغرض التعليمي من تحديث وتطوير وتحسين كيفية تطبيق ممارسى الرعاية الصحية للمعرفة
والمهارات والمواقف المطلوبة في حياتهم العملية .وهذا يشمل التعليم الطبي المستمر والكفاءات
المهنية واإلدارية (غير السريرية) وجميع عناصر "الممارسة الطبية الجيدة"
موافقة:
القرار الذي استوفى به حدث أو منتج (نشاط) متطلبات التطوير المهني المستمر
برنامج التطوير المهني المستمر
هو مجموعة من الموارد واألنشطة لدعم "التطوير المهني المستمر" ؛ تتيح آلية للمشاركين لتخطيط
النشاط وتوثيقه وتقييمه ذاتيًا ؛ و تقييم عمليات األنشطة واعتمادها  ،وإجراءات مراقبة المشاركة في
البرنامج مع اللتزام بالنوعية والجودة والمراجعة.
الجهة المنظمة:
هي الجهة المتقدمة بطلب العتماد لتنفيذ أنشطة التطوير المهني المستمر
مصلحة تجارية أو صناعية:
أي كيان يقوم بإنتاج أو تسويق أو إعادة بيع أو توزيع سلع أو خدمات الرعاية الصحية التي
يستهلكها أو يستخدمها المرضى..
الدعم التجارى:
هو عطاء مالى أو مساهمة مدفوعة من قبل أصحاب المصلحة التجارية ،و يستخدم هذا الدعم في
سداد تكاليف برنامج التطوير المهنى المستمر بصورة كلية أو جزئية
منهاج دراسي:
بيان األهداف والغايات والمحتويات والخبرات والنتائج وعمليات البرنامج المقصودة ،بما في ذلك
وصف للبنية واألساليب المتوقعة للتعلم والتدريس والمالحظات واإلشراف .ويجب أن يحدد المنهج
المعرفة والمهارات والمواقف والسلوكيات التي سيحققها المشاركون (الطالب).
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مواد التعلم اإللكتروني:
التعلم اإللكتروني هو نوع من التعلم باستخدام تقنيات إلكترونية للوصول إلى محتوى تعليمي مستمر
في وقت مناسب للمتعلم .وهو في معظم الحالت  ،يشير إلى دورة أو برنامج يتم تقديمه عبر
اإلنترنت .وينبغي الستفادة من خيارات تكنولوجيا المعلومات الحديثة المتاحة..
وحدة نشاط التعليم الطبي المستمر األوروبي:
وحدة تعادل ساعة واحدة من النشاط التعليمي .وقد تختلف العالقة بين الوقت الفعلي ووحدة النشاط
التعليمي بين الدول ،ويمكن تحويل الوحدة األوروبية إلى وحدة النشاط التعليمي الخاصة بكل بلد.
الميسر:
ِّ
المعلم الذي يتمثل دوره في إعطاء التوجيه والتشجيع لألفراد أو مجموعات المشاركين (الطالب)،
لتمكينهم من اكتساب كفاءات جديدة من خالل عملية التعلم الذاتي ،إما بشكل فردي أو في
مجموعات.
كلية:
تشمل الكلية المتحدثين المدعوين  ،ورؤساء الجلسات  ،ومدربي ورش العمل  ،ومشرفي الطاولة
المستديرة  ،ومشرفي المناقشة  ،ومطوري البرامج  ،ومقدمي المحتوى التعليمي وشكل مواد التعلم
اإللكتروني  ،إلخ .ول يشمل ذلك مستخلصات الملخص  /الورقة المفتوحة  /الشرائح  /الملصقات ،
والمتحدثين في دورات غير "التطوير المهني المستمر"  ،والمتحدثين في ندوات الصناعة وغيرها
من الدورات غير المعتمدة.
ممارس المهن الصحية:
العاملون في المجال الصحي ،ويشمل األطباء والصيادلة وأطباء األسنان والتمريض  -إلخ
المعرفة
جزء من الكفاءة يشمل إدراك الحقائق؛ والفهم النظري أوالعملي أو كليهما لموضوع معين.
هدف التعلم
النتيجة التعليمية المقصودة لنشاط عقده أحد مقدمي الخدمات التعليمية ،فيما يتعلق بالمهارات
والمعرفة ،والسلوك  /أو السلوك المكتسبة من المشاركين في الدورة التدريبية  /التدريب .يجب أن
تصف النتائج بوضوح ما كان يجب على المشارك تعلمه أو قدرته على القيام به بعد المشاركة في
نشاط التطوير المهني المستمر
منهجية التعلم
نوع الطريقة التعليمية المستخدمة لتقديم كل أو جزء من نشاط التطوير المهني المستمر.
حدث تعليمي مباشر:
حدث (فاعلية) أو اجتماع هدفه األساسي هو توفير المواد التعليمية للممارسيين الصحيين  ،بهدف
تحقيق الفائدة التعليمية .ويتطلب حضور المشتركين في مكان الحدث أو وجوده عن بعد عندما يقام
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حدث (مثل نوادي الدوريات والمحاضرات والدورات وورش العمل والندوات والمؤتمرات
والتدريب وغير ذلك) .ويحتاج كل شكل من أشكال التواجد  /المشاركة إلى آلية قوية لتأكيد
المشاركة .ومن المتوقع أن الحدث التعليمي المباشر سيفيد المرضى وموظفي الرعاية الصحية
التابعين لهم.
يعتبر الويبينار المباشر بمثابة "حدث تعليمي مباشر" وهو عرض تعليمي مباشر عبر اإلنترنت
يمكن من خالله التأكد من مشاركة الحضور ويمكنهم من المشاركة باألسئلة واإلجابات.
ل يعتبر تسجيل "حدث تعليمي مباشر" متاح عبر اإلنترنت بعد وقوع الحدث بمثابة "حدث تعليمي
مباشر" وبذلك ل يُسمح بنقل الرصيد الممنوح للحدث التعليمي المباشر إلى مشاهد لعرض مسجل
عبر اإلنترنت للحدث التعليمي المباشر.
ومع ذلك  ،يمكن اعتبار التسجيل مادة للتعلم اإللكتروني إذا استوفت معايير اعتماد مواد التعلم
اإللكتروني.
تقييم االحتياجات
عملية الحصول على البيانات وتحليلها والتي تعكس الحاجة إلى نشاط تعليمي معين .وهو تقييم
للفرق بين المعرفة الحالية والمهارات المطلوبة ،والمواقف ،أو السلوكيات -المستخدمة لتحديد
األولويات في تطوير األنشطة التعليمية ولتحديد أهداف التعلم.
اللجنة المنظمة  /العلمية:
األشخاص المسؤولون عن أو الذين ساهموا في تصميم الحدث  ،واختيار وإعداد شكل ومحتوى
البرنامج  ،واختيار هيئة التدريس الخ .وهذا ل يشمل الموظفين غير الطبيين المسؤولين عن الجزء
اللوجستي من تنظيم الحدث ،ول يشمل الحدث أعضاء هيئة التدريس الذين لم يشاركوا في التحضير
للحدث..
نتيجة
تغيير في المعرفة أو المهارات أو السلوك نتيجة للمشاركة في نشاط التطوير المهني المستمر
مراجعة النظراء
مراجعة المواد التعليمية أو غيرها من المواد العلمية أو النشاط المهني للفرد من ِقبل خبراء آخرين
في المجال المهني نفسه.
حافظة
وثيقة منظمة لتعليم الفرد ووظائفه و  /أو مهاراته ،وتضم مجموعة األنشطة المهنية التي نفذت في
الماضي والحاضر والتي تشمل التعلم والتطوير المهني.
مهنة
وظيفة أو عمل أو أداء يتم فيها تطبيق المعرفة المتخصصة في موضوع أو علم .
احترافية (مهنية)
مجموعة من القيم والسلوكيات والتواصل التي توضح ثقة المجتمع في ممارسي هذه المهنة.
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إعادة التصديق
هذه العملية ،يتم إجراؤها عادة من قبل هيئة تنظيمية تسمح للطبيب بمواصلة ممارسة مهنة محدد
(إعادة الترخيص) أو الحتفاظ بشهادته المتخصصة (إعادة التأهل).
التعليم الذاتي
يتحمل المتعلم المسؤولية الكاملة عن احتياجاته التعليمية و التطوير المهني المستمر.
مهارات
جزء من الكفاءة يشمل المهارات العملية والتقنية التي يحتاجها الممارس الصحى من أجل القيام
بعمله المهني .والمهارة هي القدرة المكتسبة أو القدرة على تنفيذ عملية محددة ،وعادة في الحد
األدنى من الوقت و بأقل طاقة.
منحة تعليمية غير مقيدة:
هي عبارة عن منحة مالية مقدمة إلى مقدم البرنامج من خالل عقد شفاف ،و يشترط توفير كل
التمويل دون أي محاولة من الكفيل للتأثير على البرنامج أو جلساته أو مواضيع المناقشة أو
المحتوى أو اختيار المحاضرين.
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"التطوير المهني المستمر" و "التعليم الطبي المستمر"
يشمل "التطوير المهني المستمر" األنشطة التي تجري خارج النطاق الرسمي للتدريب بعد التخرج
من الجامعة ،والتي تمكن ممارسي المهن الصحية من الحفاظ على أدائهم وتحسينه في جميع
مجالت عملهم من خالل تنمية المعرفة والمهارات وأساليب التعامل والسلوكيات .
وبالرغم من أن تعبيري "التطوير المهني المستمر" و "التعليم الطبي المستمر" يمكن إستخدامهما في
كثير من األحيان بطريقة تبادلية ،فقد عرفت معظم الدراسات اآلن "التعليم الطبي المستمر" باعتباره
عنصرا من "التطوير المهني المستمر" الذى يعرف بأنه عبارة عن مجموعة المصادر واألنشطة
التي تدعم التطوير المهني المستمر؛ وله آلية تتيح للمشاركين فيه التخطيط والتوثيق والتقييم الذاتي
للنشاط؛ كما أن به وسائل لتقييم األنشطة واللتزام بها وإجراءات رصد المشاركة في البرنامج.
وحيث أن "التطوير المهني المستمر" موجه إلى جميع ممارسي الرعاية الصحية ،ويشمل الكفاءات
المهنية واإلدارية وغيرها فان مصطلح "التطوير المهني المستمر" هو األفضل استخداما من
مصطلح "التعليم الطبي المستمر".
أهمية التطوير المهني المستمر
يؤدي التطوير المهني إلى العتراف المهني بما يوفر معيارا لألفراد والمؤسسات ،ويعطي للعامة
والمتدربين الثقة في أن المهنة يتم دعمها من قبل ممارسين مؤهلين لديهم من القدرة والكفاءة المهنية
ما يمكنهم من "الممارسة الطبية الجيدة ".
فوائد التطوير المهني المستمر:
 التطوير المهني المستمر ضروري لمساعدة األفراد والمنظمات والصناعات بأكملها للحفاظ
على المعرفة والمهارات الحديثة.
 يتيح التطوير المهني المستمر للمنظمات ان تصبح بنكا معرفيا لعمالئها الرئيسيين.
 يساهم تقديم التطوير المهني المستمر المعتمد في مساعدة المؤسسة القائمة لتكون معتمدة
ومصنفة
 يوفرالتطوير المهني المستمرأفضل المعايير الصحية للمجتمع.
 تتيح الدورات التدريبية وحلقات العمل وفاعليات التطوير المهني المستمر المعتمدة للمهنيين
استخدام الوقت الالزم للتعلم طبقا لحتياجاتهم الفردية.
وينبغي على ممارسي المهن الصحية حضور أنشطة التطوير المهني المستمر المعتمدة ،وان
يحتفظوا بسجل حضورهم لهذه األنشطة ،ويجب على الجهات مقدمة أنشطة التطوير المهني
المستمر المعتمدة تشجيعهم لتقديم تغذية راجعة بشأن جودة هذه األنشطة.
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فئات األنشطة التعليمية
الفئة "أ" " :النشاط الخارجي"
ً
غالبا ً ما يكون النشاط الخارجي "خارجيا" بالنسبة للمستشفى ،أو يدعى اليه متحدثون وضيوف من
خارج المستشفى .ويتميز بإشراك مجموعات كبيرة من ممارسي المهن الصحية .وفي األحيان التي
يصعب فيها التمييز بين ما إذا كان النشاط المعتمد مؤهالً للحصول على نوع فئة النشاط (خارجي أو
داخلي) ،يترك اتخاذ القرار لمقدم التطوير المهني المستمر المعتمد على أن تشير شهادات المشاركة
بوضوح إلى عدد ساعات العتماد وفئتها؛ خارجية كانت أو داخلية.
الفئة "ب" " :النشاط الداخلي"
ً
ً
غالبا ً ما يكون النشاط الداخلي "داخليا" للمستشفى ،وغالبا ما يتم بدعوة متحدثين "داخليين" ،وعادة ما
يقوم به موظفون ومتحدثون من داخل المستشفى بدلً من ضيوف خارجيين.
الفئة ج " :النشاط الشخصي"
يشمل النشاط الشخصي أنشطة التعلم الذاتية مثل القراءة والكتابة العلمية أو استكمال األنشطة المقدمة
من قبل مقدمي أنشطة التطوير المهني المستمر من غير المعتمدين من الهيئة المصرية للتدريب
اإللزامي لألطباء .CEMTA
معايير االعتماد:
يتوقع المجتمع أن يقوم ممارسو المهن الصحية المسجلون بالمحافظة على معارفهم ومهاراتهم
وأدائهم وتطويرها وتحديثها وتعزيزها باستمرار حتى يتمكنوا من تقديم رعاية صحية آمنة ومناسبة
طيلة حياتهم العملية .إن مرحلة التطوير المهني المستمر موجهة ذاتيًا بشكل أساسي ،وهى تتضمن
أنشطة تعليمية قائمة على الممارسة بدلً من التدريب الخاضع لإلشراف .ولذلك ،فإنه يتطلب من
مقدمى التطوير المهني المستمر المشاركة المنتظمة في مجموعة األنشطة التعليمية التي تلبى
احتياجات التعلم ذاتية التقييم وذلك استنادًا إلى المجالت المطلوبة لممارسة المتخصصين ومعتمدة
على بيانات مستقاة من الممارسة المهنية.
تشمل هذه األنشطة ما يلي:
 حدث تعليمي مباشر(LEE):
هو فاعلية أو اجتماع ،هدفه األساسي توفير المواد التعليمية لممارسى المهن الصحية بغرض تحقيق
الفائدة التعليمية ،ويتطلب تواجد المشتركين في موقع الحدث أو التواصل معه عن بعد بوسائل
اإلتصال المختلفة  ،ومن أنواعه :نوادي الدوريات والمحاضرات والدورات وورش العمل والندوات
والمؤتمرات والتدريب وغير ذلك .وفى جميع األحوال يحتاج كل شكل من أشكال التواجد إلى آلية
قوية لتأكيد المشاركة ،ومن المتوقع أن حضور هذه الفاعلية سيفيد المرضى وممارسى المهن
الصحية.
ويعتبر الويبينار المباشر بمثابة "حدث تعليمي مباشر" ،وهو عرض تعليمي يبث مباشرة عبر
اإلنترنت ،حيث يمكن من خالله التأكد من مشاركة الحضور كما يمكنهم المشاركة باألسئلة
واإلجابات.
ول يعتبر وجود تسجيل "حدث تعليمي مباشر" وجعله متاحا عبر اإلنترنت بعد إنقضائه بمثابة
"حدث تعليمي مباشر" ،ول يُسمح بنقل الرصيد الممنوح لـحضور  LEEإلى مشاهد لعرض مسجل
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عبر اإلنترنت لـ  ،LEEومع ذلك  ،يمكن اعتبار التسجيل مادة للتعلم اإللكتروني إذا استوفت معايير
اعتماد مواد التعلم اإللكتروني.
 مواد التعليم اإللكتروني:
التعليم اإللكتروني هو نوع من التعليم باستخدام تقنيات إلكترونية للوصول إلى محتوى تعليمي مستمر
في وقت مناسب للمتعلم ،وهو يشير في معظم الحالت إلى دورة أو برنامج يتم تقديمه عبر
اإلنترنت .وينبغي الستفادة من خيارات تكنولوجيا المعلومات الحديثة المتاحة لتقديم هذا النوع من
أنشطة "التطوير المهنى المستمر" والذى يجب أن تتفق مع الشروط العامة لـلتطوير المهنى
المستمر.
القراءة المهنية الموجهة :هي نوع خاص من التعليم اإللكتروني يمكن تقديمه في شكل مطبوع
ضا ،ويشمل ذلك قراءة المقالت الطبية والتعامل مع المواد الطبية ذات المحتوى المناسب والتي تم
أي ً
إعدادها بشكل تعليمي وتحتوي على أسئلة يجب أن يجيب عليها ممارس المهن الصحية كدليل على
التعلم.
 التعليم المختلط:
وهو برنامج تعليمي يجمع بين المشاركة اإلجبارية في "حدث تعليمي مباشر" وإكمال مكون التعليم
اإللكتروني المرتبط به .مع مالحظة أنه إلعتماد نظام تعليمي مختلط  ،سيحتاج مقدم التطوير المهنى
المستمر إلى التقدم بطلب إعتماد منفصل لكل واحدة من مكوناته.
 األنشطة العلمية:
ومن األمثلة على ذلك ماتم نشره من النظراء والمجالت الطبية ،وفي بعض األحيان  ،يمكن اعتبار
المساهمات في المجالت أو الكتب األخرى بمثابة أنشطة علمية.
 حلقات الجودة:
هى مجموعات عمل منظمة من ممارسى المهن الصحية ،الذين يجتمعون معًا ،ويأخذون بعين
العتبار مشكلة محددة في الرعاية الصحية بطريقة ممنهجة ،عادة ً تحت قيادة المشرف ،والتي تهدف
إلى تحسين رعاية المرضى بشكل أفضل و ذلك بغرض تحسين الجودة من خالل تحليل العمل
اليومي ومراجعة النظراء  /أو المقارنة مع المعايير الخارجية وتقييم اإلختالفات (التقييم  ،واللتزام ،
والتأكد من النشاط) ،ووضع استراتيجيات لتحسين العمل اليومي واختبار استراتيجيات جديدة وتبادل
الخبرات العلمية والنتائج.
 اإلشراف:
هو شكل خاص من الستشارة على المدى المتوسط والطويل األمد من الفرق والمؤسسات التي
تهدف إلى تعزيز الحتراف للعمل مع المرضى ،أو أعضاء فريق العمل ،أو األطراف المتعاقدة أو
مستويات اإلدارة المختلفة .وبالتالي ،فإن اإلشراف الطبى في "التطوير المهنى المستمر" هو نوع
من ضمان الجودة بواسطة ذوى الكفاءات الشخصية والجتماعية والمهنية ،والتي قد يكون تركيزها
في المجالت المعرفية والتفاعلية.
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األنشطة غير المؤهلة إلعتماد نقاط "التطوير المهنى المستمر"
o
o
o
o
o
o
o
o
o

األنشطة المقدمة لإلعتماد خالل أو بعد حدوثها
إذا تبين أن المحاضر غير متخصص أو غير مؤهل في موضوعات المحاضرات أو ليس لديه
خبرة كافية.
البرامج التحضيرية للزمالت الدراسية المصرية أو العربية أو أي من الزمالت األخرى
اإلجتماعات الصباحية المنتظمة والمرور على المرضى.
الجتماعات الداخلية لألقسام ومناظرة الحالت و األنشطة الموجهة للجمهور.
جلسات توعية المجتمع والمرضى
جلسات التدريب على مهارات البرمجيات
جلسات التدريب األساسي والمعرفة الخاصة بالمنتج و برامج التعريف والتوجيه.
برامج الدرجات األكاديمية (مثل شهادات الدراسات العليا)
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إعتماد التطويرالمهنى المستمر
لجنة اعتماد "التطوير المهنى المستمر" هى هيئة مستقلة مسؤولة عن
 وضع معايير التطوير المهنى المستمر رصد و مراقبة أنشطة التطوير المهنى المستمر التدقيق واإلبالغ عن عملية اعتماد التطوير المهنى المستمرلجنة اعتماد "التطوير المهنى المستمر" CEMTA-CPD
( )1تم إنشاء لجنة إعتماد "التطوير المهنى المستمر" من قبل الهيئة المصرية للتدريب اإللزامى
لألطباء  ،CEMTAوالتي تحدد رئيسها وعدد أعضائها.
( )2لجنة إعتماد "التطوير المهنى المستمر" هى المسؤولة عن تقديم المشورة إلى الهيئة المصرية
للتدريب اإللزامى لألطباء ،بشأن اعتماد لمقدمي أنشطة التطوير المهنى المستمر وإصدار شهادة
التطوير المهنى المستمر ،باإلضافة إلى تقييم جودة مقدمى التطوير المهنى المستمر المعتمدين
وأنشطة التطوير المهنى المستمر المعتمدة.
( )3يجب أن يكون لدي أعضاء لجنة اعتماد "التطوير المهنى المستمر" خبرة كافية في مجال
"التطوير المهنى المستمر" القومى والدولي.
( )4عند التصويت يمثل كل عضو بصوت واحد ،ول يحق ألعضاء اللجنة المتقدمين إلعتماد نشاط
اإلشتراك فى التصويت على نفس النشاط.
( )5تمثل اللجنة بمقعد داخل الهيئة المصرية للتدريب اإللزامى لألطباء ،والهيئة مسؤولة عن دعمه
إداريا.
( )2يجب أل تقبل اللجنة تقييم أنشطة التعليم والتدريب التى تقدمها أو تنفذها الهيئة المصرية
للتدريب اإللزامى لألطباء.
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مقدمو أنشطة "التطوير المهنى المستمر" المؤهلون للتقدم للحصول
على اإلعتماد
أى كيان أو منظمة لديها برنامج منتظم ومتكرر من "التطوير المهنى المستمر" يمكنه إستيفاء
متطلبات العتماد ،على أل يكون لها مصلحة تجارية (والتى تعرف بأنها "أي كيان ينتج أو يسوق
أو يعيد بيع ،أو توزيع سلع أو خدمات الرعاية الصحية التي يستهلكها ،أو تستخدم على المرضى ").
مالحظة :لن تقبل اللجنة الطلبات المقدمة من المتعهدين الفرديين في الدورة التدريبية إل إذا تم
تقديمها من خالل مقدم "التطوير المهنى المستمر" مسجل و معتمد من قبل لجنة اعتماد "التطوير
المهنى المستمر" – الهيئة المصرية للتدريب اإللزامى لألطباء
 يجب أن يكون الكيان أو المنظمة معترفا بها قانونًا و أمثلة ذلك:
 مؤسسة التعليم العالي (العلوم الصحية  ،مثل الطب  ،وطب األسنان  ،و الصيدلة  ،والتمريض ،والعالج الطبيعي  ،والعلوم الصحية التطبيقية  ،إلخ).
 الجمعيات  /الجمعيات الطبية التعليم المهني الصحي وشركات النشر الوكالت الحكومية مرافق الرعاية الصحية (مستشفى  ،إدارة  ،مراكز طبية  ،عيادات  ،إلخ) المؤسسات وغيرها من المنظمات غير الربحية سيتم النظر في الطلبات المقدمة من مقدمي الخدمات اآلخرين على أساس كل حالة على حدة إذا
كان الطلب مدعو ًما من قبل خبير صحي مناسب ،يكون مسؤولً عن الطلب .ويجب أن يكون هذا
الشخص مسجالً لدى هيئة التنظيم المحلية (النقابة ذات الصلة).
مالحظة :فى الحالت التي يتأثر فيها المحتوى أو هيئة التدريس أو التنسيق بالصناعة أوتداخل
المصلحة التجارية فلن يتم النظر فيها لعتمادها
 يجب أن يكون لدى المنظمة خبرة تعليمية كافية بموضوع تطوير وإدارة أنشطة "التطوير
المهنى المستمر" ،ويكون لديهم الشخص المعين المسؤول علي أنشطة "التطوير المهنى
المستمر".
 يجب أن تكون المنظمة في وضع مناسب ،وعلى سبيل المثال ،ل تكون مشكوا فى حقها أو طبق
عليها إجراءات تأديبية ضدها في خالل السنة.
 إذا كان الحدث التعليمى سيتم إجراءه خارج مصر ،فيمكن قبولها اذا تم العتراف بها من الهيئات
المعترف بها من قبل الهيئة المصرية للتدريب اإللزامى لألطباء
مسؤوليات متعهد (مقدم) "التطوير المهنى المستمر":
 ضمان توافر األماكن المناسبة لإلدارة و تيسير البرنامج التعليمي.
 اإلعالن في مواد اإلعالن أن البرنامج قد حصل على اعتماد من  CEMTAبناء على موافقة
خطية فقط.
 ضمان حضور المشاركين في الدورات التعليمية ،من أجل أن يكونوا مؤهلين لتلقي الساعات
المعتمدة المخصصة (كما هو مذكور في هذا الدليل).
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تسجيل أسماء الحضور والحفاظ على سجالت الحضور و أشكال التقييم لمدة ل تقل عن 3
سنوات.
تقديم "وثائق ما بعد النشاط" المطلوبة إلى الهيئة المصرية للتدريب اإللزامى لألطباء
 CEMTAفى خالل المدة الزمنية المسموح بها بعد نهاية كل برنامج.
ضمان إمتثال األنشطة التعليمية مع اللوائح والقواعد المفصلة في هذا الدليل.
التأكد من أن برنامج "التطوير المهنى المستمر"هو برنامج غير ترويجي وأن الفائدة التجارية
الداعمة لن تلعب أي دور في تصميم أو تنفيذ البرنامج .
اصدار شهادة الحضور (المقترحة على الموقع) للحضور والمحاضرين.
يجوز لمقدم برامج "التطوير المهنى المستمر"إصدار شهادات أخرى (مثل الحضور أو التقدير)
على أل يستخدم شعارات تجارية داعمة

شهادة إعتماد "التطوير المهنى المستمر":
يجب أن تتضمن اسم الحاضر واسم مقدم البرنامج واسم وتاريخ وموعد ومكان البرنامج وعدد
اعتمادات نقاط "التطوير المهنى المستمر" القابلة للتحقق التي تقدمها الهيئة وتوقيع مدير الدورة و/
أو المشرف الذي يمثل اللجنة العلمية المنظمة.
بيان اإلعتماد :يجب أن يحدد بوضوح العبارة التالية في شهادة "التطوير المهنى
المستمر"المعتمدة:
 بالنسبة للحاضرين "يتم منح هذا البرنامج عدد  -----ساعات معتمدة من قبل CEMTA
(اعتماد  CEMTAرقم ____ ) "
 بالنسبة للمحاضرين عدد  ------ساعات معتمدة "التطوير المهنى المستمر" يتم منحها من
( CEMTAاعتماد  CEMTAرقم ___ )
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طريقة حساب ساعات "التطوير المهنى المستمر"
المعايير العامة:
 يستخدم تسجيل "التطوير المهنى المستمر" النظام القائم على الساعات (النقاط) المعتمدة ،وهو
يستند إلى الوقت الذي يمارس في النشاط وتأثيره على العاملين في مجال الصحة والمرضى
والخدمة المقدمة.
 يساوي رصيد "التطوير المهنى المستمر" ساعة (نقطة) واحدة معتمدة من النشاط التعليمي .وقد
توجد عالقة اختالف بين الوقت الفعلى للنشاط والنقاط/الساعات التعليمية في البلدان المختلفة ،ولذا
ينبغي أن يؤخذ هذا بعين اإلعتبار عند اعتماد "التطوير المهنى المستمر"بين مختلف هيئات
العتماد فى هذه البلدان.
في مصر:
 ساعة تعليمية واحدة تساوي ساعة "التطوير المهنى المستمر" واحدة لـ LEE
 يمكن للمشارك أن يحصل على ما يصل إلى  8ساعات في اليوم الواحد من برنامج LEE
 الحد األقصى لساعات "التطوير المهنى المستمر" ألي برنامج هو  32ساعة معتمدة.
 الحد األقصى لساعات "التطوير المهنى المستمر" المعتمدة ألي محاضرة داخل البرنامج هي
ساعة واحدة فقط "التطوير المهنى المستمر" حتى إذا كانت فترة المحاضرة أكثر من ساعة
واحدة.
 بالنسبة للحاضرين/المتدربين :رصيد "التطوير المهنى المستمر" واحد = ساعة واحدة من نشاط
التعلم.
 يتم التعامل مع كل نشاط تعليمي كوحدة واحدة.
يتم حساب األوقات التالية كمجموع ساعة "التطوير المهنى المستمر" الفعلية:
 .1حدث تعليمي مباشر ))LEE
 .2جراحة حية
 .3ورشة العمل
 .4المشاركة في المناقشة العامة
 .5البث المباشر لفيديو
 .2عرض الحالت
" .7التدريب" " /الممارسة الفعلية"
 .8أسئلة وأجوبة (ل تزيد عن  ٪ 25من مدة المحاضرة).
ال يتم حساب األوقات التالية:
 .1التسجيل
 .2قراءة القرآن الكريم
 .3مالحظات الفتتاح والختام
 .4الفتتاح
 .5المقدمة
 .2كلمة رئيس فاعلية التطوير المهنى المستمر
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 .7المناقشة في نهاية الجلسة
 .8ملخص الجلسة
 .9التقييمات (مثل الختبار السابق والالحق باألسئلة متعددة الختيار)
 .12استراحة الغداء أوأى استراحة أخرى
 .11أوقات الصالة.
 .12األنشطة العامة الموجهة.
 .13الخالصة.
المدربون  /المتحدثون
 يتم منحهم ضعف عدد الساعات المخصصة للعرض الخاص بهم. يمكن منح ما يصل إلى  32ساعة معتمدة فى برنامج واحد للتطوير المهنى المستمر. يمكنهم المطالبة بساعات "التطوير المهنى المستمر" المعتمدة مرة واحدة سنويا ً للبرامج المتطابقةبغض النظر عن عدد مرات التكرار.
مدة الحضور وساعات االعتماد:
 لكي يحصل المشارك على الساعات المعتمدة المخصصة ،يجب عليه حضور ما ل يقل عن ٪75
من البرنامج التعليمي المعتمد.
 تطبق هذه القاعدة لكل جلسة على حدة في حالة البرامج متعددة الدورات ،حيث يمنح العتماد
على أساس الجلسة.
صحة الساعات المعتمدة
 تكون الساعات المعتمدة سارية المفعول لمدة سنة تقويمية واحدة فقط ويجب تقديم كل برنامج
إلعادة العتماد كل عام.
 قد يستخدم مقدم "التطوير المهنى المستمر" ساعات العتماد ورقم العتماد ألنشطة متكررة بعد
إبالغ الهيئة والحصول على موافقتها.
االعتراف بأنشطة "التطوير المهنى المستمر"
هي أنشطة "التطوير المهنى المستمر" التي يتم قبولها على الرغم من أنها قد ل تتبع المسار
القياسي لعتماد الهيئة ،ولكن قد يكون النشاط قيما جدا أو ذو قيمة تعليمية مرتفعة ،ومثال ذلك ماتم
نشره في مجلة علمية ذات تصنيف عالي ،أوعندما يقرر ممارسو المهن الصحية الحصول على
اعتماد "التطوير المهنى المستمر" لنشاط تم اعتماده بجودة عالية في أنشطة أخرى غير أنشطة
"التطوير المهنى المستمر" وعلى سبيل المثال ،مراجعة النظراء لمقالة منشورة ،أو قبول محاضرة
أو بحث تم عرضه في حدث معتمد من "التطوير المهنى المستمر".
تعترف الهيئة المصرية للتدريب اإللزامى لألطباء  CEMTAباألنشطة التالية:
 مراجعة المواد العلمية  /التعليمية نشر المواد العلمية  /التعليمية التعلم عن طريق التدريس المشاركة فى لجنة امتحان بالهيئة المصرية للتدريب اإللزامى لألطباء28

ملحوظة:
 يجب تقديم جميع طلبات اإلعتماد على موقع الهيئة المصرية للتدريب اإللزامى لألطباء
 مدة عملية المراجعة هي أسبوعين من تاريخ استالمها
مراجعة المواد العلمية والتعليمية
نطاق االعتراف :األنشطة التي تتم داخل نطاق النشرفى المجالت المفهرسة في PubMed
عملية المراجعة:
 يمكن لجميع مؤلفي المقال المنشور أن يتقدموا.
 تقديم المواد التالية من خالل موقع الهيئة المصرية للتدريب اإللزامى لألطباء:
 استمارة الطلب مع:اسم المادة العلمية
اسم المجلة
معامل التأثير للمجلة
المرجع في PubMed
اسم من راجع المقال
معلومات السداد  -تأكيدا من محرر المجلة
الرسوم 52 :جنيها مصريا
تخصيص االعتمادات (طبقا لمعامل تأثير المجلة):
معامل تأثير المجلة
ل شيء
يصل إلى 3
حتى 2
أكثر من 2

عدد الساعات المعتمدة لمقالة واحدة:
 1وحدة
 3وحدات
 2وحدات
 12وحدات

نشر المواد العلمية والتعليمية:
نطاق االعتراف :تأليف المنشورات في الدوريات المفهرسة في PubMed
عملية المراجعة:
يمكن لجميع مؤلفي المقال المنشور التقديم.
تقديم المواد التالية من خالل موقع
استمارة الطلب ومعها:
اسم المادة المعروضة
 المجلة (السم  ،معامل التأثير)
المرجع في PubMed
اسم المؤلف
 معلومات السداد  -ونسخة من المقال
الرسوم 52 :جني ًها مصريًا
تخصيص االعتمادات:
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معامل تأثير المجلة
لشئ
حتى 3
حتى 2
أكثر من 2

العدد االعتمادى للباحث األول
2
4
2
12

العدد االعتمادى لباقى الباحثين
1
2
4
2

التعلم عن طريق التدريس:
نطاق االعتراف:
عرض هيئة التدريس  /المشاركة خالل البرنامج العلمي الرئيسي لحدث  CEMTAالمعتمد .مثال
محاضرة  ،المشاركة في حلقة نقاش ،رئيس أو منسق الجلسة  ،عرض شفهي.
لن يتم النظر في الملصقات لعتمادها.
عملية المراجعة:
تقديم المواد التالية من خالل موقع الهيئة المصرية للتدريب اإللزامى لألطباء:
 استمارة الطلب مع:اسم العرض التقديمي
اسم حدث  CEMTAالمعتمد
 اسم عضو هيئة التدريس
 معلومات السداد
 البرنامج النهائي الذي تم فيه تقديم العرض:الرسوم  52جني ًها مصريًا
تخصيص االعتمادات :عرض واحد = رصيد واحد
ممتحن في امتحان الهيئة المصرية للتدريب اإللزامى لألطباء*
نطاق العتراف :أن يقوم الممتحن بجزء في المتحان الذى تنظمه الهيئة المصرية للتدريب
اإللزامى لألطباء.
عملية المراجعة:
تقديم المواد التالية من خالل موقع الهيئة المصرية للتدريب اإللزامى لألطباء:
 استمارة الطلب مع:
 المتحان (السم والتاريخ والمكان)
 اسم الممتحن
الرسوم :مجانا
تخصيص االعتمادات 2 :وحدة  /امتحان
*مالحظة :يمكن تطبيق نفس القواعد على الممتحن في المتحان المنظم بواسطة أي هيئة أخرى
مماثلة ولديها اعتراف متبادل مع الهيئة المصرية للتدريب اإللزامى لألطباء مع تقديم ما يثبت
ذلك.
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معايير اعتماد فاعليات التطوير المهني المستمر
 ينبغي أن تستهدف الفاعلية العاملين بالرعاية الصحية في مرحلة ما بعد التدريب. ينبغي على مقدمي الفاعلية إدراج قائمة بجميع الجهات الراعية المشاركة في الفاعلية. يجب علﯽ مقدمي الفاعلية إظهار أي مصالح تجارية خاصة بالمشاركين أو المتحدثين. يجب أن تظهر أهداف التعلم نتائج قابلة للقياس. يجب على مقدمي الفاعلية أن يدرجوا تفاصيل حول ما تأمل الفاعلية تحقيقه ،وكيفية تنفيذ ذلك. يجب على مقدمي الفاعلية تضمين برنامج تفصيلي للفاعلية بما في ذلك تحليل كل ساعة ووصفمختصر للجلسة.
 يجب على مقدمي الفاعلية تقديم قائمة كاملة برؤساء الجلسات و المتحدثين ،متضمنة موقعهمودرجاتهم الوظيفية ،وتفاصيل خبراتهم فيما يتعلق بالمواضيع التي تُناقش.
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متطلبات االعتماد األكاديمي لنشاط التطويرالمهنى المستمر
يجب اعتبار جميع المتطلبات التالية أساسية:
يجب على مقدم التطوير المهني المستمر اآلتي:
 .1إعداد وتنظيم الفاعلية التعليمية المباشرة ) (LEEلتلبية احتياجات تعليمية محددة.
 2.تحديد الﺠﻤهﻮر الﻤﺴﺘهﺪف وتناسبه مع الفاعلية التعليمية المباشرة على الﺮجح.
 .3تحديد وإيصال النتائج التعليمية المتوقعة من الفاعلية التعليمية المباشرة.
 .4توفير عنوان الفاعلية التعليمية المباشرة ،وموقعها ،وتاريخها ،مع وصف واضح لطبيعة
الفاعلية.
عنوان الفاعلية:
 يجب أن يكون عنوان الفاعلية ثابتا ومستخدما في جميع مواد الفاعلية (ورقية وإلكترونية).
 غير مسموح أن يوضع اسم راعي صناعى أو منتج تجاري في عنوان الفاعلية.
طبيعة الفاعلية يجب ان تحدد سواء كانت مؤتمر ،اجتماع ،دورة ،ندوة ،ندوة هامشية ،ورشة عمل
أو أخرى (يرجى توضيحها)
ملحوظة :لن تعتمد الهيئة المصرية للتدريب اإللزامي لألطباء ( )CEMTAأي ندوات ذات صفة
تجارية.
الفاعلية التعليمية المباشرة يجب:
 .5أن تقدم بطريقة مناسبة للحضور سواء محلى او دولي.
 .2أن تضم طرق لتشجيع التعلم النشط للكبار.
وتشجع هيئة التدريب اإللزامي لألطباء استخدام األساليب التالية ،منفردة أو في مزيج:
• وقت للمناقشة ،أسئلة وأجوبة ،جلسات جماعية ،مساحات مفتوحة ،جلسات تدريب ،اتصال
إلكتروني
• طرق أخرى :يرجى توضيح ...
 .7أن تنفذ بتوافق ﻤع ﺠﻤﻴع المتطلبات األﺨالقﻴة والﺘﻨظﻴﻤﻴة والقانونية.
يجب على مقدم برنامج التطوير المهني المستمر:
 .8توفير بيانات مفصلة عن مدة الفاعلية التعليمية المباشرة.
 .9اإلشارة إلى اآللية (اآلليات) القادرة على التحقق من أن المتعلم قد انخرط مع الفاعلية لتحقيق
أهدافها التعليمية.
(شرح طرق مراقبة حضور المشاركين خالل الفاعلية ،وأسلوب إدراج أسئلة حول تعليقات المتعلم
الخاصة بالمحتوى والمتحدثين).
ملحوظة :ل يعد تسجيل الحضور في الفاعلية كافيا.
ً
موجزا لمنظمة (منظمات) مقدم الفاعلية.
 .12تقديم وصفًا
 .11ذكر اسم ولقب ووظيفة الشخص المسئول عن تنظيم الفاعلية.
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ملحوظة :هذا الشخص ل يجب أن يكون (استاذ  /دكتور  /عضو) عامال لدى الراعي الصناعي أو
الشركة التعليمية للفاعلية.
 .12تقديم السم والعنوان وطرق التصال ألحد كبار المهنيين الصحيين المسؤولين عن طلب
اعتماد الفاعلية ،ويجب ان يكون هذا المهني الصحي مسجالً لدى نقابة محلية (يجب تقديم
تفاصيل التسجيل).
 .13تقديم السم (األسماء) ،والمسمى الوظيفي وتفاصيل التصال بالرئيس ،وجميع األعضاء
اآلخرين في اللجنة العلمية أو اللجنة المنظمة.
ً
ملحوظة :ل يجوز ألي عضو من أعضاء الراعى الصناعي (للفاعلية) أن يكون عضوا في اللجنة
العلمية أواللجنة المنظمة.
 .14التأكد من أن جميع أعضاء اللجنة العلمية واللجنة المنظمة قاموا بتقديم بيانات مكتوبة عن اى
تضارب في المصالح.
 .15تأكيد حل أي تضارب فعلي في المصالح.
ملحوظة :يجب استبعاد أصحاب المصلحة جميعهم من إعداد البرنامج العلمي.
 .12التأكد من أن جميع المحاضرين والمتحدثين فى الفاعلية قد قدموا بيانات مكتوبة عن أي
تضارب في المصالح.
 .17توفير أحدث إصدار من برنامج الفاعلية في وقت التقدم ،ويجب أن يحتوي البرنامج على الحد
األدنى من:
 نتائج التعلم المتوقعة عناوين الندوات والمحاضرات الخ. وقت بداية ونهاية المحاضرات الفردية ،والجلسات وورش العمل بيانات المحاضرين والمتحدثينملحوظة:
 ل يجوز ألحد من ممثلي الصناعة أن يكون في البرنامج العلمي. ستتطلب أي تغييرات كبيرة في البرنامج المعتمد تقديم طلب جديد. . 18يﺠﺐ اإلعالن عﻦ جﻤﻴع مﺼادرالﺘﻤﻮيﻞ الﺨاصة بالفاعلية وتﻮفﻴﺮها وجعلها متاحة للﻤﺘعلﻤﻴﻦ.
يجب على اللجنة العلمية  /المنظمة:
 .19التأكد من أن الفاعلية ستوفر برنام ًجا يقدم رؤية متوازنة علميا ً عن الموضوعات المدرجة ،مع
الحيادية في ترتيب المواضيع والمحاضرين وفرص المناقشة.
 .22التأكد أن محتوى الفاعلية خال من أي محاولة من جانب الرعاة للتأثير على قرارات اللجنة.
 .21التأكد من أن جميع المواد التعليمية ل تحتوي على أي شكل من أشكال اإلعالن والتحيز.
يجب على مقدم برنامج التطوير المهني المستمر:
 .22تقديم المعلومات المتعلقة بجدول رسوم التسجيل للمتعلمين.
رسوم التسجيل :يمكن توفير الفاعلية مجانًا ولكن فقط إذا تم قبول جميع الحاضرين بدون رسوم
(مدعومين على سبيل المثال من منحة غير مقيدة أو مدعومين من قبل جمعية علمية) وبدون
رعاية من الصناعة.
 .23توفير طرق موثوقة وفعالة للمتعلمين لتقديم التغذية الراجعة على الفاعلية ،بما في ذلك مدى
تلبية األهداف التعليمية للفاعلية .ويجب علﯽ مقدم التطوير المهني المستمر أن يلتزم بإتاحة هذه
المالحظات لهيئة التدريب اإللزامي لألطباء.
 .24التأكد أنها ستلتزم بالقواعد المحلية المطبقة والمبادئ التوجيهية ومعايير الصناعة المتعلقة
بمناطق المعارض التي تعرض فيها الشركات منتجاتها.
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نتائج التطبيق:
 .1إلى أن يتم إرسال تأكيد العتماد إلى مقدم "التطوير المهني المستمر" ،فإن البيان الوحيد
المسموح به والذي يمكن أن يستخدمه مقدم "التطوير المهني المستمر" بشأن المواد المتعلقة
بالفاعلية هو "تم تقديم طلب إلى الهيئة المصرية للتدريب اإللزامي لألطباء من أجل اعتماد هذه
الفاعلية ".
 .2إن اعتماد الفاعلية بواسطة الهيئة سيسمح للمقدم باستخدام بيان بهذا المعنى (تم اعداده عن طريق
اعتماد الهيئة المصرية للتدريب اإللزامي لألطباء) على وداخل المواد .وسيتم تأكيد هذا على
موقع الهيئة اإللكتروني ،حيث سيتم تحديد الحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة الممنوحة .وفقط
بعد الحصول على تأكيد االعتماد ،يستطيع مقدم فاعلية "التطوير المهني المستمر" استخدام
شعار اعتماد الهيئة على المواد المتعلقة بالفاعلية.
 ل يجوز استخدام الشعار إل بالقتران مع بيان اعتماد الهيئة ،ويجب أل يكون معه أي شعارتجاري.
 ل يمكن استخدام الشعار في اإلخطارأو اإلعالن أوالترويج ألنشطة أخرى غير مرتبطة مع بياناعتماد الهيئة.
 3.اعتماد الهيئة لفاعلية هو خاص للفاعلية المحددة في نموذج الطلب ،ول يجوز نقل هذا العتماد
إلى أي فاعلية أخرى.
رسوم اعتماد التطوير المهني المستمر
يتم تحديد رسوم طلب الحصول على شهادة الهيئة لعتماد األنشطة وفقًا لعدد الساعات المعتمدة
(الساعات  /النقاط).
• ساعة اعتماد واحدة 522 :جم
• موقع الكترونى 5222 :جم  /الفاعلية  /سنة واحدة
• رسوم اعداد 222 :جم
• المدة المعتادة للرد على الطلب هي  8أسابيع
• رسوم اعداد عاجل ( 4أسابيع) يضاف  2222جم لكل طلب
• جميع الرسوم غير قابلة لالسترداد والتحويل
مالحظة :تحتفظ الهيئة بالحق في تغيير الرسوم في أي وقت ،وسيتم تحديد الرسوم على أي طلب
مقدم طبقا لألسعار المطبقة وقت تقديمه.
رسوم تسجيل مقدمي "التطوير المهني المستمر" 522 :جم تدفع مرة واحدة وقت التسجيل
المبادئ التوجيهية المتعلقة بمواد الفاعلية المعروضة
الدعم التجاري والرعاية
• اختيار المواد التعليمية ،والمقدمين ،والمواد الدراسية يجب ان يعتمد على الحتياجات التعليمية
للمهنيين في مجال الصحة ،ويجب أل يتم التأثير عليها بواسطة الرعاة التجارين.
• يجب أن تكون جميع المواد التعليمية خالية من أي شكل من أشكال الدعاية والنحياز نحو خدمة
أو منتج أو عالج أو شركة معينة.
• استخدام األسماء النوعية بدلً من األسماء التجارية في جميع المواد التعليمية والمحاضرات .وإذا
تم استخدام األسماء التجارية ،من المفضل استخدام األسماء التجارية التي تنتمي إلى عدة شركات
بدلً من تلك التي تنتمي الى راعي تجاري وحيد.
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• بجب أن تعطي المواد المقدمة رؤية متوازنة لجميع البدائل العالجية المتاحة بدل من حصرها
على اختيار واحد محدد.
ملحوظة :سوف ترفض الهيئة أي طلب يتضمن ،في رأيها ،اإلعالن عن أي منتج أو شركة مرتبطة
مباشرة بأي مادة تعليمية (معيار أساسي).
أمثلة مما قد يؤدى إلى رفض الطلب تلقائيًا:
• إذا كانت عناوين البرنامج العلمي أو الجلسة العلمية أو المحاضرة العلمية تحتوي على اسم
الراعي.
• إذا تﻢ عﺮض أسﻤاء العالمات الﺘﺠارية و/أو الﺸعارات الخاصة في المحاضرات العلمية أو في
الﺒﺮنامج العلﻤي.
ستقبل الهيئة اإلشارة في صفحة واحدة في البرنامج العلمي  ،حيث يتم شكر وتقدير جميع المشارﮐين
لدعمهم للفاعلية.
 أن الشكل الوحيد للدعاية المسموح به هو اإلقرار بأن الشركة قد ساهمت في البرنامج التعليمي
من خالل تقديم منحة دون اإلشارة بشكل خاص إلى المنتجات التجارية أو الخدمات المحددة.
• في حالة الندوات الهامشية للشركات ،ل يتم نشر تفاصيل (العنوان ،المقدمون ،الجلسات ،الجهات
الراعية  )...إل في قسم منفصل بعد البرنامج العلمي.
• يجب التمييز بوضوح بين جميع المواد اإلعالنية (بما في ذلك قائمة العارضين) وفصلها عن
المكونات التعليمية والعلمية للبرنامج وتحديدها بشكل منفصل.
• في حالة كون الدعم على شكل مواد او أدوات مستخدمة لورش العمل العملية (مثل المعدات
واألدوات الجراحية وغيرها) ،يجب على مقدمي برنامج "التطوير المهني المستمر" أن يدرجوا
في البرنامج بيانًا إلعالم المشاركين باألدوات المماثلة التي يمكن استخدامها والمختلفة عن
الموجودة في الفاعلية.
 .0كتيب البرنامج
يجب أل تظهر أسماء وإعالنات الشركات بجانب المعلومات العلمية والتعليمية ،ويجب أن يحتوي
الكتيب على قسمين:
 .1.1القسم األول :وهو خاص بجميع المعلومات التعليمية والعلمية ،مثل :كلمة الرئيس ،الدعوة،
نطاق الفاعلية ،القائمون على التنظيم واللجان العلمية ،قائمة المحاضرين ،نظرة عامة على
البرنامج ،البرنامج العلمي ،إلخ.
ُ
في البرنامج العلمي والنظرة العامة :يجب أن تحدد الندوات التي ترعاها الصناعة ،بدون ذكر أسماء
الرعاة ،ول التفاصيل مثل العنوان والمتحدثين ،إلخ .يمكن اإلشارة إلى ذلك بطريقة أخرى كمثال
"ندوة ترعاها الصناعة".
يجب أال تظهر اإلعالنات واقرارات الجهات الراعية الخ ضمن هذا القسم "العلمي" األول.
 .1.2القسم الثاني وهو خاص بكل المعلومات األخرى ،على سبيل المثال:
• التسجيل ،الموقع ،إلخ.
• قائمة مفصلة من الجلسات التي ترعاها جهات ،مع العناوين والمقدمين والشعارات وأسماء
الجهات الراعية.
• إقرار بالرعاة ،حيث قد تظهر أسماءهم وشعاراتهم.
اإلعالن من الصناعات.
• ل يجب ان تظهر شعارات  /أسماء الصناعة قرب بيان اعتماد الهيئة.
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• ل ﻴﺠوز ﻨﺸر اإلعالﻨات الﺘﺠارﻴة على الﺼفﺤة الﺜاﻨﻴة (الغالف الﺠاﻨﺒي الﻤﺒاﺸر) وداﺨل القﺴم
األول (القﺴم الﺘعلﻴﻤي  /الﻤعلوﻤات العلﻤﻴة) ﻤن ﮐﺘﻴب الﺒرﻨاﻤج.
• ل يجب وضع شعارات وأسماء الجهات الراعية على الغالف األمامي للبرنامج.
 .2الموقع اإللكتروني
ينطبق المبدأ نفسه ،حيث ل تظهر أسماء  /شعارات الصناعة جنبًا إلى جنب مع المعلومات التعليمية
والعلمية ،و في هذا الصدد:
• يجب أن تتبع جميع إصدارات البرنامج (أي أشكال "التحميالت" والبرامج في صفحات الويب)
التعليمات المذكورة أعاله.
• يجب ال تظهر شعارات وأسماء الجهات الراعية ،باإلضافة إلى اإلعالنات الصادرة عن
الصناعة ،على الصفحة الرئيسية ،وعلى جميع الصفحات التي تحتوي على معلومات علمية /
تربوية ،ويجب وضعها تحت عالمة تبويب منفصلة مخصصة للرعاة ،ول يجب وجود أي
شعارات تجارية في محيط تصريح اعتماد الهيئة.
 .3المعرض:
• إذا كانت المعارض التجارية ستصاحب برنامج "التطوير المهني المستمر" ،فإن الترتيبات
الخاصة بالمعرض التجاري يجب أل تؤثر على التخطيط  ،ول تتداخل مع المواد التعليمية
المقدمة.
• يجب أل يشارك ممثلو المصالح التجارية في األنشطة الترويجية أو المبيعات أثناء النشاط العلمي.
• ل يجوز وضع العروض التجارية (مثل لفتات تحمل أسماء المنتجات) في نفس الغرفة مع أو فى
أثناء إجراء األنشطة التعليمية.
• يمكن تقديم إعالن الدعم  /الرعاية من قبل الهيئة التجارية المعنية في إعالنات ما قبل الفاعلية،
وقد يشمل ذلك استخدام شعار الجهة التجارية.
• ل ينبغي أن يظهر أي إعالن عن المنتج أو الدواء علﯽ أي او مع أى من المواد المﮐتوبة (مثل
البرامج األولية أو النهائية أو الﮐتيبات أو اإلشعارات المسبقة) للفاعلية.
يجب أل يكون لدى جميع مقدمي العروض  /المتحدثين الذين يشاركون في نشاط التطوير المهني
المستمر أي تضارب محتمل في المصالح أو الدعم قد يؤدي إلى تحيز في العروض التقديمية.
جميع المقدمين مسؤولون عن اظهار وحل أي مصالح متنافسة بخصوص المعلومات المعروضة
امام الهيئة والمشارﮐين.
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تأكيد الجودة
• يﺠﺐ تقﺪيﻢ اسﺘﻤارة العﺘﻤاد الﻤﻜﺘﻤلة إلى جانﺐ الﻮثائق الﻤﺪعﻮمة.
• يتم تنفيذ األنشطة التعليمية بواسطة عارضين مؤهلين ذوي الخبرة.
• يجب أن يظهر اإلعالن عن أنشطة "التطوير المهنى المستمر" األهداف التعليمية للبرنامج،
والجمهور المستهدف ،وتكلفة البرنامج على المشارك ،والبنود التي تغطيها التكلفة وساعات
العتماد األكاديمي المكتسبة وفقا لمبادئ اعتماد الهيئة.
• يجب أن تكون المعلومات الواردة في المواد المقدمة دقيقة ومستقلة وحديثة وقائمة على األدلة.
• لﻀﻤان الﺠﻮدة واللﺘﺰام بالﻤﺒادئ الﺘﻮجﻴهﻴة لـلهيئة ،يﺤق لﻤﻤﺜﻞ الهيئة أن يقﻮم بفﺤﺺ عﺸﻮائي /
حﻀﻮر أنﺸﻄة "التطوير المهنى المستمر" الﻤعﺘﻤﺪة بﺪون إخﻄار سابق.
• يجب على مقدمي "التطوير المهنى المستمر" تقديم تقرير ملخص لكل برنامج معتمد إلى الهيئة.
على أن يتضمن هذا التقرير عينة من استمارة التقييم المستخدمة وملخص التقييم وقائمة تسجيل
الحضور وذلك في خالل ثالثين يوم عمل بعد إنتهاء الفاعلية .كما يجب أن يحتفظ مقدمو برامج
"التطوير المهنى المستمر" بجميع السجالت لمدة ل تقل عن  3سنوات.

انتهاكات
• قد يؤدي إخفاق مقدم الخدمة في الكشف عن المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بأي رعاية إلى
إخضاعه لعقوبة قد تتراوح بين منعه من التقدم بطلب للحصول على اعتماد في المستقبل إلى
غرامات مالية وإجراءات قانونية محتملة.
• يحق للهيئة إلغاء  /تعليق المتيازات للنشاطات الراهنة  /المستقبلية التي ينظمها أي مقدم لبرامج
"التطوير المهنى المستمر" ينخرط في تخطيط أنشطة غير متوافقة مع اإلرشادات الحالية.
• قد يكون النتهاك (أ) مخالفة اعالنية (في حالة إنتهاك أي من القواعد المذكورة أعاله فيما يتعلق
باإلعالن عن أنشطة وثيقة برنامج "التطوير المهنى المستمر") و  /أو (ب) إنتهاك إدارة
البرنامج (في حالة إنتهاك أي من القواعد المذكورة أعاله فيما يتعلق بتخطيط البرامج أو التصميم
أو التنفيذ).
• عدم تقديم الوثائق الالزمة بعد الفاعلية في غضون  32يوم عمل.
• تقديم شهادة حضور "التطوير المهنى المستمر" لشخص لم يحضر النشاط.
• إصدار شهادات "التطوير المهنى المستمر" ل تتوافق مع قواعد اعتماد الهيئة بشأن الشهادات.
• قد يتم فرض أكثر من عقوبة إذا ارتكب مقدم "التطوير المهنى المستمر" أكثر من انتهاك واحد
في نفس البرنامج.
• يحق للمقدم تقديم اعتراضاته وتوضيحاته كتابة ،في غضون أسبوع من تلقي خطاب اإلخطار
بالمخالفة ،قبل وضع المخالفة في ملفه.

الشكاوى أو التظلمات
• يجب أن تقدم ﮐل الشﮐاوى أو التظلمات ﮐتابة وتكون موقعة من مقدم "التطوير المهنى المستمر"
ومدعومة بالوثائق بقدراإلمكان.
• لن يتم النظر في الستفسارات أو الشكاوى إل المقدمة في غضون أسبوعين من تلقي الرد من
مكتب اعتماد الهيئة حول وضع البرنامج.
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