المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
مجمع السيدة خديجة بنت خويلد

األستذةة :فوزية سعيد محمد الغذمدي .

DISCLOSURE OF MEDICAL ERRORS DEVICE
جهذز كذشف األخطذء الطبية.
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المقدمة:
الحمد هلل األول اآلخر ،البذطن الظذهر ،الةي هو بكل شيء عليم ،األول فليس قبله شيء،
اآلخر فليس بعده شيء ،الظذهر فليس فوقه شيء ،البذطن فليس دونه شيء ،األزلي القديم
الةي لم يزل موجو ًدا بصفذت الكمذل ،وال يزال دائمًذ مستمرً ا بذقيًذ سرمديًذ بال انقضذء وال
انفصذل وال زوال .يعلم دبيب النملة السوداء ،على الصخرة الصمذء ،في الليلة الظلمذء،
وعدد الرمذل .وهو العلي الكبير المتعذل ،العلي العظيم الةي خلق كل شيء فقدره تقديرً ا.
ورفع السمذوات بغير عمد ،وزينهذ بذلكواكب الزاهرات ،وجعل فيهذ سراجً ذ وقمرً ا منيرً ا
وسوى فوقهن سريرً ا ،شرعذ عذليًذ مني ًفذ متس ًعذ مقبيًذ مستديرً ا  -وهو العرش العظيم  -له
َّ
قوائم عظذم ،تحمله المالئكة الكرام ،وتح ُّفه الكروبيون عليهم الصالة والسالم ،ولهم زجل
بذلتقديس والتعظيم.
وكةا أرجذء السمذوات مشحونة بذلمالئكة ،ويفد منهم في كل يوم سبعون أل ًفذ إلى البيت
المعمور بذلسمذء الرابعة ال يعودون إليه ،آخر مذ عليهم في تهليل وتحميد وتكبير وصالة
وتسليم.
ووضع األرض لألنذم على تيذر المذء .وجعل فيهذ رواسي من فوقهذ وبذرك فيهذ وقدر فيهذ
أقواتهذ في أربعة أيذم قبل خلق السمذء ،وأثبت فيهذ من كل زوجين اثنين ،داللة لأللبذء من
جميع مذ يحتذج العبذد إليه في شتذئهم وصيفهم ،ولكل مذ يحتذجون إليه ويملكونه من حيوان
بهيم.
وبدأ خلق اإلنسذن من طين ،وجعل نسله من ساللة من مذء مهين ،في قرار مكين .فجعله
سمي ًعذ بصيرً ا ،بعد أن لم يكن شي ًئذ مةكورً ا ،وشرفه بذلعلم والتعليم ،خلق بيده الكريمة آدم أبذ
البشر ،وصور جنته ونفخ فيه من روحه وأسجد له مالئكته ،وخلق منه زوجه حواء أم
البشر فأنس بهذ وحدته ،وأسكنهمذ جنته ،وأسبغ عليهمذ نعمته ،ثم أهبطهمذ إلى األرض لمذ
ً
رجذال كثيرً ا ونسذء ،وقسَّمهم بقدرة العظيم ملو ًكذ
سبق في ةلك من حكمة الحكيم .وبث منهمذ
ورعذة ،وفقراء وأغنيذء ،وأحرارً ا وعبي ًدا ،وحرائر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ملخص االبتكذر:

بسبب كثرة األخطذء الطبية في المستشفيذت عمومذ وفي العمليذت الجراحية خصوصذ
فذفترضت وجود جهذز كذشف لألخطذء الطبية الواقعة في جميع أنحذء العذلم وهةا الجهذز
يتميز بتوسط حجمه مقذرنة بذألجهزة الطبية الضخمة المستخدمة في مجذل األشعة فهو
بحجم جهذز كذشف الجواالت ممذ يسهل على األطبذء والكوادر الطبية استخدامه في أي
مكذن بدون الحذجة إلى التواجد في المستشفى للقيذم بذلتشخيص حيث أن ابتكذري سيحل
مشكلة األخطذء الطبية وهي مشكلة منتشرة حول العذلم وسيعمل على رفع مستوى العنذية
الصحية في المنذطق النذئية والفقيرة الطبية وال يوجد منتج ممذثل بصفذت ابتكذري في وقتنذ
الحذلي وبنفس الطريقة ويتميز بسهولة استخدامه وتنقله وتوسط حجمه.

أتقدم بذبتكذري هةا إلى جذمعة البذحة والةي تدور فكرة االبتكذر على عمل جهذز والةي
سوف يكون حل بإةن هللا للقضذء على تلك الظذهرة من خالل جهذز بسيط يعمل على كشف
األخطذء الطبية وهو صغير جدا ةو حجم منذسب ودقة عذلية .
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الهدف من االبتكذر :
حل مشكلة األخطذء الطبية بواسطة جهذز ةو كفذءة عذلية وحجم منذسب يسذعد على معرفة
وقوع األخطذء الطبية وتحديد مكذنهذ بدقة عذلية.

الخلفية العلمية:
يعتبر الطب من المهن المعقدة وال يختلف اثنذن حول أهميته ونبل القذئمين عليه ومهمذ كذن
جنسهم ودينهم وفلسفتهم للحيذة اإلنسذنية ومن هنذ يتبين لنذ بوضوح انه رغم التطور الهذئل
في المجذل العلمي والتكنولوجي ومذ رافقه من اختراعذت واكتشذفذت اقترنت بذلصحة
البشرية إةا مذ أحسن استغاللهذ ةلك يجعل اإلنسذن مهددا في سالمته إةا لم يتم وضع
الضوابط األخالقية والقذنونية للحد من األخطذء الطبية،إن التطور الرهيب في علم الطب
رافقه تزايد نسبة األخطذء الطبية التي أصبحت شبه يومية وحديث الصحف أحيذنذ وأروقة
المحذكم أحيذنذ أخرى وهو مذ جعل من موضوع األخطذء الطبية مشكلة مجتمعية تحوز
أهمية خذصة لدى فئذت المجتمع ولم تعد مشكلة مهنية محصورة ضمن كوادرهذ الطبية .
والخطأ الطبي هو اإلخالل بواجبذت الحيطة والحةر واليقظة التي تمليهذ علة الطبيب طبيعة
عمله وتلزمه بهذ التشريعذت واللوائح الطبية فذلخطذء الطبي الهيكلي هو ةلك الخطأ الخذرج
عن نطذق المهنة وأصولهذ الفنية والنذجم عن سلوك إنسذني مجرد قد يعتبره البعض مجرد
قضذء وقدر محتم عن المريض ومن بين السلوكيذت المتفشية داخل المستشفيذت والنذجمة
عن الهفوات الطبية هي سوء التشخيص أو االنفراد بذلتشخيص واإلهمذل وعدم التدقيق في
المالحظة أثنذء إجراء العملية الجراحية فال يعطي الطبيب او الجراح مذ يستحق من الدقة
والمالحظة فينتج عنه أثذر مرضية مثل اإلسراع في معذلجة المرض المفذجئ الةي يتعرض
له المريض وةلك استئثذره برأيه في العملية التي قد ال تدخل كل أجزائهذ في اختصذصه
،كمذ أن الجهل بأمور فنية يفترض على من كذن في مثل تخصصه ودرجته المهنية اإللمذم
بهذ او استعمذل اآلالت او األجهزة الطبية دون ان يكون على علم كذف بطريقة استعمذلهذ او
دون ان يتخة االحتيذطذت الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هةا االستعمذل  .تصل نسبة
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حذالت الوفذة نتيجة الخطأ الطبّي إلى مع ّدال ٍ
ت عذلي ٍة سنو ّيذ ً في معظم أنحذء العذلم ،ومنهذ
ال ّدول المتق ّدمة؛ ففي الواليذت الم ّتحدة على سبيل المثذل تق ّدر حذالت الموت النذتجة عن
أخطذ ٍء طبيّة إلى مذ يقذرب  98،000حذلة وفذة سنو ّيذً.
إنّ العمل الطبّي هو نشذط يتوائم في كيفيّة وظروف أدائه مع القواعد واألصول ال ّراسخة في
شخص مر ّخص له
علم الطب ،وي ّتجه في ةاته إلى شفذء المريض ،وهو ال يصدر ّإال من
ٍ
قذنونذ ً بمزاولة مهنة الطب ،ومن أهم مذ يتطلَّبه القذنون إلعطذء هةا ال ّترخيص حصول طذلبه
على المؤهّل الدراسي الةي يؤهِّله لهةه المهنة ،اعتبذراً بأنّ الحذصل على هةا المؤهّل هو
وحده الّةي يستطيع أن يبذشر العمل الطبّي طبقذ ً لألصول العلميّة المتعذرف عليهذ ،واألصل
في العمل الط ّبي أن يكون عالج ّيذً؛ أي يستهدف تخليص المريض من مرض أل َّم به بذل ّدرجة
األولى أو تخفيف ح ّدته أو تخفيف آالمه .
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األصذلة والقيمة اإلبداعية للفكرة:
بعد البحث عن المشكلة في المصذدر التذلية تبين أن هةه الفكرة أصيلة:
-Google patent.
محرك بحثي في العلوم والتقنية- -http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
المكتبة الوطنية للطب-http://www.nlm.nih.gov/
محرك بحثي في الفيزيذء والكيميذء --http://www.physics.org/
 -مكتبة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
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تم عمل دراسة مسحية عشوائية لقيذس مدى تقبل السوق للمنتج وكذنت النتذئج كذلتذلي:
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مدى قدرة االبتكذر على حل المشكلة المطروحة بكفذءة:
االبتكذر سيحل المشكلة بطريقة جديدة ومميزة بإةن هللا حيث أنه سوف يكشف األخطذء
الطبية ومعرفة مكذن اإلصذبة لدى المصذب قبل حدوث المضذعفذت ويسذعد على معرفة
مكذن الخطأ الطبي.

مدى استجذبتهذ لحذجة قذئمة:
ابتكذري استجذب بطريقة مميزة وفعذلة حيث مشكلة األخطذء الطبية تواجه العذلم وسيعمل
على رفع مستوى العنذية الصحية في المنذطق النذئية والفقيرة والمنذطق المنكوبة.
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تميز االبتكذر عن األفكذر المتشذبهة الموجودة حذليذً:

االبتكذر يحل مشكلة األخطذء الطبية وال يوجد منتج ممذثل بصفذت ابتكذري في وقتنذ الحذلي
وبنفس الطريقة (األشعة المتنقلة)يتميز بسهولة استخدامه وتنقله وتوسط حجمه ويتميز
بوجود شذشة مسطحة أفقية تظهر األخطذء إةا وجدت وأيضذ يكون مزود بشريحة لتنزيل
الصورة الظذهرة على سطح الشذشة ويكون مزود بمستشعر حسذس عبذرة عن صوت يسمع
عند وجود أي خطأ ومزود بشريحة الكترونذت تضئ لونين اصفر عند عدم وجود أخطذء
ولون احمر عند وجود أخطذء طبية
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خطة التنفية:
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كيف بنذء المنتج الحذلي النموةج األولي والتجريبي:

)1جهذز كشف:يعمل بمسح ضوئي على الجسم حتى يكتشف إةا كذنت هنذك أجسذم غريبة
داخل جسم اإلنسذن.
) 2شذشة األشعة:شذشة توضح مكذن الخطأ في جسم اإلنسذن وهةه الشذشة بإمكذننذ خلعهذ
عند االنتهذء من استعمذلهذ.
)3زر إيقذف الصوت:عند وجود جسم غريب يطلق صوت من الممكن إغالق الصوت إةا لم
يكن الطبيب بحذجة له فهو برغبته الن يوجد بديل وهي اإلضذءة.
)4زر تشغيل وإغالق الجهذز:عند البدء بمسح يقوم بتشغيل الجهذز وعند االنتهذء منه يغلقه.
)5اإلضذءة:إةا كذن هنذك جسم غريب تظهر األضواء ويظهر اللون األحمر إةا كذن هنذك
جسم غريب وإةا لم يكن هنذك شي فيظهر اللون األصفر.
)6الجهذز يكون في حقيبة.
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الجدوى االقتصذدية:
للمنتج عذلية ألنهذ تعتمد على أدوات بسيطة ولكنهذ ةات جودة عذلية كمذ يمكننذ تطبيق الفكرة
محليذ وعذلميذ.
سعر األدوات المستخدمة في صنذعة المنتج:
جهذز الكشف 1500لاير.الشذشة 100لاير.اإلنةار الصوتي 50لاير.قيمة التصنيع بذلكذمل 1650لاير.
يتم بيع المنتج في السوق ب 1730لاير.
الربح 80لاير يتم تقسيمذ اال 50لاير للنفقذت المتغيرة وهي التسويق واالعالن للمنتج
و20لاير لتطوير المنتج خالل عذم و10لاير الربح الشخصي

إمكذنية تحويل االبتكذر إلى سعلة قذبلة للتسويق محليذ وعذلميذ ً
بإةن هللا يصبح ابتكذري قذبل للتسويق محليذ وعذلميذ قذئمة في العذلم بأكمله.
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دراسة لتقبل السوق:

الربح في شهر240:لاير.
الربح في سنة2880:لاير.

27680

24220
17300

االول

31140

20700

الثذني

الرابع

الثذلث

الخذمس

األشهر

الكمية

األسبوع

تكلفة

هذمش الربح

1

2

3400=1700ͯ 2لاير

200=100ͯ 2لاير

2

5

850=1700ͯ 5لاير

500=5ͯ100لاير

3

7

1190=7ͯ1700لاير

700=7ͯ100لاير

4

10

1700=10ͯ1700لاير

1000=10ͯ100لاير
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تذبع الجدوى االقتصذدية:

الكمية

10

االول

16

14

12

الثذني

الرابع

الثذلث

األشهر

الكمية
10
18

12

16
14

األشهر

16

18

الخذمس

دراسة السوق:
(دراسة محلية وعذلمية للعالقة بين الكمية واألشهر ،الكمية والسعر)
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تصميم الجهذز:

-التصميم األولي

18

-التصميم النهذئي:

-1سطح الجهذز.
-2شذشة الجهذز .
-3زر التحكم في الجهذز (التشغيل واإليقذف).
-4شريحة لتنزيل صورة األشعة الظذهرة في الشذشة.
-5اإلضذءة (حيث يظهر اللون األصفر عند عدم وجود اخطذء طبية وعند ظهور اللون
األحمر فإنه يصدر صوت مرتفع وهةا إشذرة لوجود خطأ طبي.
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المراجع:

كتذب أسذسيذت البرمجة (.)1 كتذب أسذسيذت البرمجة(.)2بقلم األستذة عبذس عبد الرحمن.
مكذن النشر :جذمعة النيل األزرق.
تذريخ النشر2007:
 كتذب االنترنت.بقلم آرليفن جوني – بذرودي كذرول – ليفن مذرجريت.
مكذن النشر :حقوق الترجمة العربية والنشر والتوزيع محفوظ لمكتبة جرير.
تذريخ النشر1998:
 كتذب مقدمة عذمة للغذت البرمجة.بقلم األستذة الترك عمذر.
تذريخ النشر 2008 :
 كتذب هندسة البرمجيذت.بقلم األستذة المهندس توفيق احمد.
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شكر وامتنذن :
أتقدم بذلشكر والتقدير في صفحتي المتواضعة إلى الشخص الةي أستند عليه في حذضري
ومستقبلي الةي أراه فيهذ ومذ أفعل ألجلهذ وألجل نفسي سأصف هةا الشخص بكل مذ فيه من
صفذت تجعلني أعتز بهذ فهي جنتي فمهمذ فعلت ال أوفيهذ حقهذ ولو بجزء بسيط ففضلهذ
كذلمطر يتسذقط وال يتوقف إال إةا أكتفت منه األرض فهي تعطي وال تتوقف وال تنتظر
مقذبل تنتظر ثمرات جهدهذ لتزيد من عطذئهذ فهي مصدر قوتي بعد هللا فهي أملي وعذلمي
وأستمد قوتي منهذ بمجرد رؤية ابتسذمتهذ فشكرا هلل أن جعلك هبة ومذ أجملهذ من هبة
فدموعك التي سقطت من عينك دون أن نراهذ لكن مالمح وجهك توضح لنذ ةلك وكل دمعة
تسقط من عينك تدعي لنذ بأن هللا يمن علينذ بذلخير ويرزقنذ هللا فعنوانهذ القنذعة بمذ كتبه هللا
لنذ وسالحهذ الصبر ومفتذح قلبهذ الحب والحنذن هةا كله يجعلنذ نثذبر ونصنع من أنفسنذ
إنجذز لكي نرسم البسمة على وجهك وتفخرين بنذ ونفخر نحن بأنفسنذ فأنتي روحي التي
تسكن جسدي فكيف لجسد أن يعيش بدون روح.

..أمــــــــــــــــــــي..

الخذتمة:
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)نضع قطراتنذ االخيره بعد رحلة وبحمد البذري ونعمة منه وفضل ورحمه
وقد كذنت رحلة جذهده لالرتقذء بدرجذت العقل ومعراج األفكذر
فمذ هةا االجهد مقل و الندعي فيه الكمذل ولكن عةرنذ أنذ بةلنذ فيه قصذرى جهدنذ فذن أصبنذ
فةاك مرادنذ وان أخطئنذ فلنذ شرف المحذولة والتعلم
وال نزيد على مذقذل عمذد االصفهذني:
رأيت انه اليكتب إنسذن كتذبذ في يومه إال قذل في غده لو غير هةا لكذن أحسن ولو زيد كةا
لكذن يستحسن ولو قدم هةا لكذن أفضل ولو ترك هةا لكذن أجمل وهةا من أعظم العبر وهو
دليل على استيالء النقص على جملة البشر
وأخيراَ بعد أن تقدمنذ بذليسير في هةا المجذل الواسع
آملين أن ينذل القبول ويلقى االستحسذن.
..وصل اللهم وسلم على سيدنذ وحبيبنذ محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

22

