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فيروس كورونا
المستجد
( .. )COVID-19العالم
التسلح
في سباق
ّ
الدوائي
حراك كبير تشهده دول العالم بحثاً عن
ٌ
عالج مضاد لفيروس كورونا المستجد
( )COVID-19في ظل زيادة مستمرة
لعدد اإلصابات المؤكدة حول العالم
وتجاوزها حاجز الـ 6ماليين مصاب منذ
ظهور المرض وسط الصين في ديسمبر
الماضي ،وفقا إلحصاءات واكلة “فرانس
برس” استناداً إلى بيانات رسمية ،ظهر
حوالى  80%منها في أوروبا والواليات
المتحدة األمريكية.

واكن باحثــون أميركيــون قــد توصلــوا إلــى
أن فيــروس كورونــا المســتجد (،)COVID-19
يضعــف بســرعة كبيــرة عندمــا يتعــرض لضــوء
الشــمس والحــرارة والرطوبــة ،وذلــك فــي
عالمــة محتملــة علــى أن الوبــاء قــد ينكســر
خــال أشــهر الصيــف ،مــا دعــا العالــم إلحــداث
انفراجــة حــذرة فــي مســار الحيــاة اليوميــة
ورفــع الحظــر بشــل جزئــي عــن أنشــطة تعــد
حيويــة للنــاس.
تجارب مخبرية
وســط تحذيــرات كثيــرة مــن اســتخدام عقــار
“هيدروكســي لكوروكويــن” فــي ماكفحــة
كوفيــد -19ووجــود حالــة مــن القلــق نتيجــة
آلثــاره الجانبيــة ،تخــوض مختبــرات الشــراكت
العالميــة والمعامــل البحثيــة العلميــة ســباق ًا
محمومــ ًا فــي محاولــة البتــار لقــاح مضــاد
للفيــروس ،حيــث قالت منظمــة الصحــة العالمية
فــي تقاريــر لهــا أن حوالــي  70مجموعــة بحثية
حــول العالــم تخــوض المنافســة ،لكــن القليــل
مــن هــؤالء المتســابقين وصــل إلــى مرحلــة
التجــارب الســريرية علــى البشــر.
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ويشــير تقريــر منظمــة الصحــة
العالميــة عبــر موقعهــا الرســمي إلــى
أن  3مجموعــات بحثيــة باتــت قريبــة
مــن إنتــاج لقــاح مضــاد للفيــروس،
هــي :لقــاح شــركة اكنســاينو الصينيــة
الــذي تــم تطويــره بالتعــاون مــع
جامعــة بكيــن ،واللقــاح األمريكــي
الــذي تطــوره شــركتان همــا :إينوفيــو
فارماســوتياكل ،ومودرنــا ،واللقــاح
األمريكــي  mRNA-1273الــذي يطــوره
“ناشــيونال إنســتيتوت أوف أليرجــي أنــد
إنفيكشــاس ديزيــز”.
واكنــت شــركة “غيليــاد ساينســز” قــد
أعلنــت بالتشــارك مــع معاهــد صحــة
أميركيــة عــن إنتــاج عقــار “رمديســيفير”،
لكــن تــم إيقــاف تجربتــه فــي وقــت مبكــر
بســبب اآلثــار الجانبيــة التــي ظهــرت
واكنــت آمــال كبيــرة معلّ قــة علــى هــذا
الــدواء ،أيضــاً بــدأت جامعــة أكســفورد
البريطانيــة ،تجــارب ســريرية للقــاح تجريبــي
للتحصيــن مــن الفيــروس الجديــدُ ،معربــة

عــن أمــل طمــوح للغايــة فــي أن تجعلــه
متاحــاً فــي الخريــف الســتخدامه علــى
نطــاق واســع.
أجهزة اكشفة
بالتــوازي مــع الجهــود الدوليــة الســاعية
لوقــف انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا
المســتجد ( )COVID-19وإيجــاد مصــل
مضــاد لــه ،أعلــن الجيــش األميركــي عــن
بحوثــه حــول اختــراع “روبــوت” يمكنــه
قتــل الفيــروس المســبب للمــرض
باســتخدام األشــعة فــوق البنفســجية،
وذلــك بحســب موقــع “ميليتــري”
األميركــي المتخصــص فــي الشــؤون
العســكرية ،وتعتمــد الروبوتــات التــي
حاليــا علــى إرســال
يتــم تطويرهــا
ً
األشــعة القاتلــة للفيــروس بشــل رأســي
وتطهيــر األماكــن التــي تبعــد 60
ســنتيمترا فــي نحــو دقيقــة.
وتوصــل فريــق مــن الباحثيــن فــي الواليــات
المتحــدة إلــى ابتــار جهــاز إلكترونــي
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يســتطيع اكتشــاف الميكروبــات أو
الفيروســات فــي غضــون ثالثيــن دقيقــة
فقــط ،وعــرض نتائــج التحليــل علــى تطبيــق
إلكترونــي يتــم تنزيلــه علــى الهاتــف
المحمــول.
وأكــد فريــق الدراســة فــي جامعــة إلينــوي
األمريكيــة أن الجهــاز الجديــد الــذي ال يزيــد
ســعره عــن خمســين دوال اًر يســتطيع تخفيف
الضغــوط التــي تتعــرض لهــا المختبـرات أثنــاء
إج ـراء التحاليــل فــي أوقــات تفشــي األوبئــة
مثــل جائحــة فيــروس فيــروس كورونــا
المســتجد (.)COVID-19
مــن جانبهــم؛ قــال باحثــون فــي جامعــة
هونــغ كونــغ للعلــوم والتكنولوجيــا ،إنهــم
طــوروا طبقــة مضــادة للفيروســات يمكــن
يومــا
أن توفــر حمايــة “كبيــرة” لمــدة ً 90
مــن البكتيريــا والفيروســات يطلــق عليهــا
اســم “مــاب ،”-1اســتغرق عشــر ســنوات،
ومــن الممكــن رشــها علــى األســطح
التــي يســتخدمها النــاس مــر ًارا مثــل أزرار
المصاعــد وحواجــز الســالم.
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الغذاء الصحي
يقي من
السكري والبدانة

“فلوسنس” جهاز
يقرأ الحرارة والسعال
والكحة والصوت!
تمكنــت جامعة “ماساتشوســتس أمهيرســت”
مــن تحديــد بيانــات األمـراض الفيروســية والتنبؤ
بهــا وذلــك مــن خــال نظــام آلــي جديــد
يســمونه “فلــو ســنس” يعمــل علــى مراقبــة
األماكــن العامــة ،وإحصــاء عــدد األشــخاص
اض تتعلــق بالجهــاز التنفســي.
المصابيــن بأم ـر ٍ
ـون
وأوضــح الباحثــون أن “فلــو ســنس” يتكـ ّ
مــن اكميــرا حراريــة وميكروفــون إلــى

عدسات الصقة تعالج
ٌ
عمى األلوان
طــور علمــاء أمريكيــون عدســات الصقــة
ّ
تســتطيع عــاج األشــخاص المصابيــن
بنــوع خــاص مــن عمــى األلــوان يدعــى
ٍ
“ديوترانومالــي” ،حيــث تعمــل علــى
اســتعادة تبايــن األلــوان المفقــود وتحســين
إدراكهــا بمقــدار عشــر درجــات.
وبحســب الخب ـراء فــإن حالــة “ديوترانومالــي”
البصريــة تحــدث غالبــاً عنــد الرجــال،
حيــث يســتجيب فيهــا مســتقبل الضــوء
المســؤول عــن الضــوء األخضــر لألضــواء التــي
تحتــوي علــى ألــوان حم ـراء ،ومــن المتوقــع
أن تحتــوي العدســات الجديــدة علــى مــادة
بيضاويــة ذهبيــة صغيــرة تســاعد األشــخاص
الذيــن يعانــون مــن مشــالك فــي تحديــد

مدعــم بنمــوذج
جانــب نظــام حوســبة
ّ
يحــدد األشــخاص المصابيــن ويميــز بيــن
أصــوات الســعال المختلفــة ،كمــا بإماكنــه
تصويــر الوجــوه إلحصــاء عــدد األشــخاص
المتواجديــن فــي المــان ،ومــن ثــم
إحصــاء تــرددات الســعال ومصدرهــا بيــن
األشــخاص .كمــا يكتشــف الجهــاز أصــوات
ومؤشــرات أخــرى مثــل العطــاس والــلام
واألصــوات التــي تصــدر عــن لك شــخص.
ويســتهدف البحــث نشــر الجهــاز فــي
األماكــن العامــة الكبيــرة ،إلجــراء اإلحصــاءات
الالزمــة ودمجهــا مــع مقاييــس أخــرى
الســتخدامها فــي التنبــؤ بحــاالت اإلنفلونـزا
واألمـراض الفيروســية فــي ســبيل الكشــف
المبكــر وإنقــاذ الكثيــر مــن األرواح.

الفــرق بيــن اللونيــن األحمــر واألخضــر.
ويأمــل العلمــاء أن يكونــوا قادريــن فــي
الوقــت القريــب علــى توســيع التقنيــة
الجديــدة للســماح بمعالجــة أي نــوع مــن
أنــواع عمــى األلــوان.
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قالت دراسة ُأجريت في
جامعة كوبنهاغن بالدانمارك،
إن البدانة تضاعف احتمال
اإلصابة بالسكري  6مرات،
في تأكيد على دور ضبط
تطور
الوزن في الوقاية من
ّ
مرض السكري حتى مع وجود
عوامل وراثية تزيد احتمال
اإلصابة بالمرض.
جاء ذلك مقروناً بتحذيرات
مهمة من انتشار األلكات
السريعة الغنية بالكربوهيدرات
والدهون ،واتجاه نمط الحياة
إلى االعتماد على الجلوس
دون حركة ،السيما في ظل
اتساع نطاق العزل المنزلي
ِحيال أزمة “فيروس كورونا
المستجد ( ،”)COVID-19مما
قد يؤدي إلى تزايد حاالت
السكري بين فئات عمرية
أصغر من المتوقع.
ويعتبر السكري من أكثر
األمراض المزمنة انتشا اًر في
العصر الحديث ،وهو مرتبط
بنمط الحياة وألك الكثير من
الدهون والكربوهيدرات،
وتؤدي عدة مشالك صحية
إلى زيادة خطر اإلصابة
بالسكري :منها متالزمة
تكيس المبايض ،ارتفاع
ّ
ضغط الدم ،وارتفاع مستوى
الكولسترول والدهون الثالثية
بالدم ،وبحسب الدراسة يعتبر
اتباع أنظمة الرجيم الصحية
أو ضبط الوزن أحد اإلجراءات
الفعالة للسيطرة على إبطاء
ّ
تطور مرض السكري.
ّ
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كورونا المستجد
( )COVID-19تدفع
بتطوير أجهزة تنفس
اصطناعي منخفضة
التاكليف

وقــد صــرح “بيــل دالــي” مديــر األبحــاث فــي
نفيديــا إن الجهــاز الجديــد يختلــف عــن أجهزة
التنفــس االصطناعــي التــي تــم تطويرهــا
بصــورة عاجلــة ،فهــو ينظــم ضغــط الهــواء
مــن حيــث تدفقــه وكميتــه ،ويتيــح لألطبــاء
التنظيــم الدقيــق ومراقبــة كميــة األكســجين
التــي تصــل إلــى رئــة المريــض بفيــروس
كورونــا المســتجد ( )COVID-19المســتجد،
الفتــاً إلــى أنــه تــم نشــر التصميــم بشــل
مفتــوح ومجانــي لالســتفادة منــه.
وأضــاف مديــر األبحــاث أن األســابيع األخيــرة
شــهدت تقديــم تصاميــم ألجهــزة تنفــس
اصطناعــي عاجلــة ،لكــن بعضهــا ال
يســتطيع تنظيــم ضغــط الهــواء بالفعــل
وهــو مــا يمكــن أن يضــر بالمريــض،
ويعتمــد جهــاز دالــي علــى مكونــات
متاحــة بالفعــل تتمثــل فــي الصمــام
اللولبــي المتناســب وجهــاز تحكــم مصغــر
ينظــم تدفــق األكســجين إلــى المريــض.

أعلــن مركــز أبحــاث شــركة إنفيديــا األمريكيــة
العاملــة فــي مجــال “تصنيــع رقائــق الصــور
الرقميــة” عــن تطويــر جهاز تنفــس اصطناعي
جديــد ســهل التجميــع يمكــن تصنيعــه
باســتخدام تكنولوجيــا الطباعــة ثالثيــة األبعــاد.
يأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي يشــهد فيــه
العالــم نقصــ ًا كبيــ ًرا فــي تصنيــع أجهــزة
التنفــس االصطناعــي ،علــى إثــر انتشــار
فيــروس “كورونــا المســتجد (”)COVID-19
وزيــادة معــدالت الطلــب عليهــا مــن جانــب
الكثيــر مــن المستشــفيات محليــ ًا وعالميــاً،
ولكــن التصميــم الجديــد يتيــح إنتــاج هــذه
المكونــات باســتخدام تكنولوجيــا الطباعــة
ثالثيــة األبعــاد ،ويتيــح إماكنيــة تجميــع
المكونــات األساســية لــل جهــاز فــي أقــل
مــن ســاعة.
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“  ”IBMتربط بين
مسؤولي المشتريات
ومصنعي أدوات
الحماية الشخصية
أطلقت شركة “ ”IBMمنصة
لربط مســؤولي المشتريات في
المستشــفيات بالمصنعين الذين قاموا
بتبديل خطــوط اإلنتاج الخاصة بهم
إلنتــاج اإلمدادات الطبية ومعدات
الحماية الشــخصية ( )PPEالالزمة
للحماية من فيروس “كورونا المســتجد
(”)COVID-19

وتسـ�تخدم منصـ�ة“ “�Rapid Supplier Con
أساســية قائمــة
بنيــة
 ”nectالجديــدة
ً
ً
علــى تقنيــة “ ”blockchainللتحقــق
والتعامــل مــع أكثــر مــن  200مــورد قامــوا
بالتســجيل لطلــب أدوات الحمايــة الشــخصية
“الكمامــات ،أدوات التنظيــف والمطهــرات
اليدويــة ،وأجهــزة التهويــة والدوائــر ذات
الصلــة ،إلــى جانــب موازيــن الح ـرارة ،األقنعــة
الجراحيــة ،وأقنعــة  ”N95وغيرهــا مــن
المعــدات الطبيــة.
وتوفــر المنصــة عمليــة تأهيــل مبســطة
للمــورد ،وآليــات التأكــد مــن الصحــة عــن
طريــق بيانــات مــن ،Dun & Bradstreet
ومعلومــات المخــزون فــي الوقــت الفعلــي
تقريبــا ،وذلــك دون تاكليــف ماليــة إضافيــة
ً
علــى المشــترين والمورديــن المعتمديــن
حتــى  31أغســطس .2020
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يأتــي ذلــك فــي الوقــت الــذي يشــهد فــي
العالــم ارتفاعــاً كبيــ اًر فــي الطلــب علــى
معــدات الوقايــة الشــخصية نتيجــة انتشــار
فيــروس  ،COVID-19واتســع نطــاق أنظمــة
الرعايــة الصحيــة العالميــة وتحــول الشــراكت
المصنعــة والمورديــن لعــرض هــذه العناصــر.
حيــث يقــوم المــوردون بــدور مهــم فــي
تعزيــز قــدرة المستشــفيات علــى شــراء
اإلمــدادات الطبيــة الالزمــة ومعــدات الوقايــة
الشــخصية ،وســط توقعــات بتغيــر شــل
العــرض والطلــب فــي المســتقبل.
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وحضور فاعل
عالية
بجاهزية
ٍ
ٍ
ٍ

“نوبكو” تنفذ خطة
عمل متاكملة خالل
أزمة جائحة “فيروس
كورونا المستجد
(” )COVID-19
نفذت “نوبكو” خطة عمل استثنائية
متاكملة ،تتسم بالجاهزية والحضور الفاعل
وتسخير اكفة اإلماكنات لخدمة الوطن
وتلبية احتياجات المواطنين على إثر إعالن
فيروس كورونا المستجد (”)COVID-19
كجائحة عالمية ،وقامت بوضع التحوطات
االحترازية الالزمة وتفعيل عمليات الشراء
المباشر بشلك مكثف.

فقــد دفعــت أزمــة انتشــار فيــروس
كورونــا المســتجد ( )COVID-19إلــى
اســتحداث أنظمــة جديــدة لتوصيــل الــدواء
للمنــزل نظــ اًر لإلجــراءات االحترازيــة التــي
وضعتهــا دول العالــم ،وبقــاء القطــاع
األكبــر مــن الســان فــي منازلهــم .حيــث
عملــت المؤسســات الصحيــة محليــاً
وعالميــاً علــى تدشــين أســاليب جديــدة
وتطبيقــات إلكترونيــة يمكــن مــن خاللهــا
توصيــل الــدواء تعزيــز خطــوط اإلمــداد،
فمحليــاً ؛ أطلــق مجلــس الضمــان الصحــي
ـة تحــت عنــوان
التعاونــي الســعودي حملـ ً
“خليــك فــي البيــت ..خدماتنــا لكهــا بيــن
يديــك” ،تســتهدف التعريــف بالخدمــات
اإللكترونيــة للمســتفيدين مــن التأميــن
الصحــي ومقدمــي خدمــات الرعايــة
الصحيــة ،كمــا تــم إصــدار تعميــم تــم
توزيعــه علــى شــراكت التأميــن الصحــي
اكفــة المؤهلــة ومقدمــي خدمــات
الرعايــة الصحيــة المعتمديــن .واســتخدام
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قنــوات التواصــل الرســمية لتوعيــة العمالء
باإلجــراءات الجديــدة التــي تتيــح إماكنيــة
إعــادة صــرف الــدواء واســتالمه فــي
المنــازل .جــاء ذلــك متزامنــاً مــع تأكيــدات
المؤسســات الصيدالنيــة عالميــاً علــى
إماكنيــة توصيــل الــدواء فــي المنــزل مــن
خــال موظــف توصيــل مخصــوص وتوفيــر
اكفــة األدويــة العالجيــة ،كمــا عملــت
الجهــات األمنيــة علــى اســتصدار تصاريــح
مــرور تســهل مــن عمليــة توصيــل الــدواء
بــل ســهولة.

07

إ مد ا د

أداء متواصل
ٌ
جــاءت جهــود “نوبكــو” عبــر العديــد مــن
المســارات الخاصــة بعمليــة دراســة التوريــد
لجميــع العروض المســتلمة باإلضافة للدراســات
الفنيــة والماليــة ،واســتالم عــروض المورديــن
مــن دول عديــدة حــول العالــم ،كذلــك جميــع
طلبــات الجهــات الصحيــة الحكوميــة ،وذلــك
مــن خــال فريــق فعــال يعمــل ضمــن اللجنــة
المشــلَّ ة لمواجهــة “فيــروس كورونــا
ُ
المســتجد (.”)COVID-19
وتابعــت “نوبكــو” إدارة سلســلة اإلمــداد
لبنــود ماكفحــة “فيــروس كورونــا
المســتجد ( ”)COVID-19لجميــع الجهــات
الحكوميــة بالمملكــة ،يشــمل ذلــك إدارة
المخــزون المتوفــر والتخزيــن االســتراتيجي
للبنــود ،وإدارة عمليــات االســتالم والصــرف
المركــزي بهــدف التأكــد مــن وفــرة
البنــود للقطاعــات خــال التعامــل مــع
األزمــة ،كمــا تــم تحضيــر وشــحن البنــود
للقطاعــات الحكوميــة ومديريــات الشــؤون
الصحيــة بجميــع مناطــق المملكــة.

وتســتهدف مبــادرة “توصيــل األدويــة لنزالء
العــزل الصحــي” تقديــم خدمــة توصيــل
الوصفــات الطبيــة الصــادرة للمســتفيدين
نــزالء العــزل الصحــي ،بحيــث ُيمكــن للطبيــب
المعالــج فــي العــزل الصحــي كتابــة
الوصفــة إلكترونيــاً بعــد تشــخيص المريــض،
بمــا يضمــن تحســين خدمــات الرعايــة
الصحيــة المقدمــة للمرضــى واســتمرارية
العــاج ،فيمــا تســتهدف مبــادرة “إعــادة
إصــدار الوصفــات الطبيــة لــذوي األمــراض
المزمنــة” تقديــم خدمــة إعــادة صــرف
األدويــة للمســتفيدين ذوي األمــراض
المزمنــة ،بحيــث ُيمكــن للمســتفيد
االتصــال بالرقــم الموحــد لمركــز خدمــة

مبادرات عاجلة
ٌ
أطلقــت “نوبكــو” ضمــن إجراءاتهــا مبادرتيــن،
مبــادرة “توصيــل األدويــة لنــزالء العــزل
الصحــي” ومبــادرة “إعــادة إصــدار الوصفــات
الطبيــة لــذوي األمــراض المزمنــة” وذلــك
عبــر خدمــة “وصفتــي” فــي داللــة واضحــة
علــى استشــعار المســؤولية واالهتمــام
ومقيمــا -وجعلــه علــى
مواطنــاباإلنســان
ً
ً
رأس األولويــات.
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عمــاء “وصفتــي” يقــوم فريــق العمــل
بــدوره بالتواصــل مــع الطبيــب المعالــج
لمراجعــة ملــف المريــض وإعــادة إصــدار
الوصفــة ،ويتمكــن مــن اســتالم الــدواء
مــن الصيدليــات المجتمعيــة المشــتركة
بالخدمــة دون الحاجــة لزيــارة مركــز الرعايــة
الصحيــة األوليــة أو المستشــفى ،وهــو
مــا يعمــل علــى دعــم المســتفيدين عنــد
عــدم إماكنيــة زيــارة مركــز الرعايــة الصحيــة
األوليــة  /المستشــفى ،وإتبــاع اإلجــراءات
االحترازيــة التــي تمنــع مــن الخــروج مــن
المنــزل وزيــادة التجمعــات.
يذكــر أن خدمــة “وصفتــي” تأسســت وفقــاً
لتطلعــات رؤيــة المملكــة  ،2030بالتعــاون
مــع وزارة الصحــة ومشــاركة صيدليــات
القطــاع الخــاص ومــوردي األدويــة ،وبرؤيــة
واضحــة لفريــق عمــل “وصفتــي” حيــث تــم
البــدء فــي تنفيــذ النظــام وخطــط التوســع
لتغطيــة اكفــة مناطــق المملكــة ،لتقــدم
أكثــر مــن ثالثــة مالييــن وصفــة طبيــة فــي
مختلــف مناطــق المملكــة مــن مراكــز
الرعايــة األوليــة والمستشــفيات ،وبمشــاركة
 1912صيدليــة تجاريــة.
السوق اإللكتروني
قامــت منصــة الســوق اإللكتروني لـــ
“نوبكــو” منــذ بدايــة أزمــة جائحــة “فيــروس
كورونــا المســتجد ( )COVID-19بتلبيــة ماليين
الطلبــات الخاصــة باألدويــة والمســتلزمات
المتعلقــة بـــ كوفيــد  - 19مثــل “مطه ـرات،
معقمــات ،قفــازات ،أقنعــة وجــه ولبــاس
واقــي ،أنابيــب تنفــس اصطناعــي ،مســاحات
ألخــذ عينــات المختبــرات وأدويــة أخــرى”،
وتوجيههــا لمختلــف الجهــات الحكوميــة.
ويعــد الســوق اإللكترونــي مــن حلــول
من “نوبكــو”
المقدمــة
األعمــال
فهو يضم  5000بنــد ،متاحــة لجميــع
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العمــاء للدخــول والطلــب إلكترونيــاً ويصلهم
فــي الوقــت المناســب بالســعر المناســب.
وفــي هــذه األزمــة ســارعت نوبكــو الخطــى
وأعــادت تنظيــم وحداتهــا ليكــون ســوقها
األلكترونــي ملبيــاً للطلبيــات علــى مــدار
الســاعة ،وقــد أبــدت اســتطاعة اكملــة وتحكم
تــام بأدواتهــا التقنيــة فــي التعامــل مــع
سالســل إمدادهــا وتحويلهــا إلــى الجهــات
األخــرى فــي أســرع وقــت وأفضــل ســعر.
ويومــاً بعــد يــوم تعــزز نوبكــو قدراتهــا
االلكترونيــة وتبــذل لــه لك إماكنياتهــا

995
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قيمــة العقد 995
مليون ريال

مالييــن فحص
لتشــخيص الفايروس

لتحاكــي حجــم الطلــب والتحديات المســتمرة
فــي الوقــت وتوفيــر المــواد علــى أنواعها.
تعاقدات دولية
منــذ أول إصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد
( )COVID-19فــي المملكــة ،ســخرت المملكــة
طاقــات ال محــدودة لتحمــي مواطنيهــا
وتوفــر لهــم جميــع االحتياجــات الطبيــة بــدء ًا
مــن احتياجــات الفحــوص األوليــة وانتهــاء
ً
بأجهــزة التنفــس والعنايــة الخاصــة .وقــد
وقعــت المملكــة أكبــر العقــود حــول العالــم

14.5
ليصل عــدد الفحوصات
المســتهدفة إلى
 14.5مليــون فحص

مــع حكومــة جمهوريــة الصيــن وذلــك مــن
خــال التعاقــد بيــن “نوبكــو” ممثلــة لحكومــة
المملكــة وشــركة “ ”BGIعــن الجانــب الصينــي.
و تبلــغ قيمــة العقــد  995مليــون ريــال لتوفيــر
 9مالييــن فحــص لتشــخيص الفايــروس مــع
توفيــر اكفــة األجهــزة والمســتلزمات التــي
تســهل ذلــك .مــع إماكنيــة تعميــد شــراء
فحوصــات مــن شــراكت عالميــة أخــرى متعــددة
مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة وسويســرا
وكوريــا الجنوبيــة ليصــل عــدد الفحوصــات
المســتهدفة إلــى  14.5مليــون فحــص ،وهــو
مــا يمثــل قرابــة  40%مــن ســان المملكــة.
ويقتضــي العقــد تأميــن  500مــن
األخصائييــن والفنييــن المختصيــن ،إلــى جانــب
إنشــاء ســتة مختبـرات إقليميــة موزعــة علــى
مناطــق المملكــة ،باإلضافــة إلــى مختبــر
متنقــل بقــدرة  10000فحــص يوميــاً .
ومــن ضمــن هــذا التعاقــد أيضــ ًا تدريــب
الكــوادر الســعودية علــى العمــل بشــل
محتــرف جنبـ ًا إلــى جنــب مــع المختصيــن ،وإجـراء
الفحوصــات اليوميــة والميدانيــة الشــاملة مــع
تدقيــق الفحوصــات وضمــان جودتهــا.
وخــال ثمانيــة أشــهر مــدة العقــد ،ســيتم
تحليــل خليــة المناعــة لمليــون عينــة مــن
إضافــة إلــى تحليــل الخريطــة
المواطنيــن
ً
الجينيــة لعــدد مــن العينــات داخــل المملكــة.
كمــا تــم توقيــع اتفاقيــات الســتيراد أجهــزة
تشــخيص مــن شــركة بايونيــر فــي كوريــا
الجنوبيــة قيمتهــا  5.8مالييــن دوالر.
نســتطيع القــول فــي “نوبكــو” أننــا
فخــورون بثقــة الحكومــة بنــا ونحــن على
أتــم الجاهزيــة ألن نعمــل باكمــل طاقاتنــا
فــي ســبيل ســامة المواطــن وأمــن
ـث الخطــى بشــل متواصــل
الوطــن ،ونحـ ّ
لنكــون علــى قــدر المســؤولية مــن
خــال ورش العمــل والتدريــب المتصــل
والتعامــل مــع الحــاالت الطارئــة فــي
سالســل اإلمــداد .إننــا نعمــل علــى مــدار
ونطــور
الســاعة فــي اكفــة أقســامنا
ّ
ـاعة بعــد ســاعة.
أدواتنــا سـ ً

40%

500

100,00

قرابة  40%من
ســان المملكة

مــن األخصائيين
والفنييــن المختصيــن

بقدرة فحص
يو مياً
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العالقة مع المنزل
ظل فيروس
في ّ
كورونا المستجد
()COVID-19
واجه العالم فجأة وبشلك غير مسبوق
تاريخياً فكرة العزل المنزلي والجلوس
في المنزل لتجنب انتشار فيروس كورونا
المستجد ( ،)COVID-19األمر الذي
مرباك للكثير وجعل علماء النفس
بدا
ً
واالجتماع يعيدون صياغة العالقة بالمنزل
من جديد لتجاوز المرحلة.
واليــوم مــع فــك الحظــر الجزئــي وعــودة
الحيــاة تدريجيــاً فــي مناطــق مختلفــة
مــن العالــم ،أصبحــت العالقــة مــع المنــزل
والشــارع مختلفــة عمــا اكنــت عليــه ســابقاً ،
ومثلهــا ممارســاتنا اليوميــة مــن نظافــة
واحتــاك بشــري وغيــر ذلــك.
وانبــرت وســائل اإلعــام والصحــف والقنــوات
بإعــادة التعريــف والتذكيــر بســامتنا
النفســية واالجتماعيــة التــي قــد تتأثــر ونحن
نصــارع ألجــل ســامتنا الصحيــة .فظهــرت
خــال تلــك الفتــرة العديــد مــن الدراســات
والبحــوث التــي تعالــج فكــرة التواجــد ضمــن
ضيــق لفتــرة طويلــة.
حيــز ّ
ّ
يــرى الفيلســوف األلمانــي وعالــم االجتمــاع
اكرل يونــغ أن علــى المــرء مجالســة نفســه
باســتمرار وأن يعيــد تعريــف لك مــا حولــه
حســب التغيــرات التــي نتجــت عــن الزمــن،
وبذلــك يســتمر ويســتفيد بشــل أكبــر ممــا
حولــه .ال شــك أننــا جميعــاً أعدنــا النظــر فــي
لك شــيء خــال تلــك الفتــرة وال بــأس أن
نذكــر بعــدة أمــور ال بــد منهــا.

ـان وقــراءات مشــتركة.
جانــب مســرحيات وأغـ ٍ
وفــي لك مــا تقــدم لعــب األب “دور البطولــة”
لحيــزه األكبــر فــي المنــزل وبيــن أفـراد أســرته،
ّ
وتمثلــه بالقــدوة والرمــز واألمــان والملجــأ.
وارتبطــت بــه حــاالت كثيــرة مــن نجــاح األســرة
أو فشــلها فــي التعامــل مــع “الحصــار”
البدنــي والنفســي واالجتماعــي.
واكن لــأم كعادتهــا فــي لك األســر حــول
العالــم دور “األدويــة المســكنة” والتهويــدة
التــي يغفــى عليهــا األطفــال مهمــا كبروا،
إلــى جانــب دورهــا التربــوي والتعليمــي
األكبــر دومــاً عبــر التاريــخ.
ـة
وبحســب الدراســات فــإن الولــد األكثــر فاكهـ ً
هــون مــا نســبته  17%مــن حجــم الضغــط
ّ
النفســي فــي تلــك المرحلــة .وهــو مــا ســجلته
إحصــاءات فــي الصيــن وإيطاليــا وإســبانيا.
فــي المحصلــة فــإن ســامة العامــل األســري
أمــر ال يجــب إغفالــه تحــت هــذه الظــروف
ٌ
أو خارجهــا .ولهــذا حرصــت علــى شــرحه
ووضفــه الوضعــي الكثيــر مــن األاكديميــات
ومراكــز البحــوث.

األسرة ،الدعم ،سالمة الروابط
تتحكــم مشــاعر الخــوف والذعــر بالمجتمعات
التــي تضطــر إلــى عــزل مؤقــت ،أكن نعلــق
بالمصعــد فجــأة ،أو تتوقــف الطائــرة علــى
المــدرج لعطــل فنــي ،حيــث تعمــل تلــك
الحالــة عكــس مــا اكن يذهــب إليــه التفكيــر
والهــدف ،وبالتالــي تــزداد مشــاعر اإلحبــاط
وتصبــح ردود األفعــال أكثــر عنفــاً .
وخــال األشــهر الثالثــة الماضيــة ســجلت
أعلــى نســبة فــي حــاالت العنــف األســري
حــول العالــم ،بســبب مــا ذكرنــا مــن فعــل
“المحاصــرة” وردود أفعالهــا .ومــن جانــب
حلــوال اجتماعيــة راقيــة
ً
آخــر ،ســجلت أيضــاً
ســجلتها عائــات كثيــرة تجــاوزت تلــك
المحنــة بــل اقتــدار ،حتــى وأن الكثيــر منهــا
أنجــزت أفالمــاً دراميــة فــي المنــزل إلــى
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السالمة المياكنيكة وآليات التواصل
ال بــد لنــا أن نعــرف أن أيــة حركــة نقــوم بهــا
هــي حركــة مياكنيكيــة تقــوم علــى أســس
ومبــادئ ،وقــد نفعلهــا دون تشــغيل مراكــز
الوعــي لدينــا ،كقيــادة الدراجــة الهوائيــة
علــى ســبيل المثــال ،ولكنهــا فــي آخــر
األمــر عمليــة مياكنيكيــة قــد تتعطــل أو
ـوع مــن االختــال بالمراكــز الحركية.
يصيبهــا نـ ٌ
ولنــا أن نعــرف علــى ســبيل المثــال أن محــرك
ـئلة
البحــث العالمــي  googleقــد ســجل أسـ ً
فــي غايــة الطرافــة مثــل:
كيف أذهب إلى البقال؟
إلي لياقتي الخطابية؟
كيف تعود
ّ
كيــف أقــول لزوجتــي أن تعــد لــي
الباســتا؟
وأشــار العديــد مــن األطبــاء وعلمــاء النفــس أن
حركــة الــدورة الدمويــة خــال العــزل المنزلــي
تتغيــر فــي معطياتهــا وســرعتها وإفرازاتهــا،
ولهــذا ال بــد مــن الرياضــة اليوميــة ،وأشــار
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التقريــر أن مــن يقومــون بلياقــة بدنيــة لمــدة
نصــف ســاعة يوميــ ًا أقــل عرضــة للتوتــر
بنســبة  88%وأنهــم ال يفقــدون اتصالهــم
مــع مراكــز وخاليــا دماغهــم كمــا يحصــل مــع
الذيــن يستســلمون للكســل المطلــق.
إعادة صياغة الماكن والزمان
فــي لك مــا جــرى ،ال شــك أن تعريفــات جديدة
ظهــرت وأنمــاط حيــاة مختلفــة طفــت علــى
الســطح ،وال شــك أنهــا لــن تنتهــي فــي
الوقــت القريــب وخاصــة العــادات اإليجابيــة
منهــا ،كغســل اليديــن بشــل دائــم والتنبــه
لألســطح واألماكــن الملوثــة.
وقــد شــهدت فكــرة المنــزل أكثــر
عــدد مــن األســئلة واإلجابــات والمقــاالت
والبحــوث ،وذلــك إلعــادة العالقــة معــه
نفســيا وفلســفيا وفكريــا وفيزيائيــا.
فتنبــه الكثيــر أنــه أهمــل فــي تصميــم
منزلــه أماكــن االســترخاء واإلضــاءة

الطبيعيــة ،وآخــرون تمنــوا لــو اكنــت الصالــة
ـا ممــا هــي عليــه .البعــض رأى
أكبــر قليـ ً
أن المكتبــة الكبيــرة فــي المنــزل تخفــف
مــن القلــق والتوتــر ،األلــوان ،نوعيــة األثــاث،
األجهــزة الكهربائيــة ،اإلضــاءة ،لك هــذا
شــهد مناقشــات عديــدة علــى الصحــف
والمواقــع األمريكيــة واأللمانيــة واإليطاليــة
واإلســبانية والعربيــة ،وتفنــن النــاس
فــي رســم عالقــة جديــدة مــع منازلهــم
وتــدارك أخطــاء التصميــم المنزلــي وآليــة
التعامــل مــع األماكــن الضيقــة.
ـة مــن دروس
فــي آخــر األمــر ،ال بــد لــل محنـ ٍ
مســتفادة ،وعبــر مســتخلصة مــن الفتــرة
الماضيــة ،وال شــك أن لك واحــد منــا قــد
تحســر
ودون بينــه وبيــن نفســه ،مــا
ســجل
ّ
ّ
عليــه ومــا اكن يجــب أن يقــوم بــه ،اجتماعيــ ًا
وصحيــ ًا ،وغيــر ذلــك.
نتمنــى لكــم وافــر الصحــة علــى لك
مســتو يا تها .

مما قيل في
المنزل والدار
أوال
النجاح في المنزل ً
مثل سويدي
يبدأ اإلنسان مجده الحقيقي
من المنزل
إدوارد غاليانو
نزلت في أفخم فنادق العالم،
وال أي ماكن في العالم اكن له
رائحة بيتي
كريستيانو رونالدو
أصبحت رئيس جمهورية وما
زلت أكتب عنوان بيتنا األول
على مراسالتي
نابليون
األم هي أكثر أجهزة البيت
كفاءة
بيفرلي جونز
أتمنى أن يكون منزلي مقر
عملي ولكن لألسف أنا رئيس
جمهورية
شارل ديغول
لم أشعر بالدفء منذ أن
غادرت بيتي
همنغواي
أعرف منزلك من حديثك
مثل إنجليزي
اللحظات األسعد في حياتي
هي تلك القليلة التي
أقضيها في المنزل مع
عائلتي.
توماس جيفرسون
البيت المريح من أعظم
مصادر السعادة ،ويأتي
مباشرة بعد الصحة الجيدة
وراحة البال.
سيدني سميث
عتبة البيت أعلى من القمم
مثل يوغوسالفي
البيت سيظل أفضل األماكن
على كوكب االرض
شانينج بولوك
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المملكة في مواجهة
فيروس كورونا
المستجد ()COVID-19
صراع تديره الحكمة والبذل
ٌ
دون حدود

من قبل أن تظهر أول حالة إصابة بجائحة
فيروس كورونا المستجد ()COVID-19
في المملكة العربية السعودية بتاريخ 2
واسعة
حزمة
مارس 2020؛ أعدت المملكة
ً
ً
من اإلجراءات الوقائية التي ساعدت
خاصة
على احتواء األزمة بشلك كبير،
ً
وأن المملكة تعد من أكثر الدول النابضة
بحركة السفر لخصوصيتها الدينية
والجغرافية واالستثمارية ،فقامت بتقديم
مصلحة الشعب على بقية المعطيات
بحزم وحسم وبذلت في سبيل حماية
مواطنيها الغالي والنفيس.
وقبــل أول حالــة ،ســارعت المملكــة إلــى
إجــاء الطــاب الســعوديين مــن ووهــان
فــي طائــرة خاصــة ،تبــع ذلــك عمليــات إجــاء
لطلبــة ومعلمــي المدرســة الســعودية فــي
بكيــن وأعضــاء البعثــة التعليميــة فــي هونــج
كونــج وعائالتهــم ،ثــم إعــان الخطــوط
الســعودية عــن تعليــق جميــع رحالتهــا بيــن
الريــاض وجــدة وبيــن غوانــزو الصينيــة.
ومــع الدراســة وتطــور الوضــع ،أعلنــت
ـق مؤقــت
المملكــة أواخــر فبرايــر عــن تعليـ ٍ
لدخــول األفــراد الراغبيــن فــي أداء مناســك
العمــرة فــي مكــة المكرمــة أو زيارة المســجد
النبــوي الشــريف فــي المدينــة المنــورة،
وكذلــك الســياح .كمــا تــم توســيع األمــر
ليشــمل الــزوار المســافرين مــن الــدول التــي
يمثــل فيهــا فيــروس كورونــا المســتجد
( )COVID-19خطــ اًر .
خطوات استباقية وتصاعد في األداء
لقــد تنبهــت المملكــة باكــ اًر ألهميــة
ضبــط التدفــق الكبيــر إلــى أرجائهــا ألغ ـراض
متعــددة اســتثمارية وتجاريــة ودينيــة
وســياحية ،كمــا حــددت نســب التحــرك
والســفر الخارجــي والداخلــي والــذي يعــد
مــن أعلــى النســب عالميــاً  .فضخــت المزيــد
مــن القــرارات التــي تعــزز قــوة القطــاع
الصحــي وجاهزيتــه ،إلــى جانــب زيــادة
االحتــرازات الوقائيــة.

ومــع ظهــور أول حالــة بدايــة مــارس،
علقــت المملكــة العمــرة مؤقتــاً للمواطنيــن
والمقيميــن فــي المملكــة إلحاقــاً بقــرار
وقــف العمــرات والزيــارات مــن الخــارج.
وشــملت كذلــك حمــات تعقيــم للمســجد
الحــرام والنبــوي بشــل يومــي .وفــي
القطيــف تــم تعليــق الدخــول والخــروج
إلــى المحافظــة وفقــاً للتوصيــات الصحيــة
لتطويــق عــدد المصابيــن فــي المنطقــة.
وهــي الممارســة المعتمــدة دوليــاً حيــث
تتطلــب التعامــل مــع المســتوى الجغرافــي
الــذي تتواجــد فيــه حــاالت اإلصابــة لمنــع
انتشــار الفيــروس.
وبالتــوازي مكنــت المملكــة حركــة النقــل
التجــاري والتموينــي مــن التحــرك بيــن
المحاظفــات وفــي المــدن ،مــع أخــذ
االحتياطــات الصحيــة الالزمــة .وزارة التعليــم
بدورهــا ،علقــت الدراســة مؤقتــاً فــي
جميــع مناطــق ومحافظــات المملكــة اعتبــا اًر
مــن  9مــارس فــي مــدارس ومؤسســات
التعليــم العــام واألهلــي والجامعــي
والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي
والمهنــي الحكوميــة واألهليــة .وفعلــت
بالمقابــل الدراســة عــن بعــد لجميــع المراحــل
التعليميــة.
جانــب آخــر ،علقــت المملكــة حركــة
مــن
ٍ
الطيـران للمواطنيــن والمقيميــن مــع الــدول
التــي أعتبرتهــا منظمــة الصحــة العالميــة
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بــؤرة للفايــروس بشــل تدريجــي ،ومــا لبثــت
أن توقفــت حركــة الطيــران بشــل اكمــل
باســتثناء رحــات اإلجــاء والشــحن والتجــارة،
مــع اتخــاذ االحتياطــات الالزمــة والضروريــة.
وقدمــت الســعودية دعــم مالــي قــدره
عشــرة مالييــن دوالر أمريكــي لمنظمــة
الصحــة العالميــة لماكفحــة فيــروس كورونــا
المســتجد “كوفيــد – فيــروس كورونــا
المســتجد (.)COVID-19
ومــع تلــك الخطــوات االســتباقية وســعت
المملكــة طيــف احترازاتهــا لتشــمل تعليــق
إقامــة المناســبات فــي صــاالت األفــراح أو
االســتراحات أو قاعــات المناســبات والفنــادق.
وأجلــت وزارة الخارجيــة عقــد القمتين الســعودية
األفريقيــة والعربيــة  -األفريقيــة ،وذلــكحرصــ ًا مــن حكومــة المملكــة علــى اتخــاذ
التدابيــر االحترازيــة لمواجهــة فيــروس كورونــا
المســتجد ( .)COVID-19كمــا أصــدرت هيئــة
كبــار العلمــاء تصــدر قــرارا تحــرم فيــة علــى
المصــاب شــهود الجمعــة والجماعــة .وتــم
إغــاق األســواق والمجمعــات التجاريــة المغلقة
والمفتوحــة ،عــدا الصيدليــات واألنشــطة
التموينيــة الغذائيــة .واقتصــرت الخدمــة
فــي أماكــن تقديــم األطعمــة والمشــروبات
ومــا فــي حكمهــا علــى الطلبــات الخارجيــة
فقــط ،وعــدم الســماح للعمــاء بالجلــوس
علــى طــاوالت الخدمــة المخصصــة داخــل
المحــات .إلــى جانــب منــع التجمعــات فــي
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من أقوال الصحافة
العالمية عن جهود
المملكة
“عكس الكثير من الدول
المتقدمة في الغرب ،أخذت
المملكة العربية السعودية
الفيروس على محمل الجد منذ
البداية ،فقبل تسجيل حتى حالة
واحدة منعت التجمع في الصلوات
في مكة المكرمة ،مما أوقف
تقدم المرض القاتل بال شك .وفي
حين أن بعض الحكومات أصيبت
بالشلل بسبب االرتباك والخوف
وعدم اليقين المحيط بالوباء،
اتخذت الرياض قرارات صعبة من
أجــل الصالح العام  -وما زالت تفعل
ذلك”.
يورو نيوز
“اكنت المملكة مستعدة بشلك
أفضل كما يقول مسؤولو الصحة
العامة .واكنت المستشفيات
قد أنشأت بالفعل وحدات فرز
منفصلة ألمراض الجهاز التنفسي
مع تهوية متخصصة لحماية
األطباء من العدوى .كما خضع
مستشفيان على األقل إلى
اختبارات دقيقة من خالل القيادة
العليا ،وهو ما تسعى الواليات
المتحدة جاهدة إلى تطبيقه،
وقبل سبعة أسابيع من الحالة
المحلية األولى وضعت السلطات
مبادئ توجيهية للتعامل مع
الفيروس الجديد”.
رويترز
“إن معركة المملكة العربية
السعودية مع الوباء حاسمة ال
جدال فيها وال تهاون ،فهي
قلب العالم اإلسالمي ومركز
مالي عالمي يستقطب الكثير
من االستثمارات ،وتحارب المملكة
على لك األصعدة خروقات الشراكت
التي تعمل على أراضيها الحتواء
الوباء”.
صحيفة بلومبيرغ

األماكــن العامــة المخصصــة للتنــزه ،مثــل
الحدائــق والشــواطئ والمنتجعــات والمخيمــات
والمتنزهــات البريــة ومــا فــي حكمهــا.
وتــم إلــزام جميــع الشــراكت والمؤسســات
بتطبيــق العــزل المنزلــي لمــدة  14يومــا مــن
تاريــخ القــدوم لجميــع العمالــة الوافــدة مــن
خــارج المملكــة قبــل الشــروع فــي مباشــرة
أعمالهــم ،وكذلــك مــن تظهــر عليهــم
أعــراض تنفســية مــن العمالــة الموجــودة
خــال الوضــع الراهــن .ومثلهــا البنــوك التــي
ألزمــت بتفعيــل العمــل عــن بعــد وضــرورة
متابعــة أجهــزة الصــرف اآللــي وتعقيمهــا،
وتقديــم الحــواالت مجانيــة بيــن البنــوك.
ودعم وحسن تقدير
إحاطة
ٌ
فــي لكمتــه التــي ألقاهــا  19مــارسّ ،أكــد
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن
عبــد العزيــز علــى ضــرورة التــزام المواطنيــن
بإرشــادات الحكومــة والتعليمــات العامــة ،كمــا
جــاء فــي لكمتــه حفظــه اللــه“ :نعيــش مرحلــة
صعبــة فــي تاريــخ العالــم ،ولكننــا نــدرك تمام ـ ًا
أنهــا مرحلــة ســتمر وتمضــي رغــم قســوتها
ومرارتهــا وصعوبتهــا والمملكــة مســتمرة في
إجراءاتهــا االحترازيــة ،وأؤكــد لكــم حرصنا الشــديد
علــى توفيــر مــا يلــزم المواطــن والمقيــم مــن
دواء وغــذاء واحتياجــات معيشــية”.
وبالفعــل وخــاف لك الــدول التــي رأينــا
كيــف نفــدت مخزوناتهــا وأرفــف أســواقها،
عملــت المملكــة بشــل دؤوب علــى
سالســل اإلمــداد والخدمــات اللوجســتية
وهــو مــا عــزز قيمــة إجــراءات المملكــة
علــى المســتوى العالمــي فأشــادت بهــا
كبــرى الصحــف ووســائل اإلعــام العالميــة.
والحقــاً أمــر مليكنــا حفظــه اللــه بتقديــم
مجانــا فــي المستشــفيات والمراكــز
العــاج
ً
الطبيــة الحكوميــة والخاصــة لجميــع المصابين
بفيــروس كورونــا المســتجد ()COVID-19
والمشــتبه فــي إصابتهــم مــن المواطنيــن
والمقيميــن ومخالفــي أنظمــة اإلقامــة
والعمــل وأمــن الحــدود ،وإنفــاذا لتوجيهــات

“إن هذه المستويات من
االختبارات المعملية المتقدمة
والدقيقة هي ما يجعل المملكة
العربية السعودية واحدة من
الدول التي تتخذ تدابير نشطة
ومكثفة للكشف عن الحاالت في
وقت مبكر ،وبالتالي مراقبتها
ومعالجتها في أقرب وقت ومنع
المجتمع من نشره”.
غولف نيوز
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الملــك ســلمان وولــي العهــد األميــر محمــد
بــن ســلمان ،أطلقــت وزارة الخارجيــة خدمــة
إلكترونيــة لتســجيل بيانــات المواطنيــن الراغبين
فــي العــودة مــن الخــارج علــى أن تكــون
األولويــة للموجوديــن فــي البلــدان األكثــر
تأثــ اًر مــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد
( ،)COVID-19وكبــار الســن ،والحوامل.كمــا
أعلــن وزيــر الســياحة تهيئــة  11ألــف غرفــة
فندقيــة الســتضافة المواطنيــن العائديــن.
وتولــت وزارتــا المــوارد البشــرية والصحــة
إمــداد المحتاجيــن بســال غذائيــة ومــواد
تموينيــة ومتابعــة احتياجاتهــم وتوفيــر
األدويــة والخدمــات الطبيــة الالزمــة بجهــد
منقطــع النظيــر ،وعملــت بقيــة الــوزارات
فــي اختصاصاتهــا لتجــاوز تلــك المرحلــة.
العودة إلى الحياة تدريجياً
مــع دخــول رمضــان اكنــت الرؤيــة أوضــح
وآليــة التعامــل قــد تكرســت فــي لك
المناطــق ،فعدلــت أوقــات الحظــر وســمحت
لبعــض األنشــطة بمزاولــة أعمالهــا الخدميــة
وفــق ضوابــط احترازيــة بطبيعــة الحــال.
كمــا تــم التعامــل مــع الحواجــز الوقائيــة
حــول الكعبــة المشــرفة مــع اســتمرار
عمليــات التعقيــم والتطهيــر.
وخففــت قيــود التحــرك وممارســة األنشــطة
االقتصاديــة والتجاريــة بمــا فــي ذلــك محــات
تجــارة الجملــة والتجزئــة ،والمراكــز التجاريــة
(المــوالت) ،مــع التأكيــد علــى اســتمرار منــع
أي نشــاط داخــل تلــك المراكــز ال يحقــق التباعــد
الجســدي .كمــا تــم الســماح لشــراكت المقاوالت
والمصانــع بالعــودة لممارســة أنشــطتها دون
قيــود علــى الوقــت حســب طبيعــة أعمالهــا
مــع شــروط الســامة واإلجــراءات.
ولحــق هــذا توجيهــات مــن الملــك ســلمان
وولــي عهــده األميــن محمــد بــن ســلمان
بتوقيــع عقــود مــع الصيــن بقيمــة 995
مليــون ريــال ،يعــد مــن أكبــر العقــود التــي
ســتوفر فحوصــات تشــخيصية لفيــروس
كورونــا المســتجد علــى مســتوى العالــم.
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األمن الدوائي
ضرورة وطنية
تداعيات كبيرة دفعت إليها أزمة انتشار
فيروس كورونا المستجد (،)COVID-19
في مقدمتها مراجعة الكثير من دول
العالم إلماكنياتها الدوائية وقدراتها
العالجية في مواجهة تلك الجائحة
نقص ال يكتمل إال
التي أثبت وجود
ٍ
بدعم تصنيع المواد الفعالة األولية في
السوق ( )APIلتحقيق االكتفاء الذاتي
وضمان األمن الدوائي.
لقــد أســفر االنتشــار الســريع لفيــروس
زمنيــا
كورونــا المســتجد ()COVID-19
ًّ
افيــا عــن العديــد مــن اآلثــار التــي
وجغر ًّ
تجــاوزت إلــى القطــاع الصحــي وتشــمل
اكفــة مجــاالت الحيــاة األخــرى ،السياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،وذلــك اقتر ًانــا مع
اإلجـراءات التــي اتخذتهــا العديــد مــن الــدول،
بإغــاق الحــدود وتعليــق حركــة الطيــران
وحتــى تعطــل حركــة اســتيراد المــواد األوليــة
الالزمــة إلنتــاج منتجــات الوقايــة والعــاج،
وهــو مــا واجهتــه المصانــع الســعودية
فعليــاً لــوال تدخــل ســفارات المملكــة العربيــة
الســعودية فــي عــدد مــن الــدول للســماح
بتصديــر هــذه المــواد.
ممــا ال شــك فيــه أن األزمــة الصحيــة التــي
يعيشــها العالــم حاليــاً جعلتــه ينظــر بدقــة
إلــى الخلــل فــي أمنــه الدوائــي ،والتعــرف
إلــى فــرص توســعة إنتاجــه فــي تلــك
الصناعــات ذات النطــاق العريــض “وقائيــاً
وعالجيــاً ” ،ومــن هــذه الفــرص الكثيــرة نظــرة
المملكــة للتوســع فــي إقامــة مصانــع
جديــدة تحقــق لهــا األمــن الدوائــي وزيــادة
ش ـراء األدويــة مــن الســوق المحلــي لتوفيــر
احتياطيــات فــي زمــن األزمــات.
فالمملكــة العربيــة الســعودية ال يوجــد بهــا إال
مصنــع وطنــي واحــد هــو (اكد) للمــواد األولية
(ُ ، )APIيغطــي فقــط مجموعــة محــدودة مــن
األدويــة ويواجــه كثيــر مــن التحديــات التقنيــة
والماليــة ،كمــا أنــه يحتــاج إلــى دعــم ليقــوم
بــدور أكبــر فــي التصنيــع وتشــجيع كيانــات
أخــرى للدخــول فــي إنتــاج المــواد الفعالــة
األوليــة مثــل “ســابك” ،لســد الطلــب المتزايــد

مــع ارتفــاع عــدد الســان وازديــاد مثيـرات ارتفاع
اإلصابــات باألمــراض واألوبئــة.
إن مــن أكبــر الدالئــل علــى حكمــة ودقــة
رؤيــة المملكــة  2030وشــمولية برنامــج
التحــول الوطنــي ،اهتمامــه البالــغ بأمــر
األمــن الدوائــي حيــث يهــدف البرنامــج
إلــى رفــع نســبة توطيــن صناعــة الــدواء

ـدال مــن ،20%
فــي المملكــة إلــى  40%بـ ً
فالمملكــة تســعى إلــى ســد احتيــاج
الســوق المحلــي مــن الــدواء مــن المصانــع
المحليــة وتحــرص علــى تشــجيع المصانــع
الوطنيــة ودعمهــا ماليــاً وتنظيميــاً  ،فــي
ســبيل ترســيخ صناعــة دوائيــة تقــوم علــى
أســس متينــة وقويــة وباشــتراطات علميــة
دقيقــة ورقابــة صارمــة.
وأمــام ذلــك ال منــاص مــن تحفيــز المصانــع
الســعودية والخليجيــة لشــراء المــواد
األوليــة مــن المصانــع الســعودية مثــل
“اكد” ،والعمــل مــع هيئــة المحتــوى
المحلــي إلعطــاء حوافــز ســعر أعلــى
للمصانــع الوطنيــة التــي تشــتري المــواد
الفعالــة األوليــة مــن المصانــع الســعودية،
أيضــاً العمــل مــع الهيئــة العامــة للغــذاء
والــدواء إلعطــاء أفضليــة فــي التســعير
للمصانــع التــي تشــتري ( )APIالمنتجــة
محليــاً  .وبهــذا نشــجع علــى دخــول
مصانــع اخــرى لتصنيــع المــواد األوليــة
(  ) APIونســتطيع أن نحقــق ونســهل
مهمــة تحقيــق األمــن الدوائــي فــي
مملكتنــا الحبيبــة.
توفيق العوهلي
مستشار الرئيس التنفيذي

مما ال شك فيه أن األزمة الصحية التي يعيشها العالم
حالياً جعلته ينظر بدقة إلى الخلل في أمنه الدوائي،
والتعرف إلى فرص توسعة إنتاجه في تلك الصناعات ذات
النطاق العريض “وقائياً وعالجياً
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