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نافذة على
“نوبكو”

ـباقة“ ،نوبكــو”
بمنهجيــة واضحــة ،وتطلعــات سـ َّ
شــجع المســاهمة فــي تنميــة المحتــوى
ُت
ِّ
المحلــي مــن خــال حملــة “أنتــم فخرنــا”
حرصــاً علــى رفــع مســتوى أداء
قطــاع الرعايــة الصحيــة ،وتحقيــق
أفضــل خدمــة صحيــة للمرضــى بمــا
يلبــي مســتهدفات رؤيــة المملكــة
 ،2030عملــت “نوبكــو” علــى دعــم
تنميــة المحتـــوى المحلــي ،وذلــك
عبــر إطــاق حملــة “أنتــم فخرنــا”
الســتقطاب المصانــع الوطنيــة
لألدويــة واألجهــزة والمســتلزمات
الطبيـــــة ،وتمكينـهـــــــم مـــــن
المشـــاركة والتســـجيل كمورديــــن
فـــي منافســــاتها عــن طريــــق
موقعهــا اإللكترونــي.

انضم للحملة

تعزيــ اًز للتواصــل ،مــن أجــل رعايــة
صحيــة أفضــل تتاكتــف “نوبكــو” مــع
شــراكئها ومورديهــا لتحســين مرافق
الرعايــة الصحيــة بشــل اســتراتيجي،
وتقديــم رعايــة اســتثنائية وفعالــة من
حيــث التلكفــة للجميــع ،كمــا تســعى
مــن خــال قــوة التقنيــة المتاكملــة
واالتصــال إلــى دعــم نمــوذج ومنهج
أعمــال جديــد للرعايــة الصحيــة؛
لك هــذا بهــدف تلبيــة احتياجــات
المجتمــع ،وتمكينــه مــن الحصــول
علــى أعلــى معاييــر الرعايــة الصحيــة
فــي المــان المناســب ،والوقــت
المناســب ،بالتلكفــة المناســبة.
“نوبكــو” تســعد باســتقبال االتصاالت،
والــرد علــى جميــع االستفســارات،
وســماع اكفــة االقتراحــات مــن اكفــة
شــراكئها فــي:
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َس َند

شهادة اآليزو لـ “نوبكو”..
إنجاز ُيضاف،
ٌ
ومسؤولية تتعاظم!
بفضــل االهتمــام الــذي أولتــه “نوبكــو” لرفــع
المســتوى األمنــي المطلــوب ،وحمايــة ســرية
ودقــة البيانــات والمعلومــات ،يأتــي حصــول
إدارة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت علــى
معيــار اآليــزو العالمــي ألمــن المعلومــات (ISO
 )27001:2013بعــد المراجعــة والمتابعــة تأكيــداً
علــى التزامهــا وتطبيقهــا لاكفــة المعاييــر
العالميــة إلدارة أمــن المعلومــات علــى مســتوى
النظــام الداخلــي ،ومســتوى عالقاتهــا الخارجيــة
مــع شــراكئها ،باإلضافــة إلــى كونــه إنجــا اًز ُيســلِّ ط
تميزهــا كجهــة مســؤولة عــن قطاع
الضــوء علــى
ُّ
الشــراء الدوائــي فــي المملكــة؛ حيــث تتوافــق
سياســات عملهــا مــع القوانيــن والتشــريعات
الخاصــة فيمــا يتعلــق بتعزيــز األمــن الســيبراني.

نوبكو

ضمن تطبيقات هاتفك اآلن!

كيف يخدم هذا اإلنجاز “نوبكو”؟

مواصلتهــا فــي تبنــي عمليــة إدارة
شــاملة لتلبيــة ضوابــط واحتياجــات
أمــن المعلومــات علــى نحو مســتمر.
تعزيــز صورتهــا لــدى العمــاء
والشــراكء ،وزيــادة الثقــة بجانــب إرضــاء
المســتثمرين فــي قطاعــات الــدواء
والمعــدات الطبيــة.
رفــع أثرهــا فــي دعــم اإلنفــاق
الحكومــي ،وزيــادة الناتــج المحلــي.

ـهيال للوصــول إلــى الخدمــة المطلوبــة،
ـة للمســتجدات التقنيــة ،وتسـ
ً
مواكبـ ً
أطلقــت “نوبكــو” تطبيقهــا الخــاص بالهواتــف الذكيــة مــن أجــل تلبيــة
احتياجــات عمالئهــا ،وتعزيــز التواصــل معهــم ،وتحســين تجربتهــم الخاصــة.
يتميز تطبيق “نوبكو” بـ:
َّ

01

02

دليل الخدمات
تقويم المنافسات
الستعراض جميع
التفاعلي لالطالع على
المقدمة،
جميع تفاصيل المنافسة الخدمات
َّ
والتي تتضمن المحادثة
وخطواتها.
المباشرة لتسهيل
التواصل ،واستقبال
االستفسارات.

03

إماكنية اإلبالغ عن نقص
في المستودعات؛
لتقديم الدعم من
الفريق المختص في
الخدمات اللوجستية.

التطبيق بين يديكم ،وبخدمتكم!

زيــادة الوعــي لــدى موظفيهــا
بحفــظ البيانــات والمعلومــات ،ومــدى
أهميــة أمــن المعلومــات.
اســتقطابها لمزيــد مــن الموردين
المعتمديــن والشــراكء المحلييــن
والخارجييــن.
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تطوير
ٌ
مستمر لخدمة

عن وصفتي

قنــاة وصــول إضافيــة تربــط المستشــفيات ومراكــز الرعايــة الصحيــة
وتمكــن المريــض مــن اســتالم الــدواء مــن
األوليــة بالصيدليــات الخاصــة،
ِّ
أقــرب صيدليــة لــه.

وصفتي ُيساهم بـ:
•التحقــق التلقائــي مــن تعــارض األدويــة
و ا لحسا ســية .
ـراء
•الحــد مــن تكــرار صــرف األدويــة للمريــض جـ َّ
مراجعتــهألكثــرمــنمركــزصحــيأومستشــفى.
•حفــظ ســجل الوصفــات للمرضــى ،وإظهــار
األدويــة الموصوفــة للمريــض ســابقاً فــي
النظــام ،وتوضيــح التعــارض مــع الوصفــة
الحاليــة.
•إماكنيــة طباعــة تفاصيــل الوصفــة حســب اللغة
المفضلــة لــدى المريض.
•الحصــول علــى التقاريــر الدوريــة الالزمــة لجميــع
مســتخدمي الخدمة.
•مركــز اتصــال لخدمــة المســتفيدين علــى مــدار

لماذا وصفتي؟
•ضمــان توفــر الــدواء عــن طريــق توفيــر خيــار صــرف األدويــة مــن

مواقــع مختلفــة جغرافيــاً فــي المملكــة.
•تطويــر إرشــادات اســتخدام الــدواء لتالفــي األخطــاء الطبيــة ،وتوضيح
آليــة اســتخدامها مــن ِقبــل الطبيب.
•توفير الوقت والموارد للجهات الصحية الحكومية

أرقام وصفتي

ا لسا عة .

2,037

صيدلية مجتمعية

41

115

مستشفى

مدينة حول المملكة

1,074

مركز رعاية صحية أولية

4,500,000

وصفة طبية
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مفاهيم

احتقان األنف والتهاب الجيوب
األنفية :العرض والمرض

ترتبــط األمــراض التنفســية المتفرقــة
ببعضهــا البعــض بشــل غامــض ،إال أنهــا
فســر فــي ســياقها العلمــي عنــد
قــد ُت َّ
فهــم واســتيعاب تفاصيــل المرض واألســباب
والتشــريح ،يحــدث احتقــان األنــف نتيجــة
التهــاب األوعيــة الدمويــة فــي األنــف ممــا
يــؤدي إلــى تــورم األغشــية المخاطيــة،
وبالتالــي انســداد الممـرات األنفيــة ،وتتـراوح
أســباب التهــاب األوعيــة الدمويــة مــا بيــن
اإلصابــة بأم ـراض البــرد والحمــى واإلنفلون ـزا،
والتحســس التنفســي بجميــع حاالتــه ،وفي
حــاالت نــادرة لــدى النســاء أثنــاء الحمــل؛
بســبب زيــادة كميــة الــدم المتدفــق فــي
جســم األم.

فــي بعــض الحــاالت المتقدمــة ،يمكــن
أن تــؤدي بعــض المســببات إلــى التهــاب
الجيــوب األنفيــة المزمــن ،والــذي يتخــذ مــن
احتقــان األنــف عرضــاً رئيســياً ألمــراض أشــد
وطئــاً مثــل ارتجــاع المــريء.
والرضع بشــل
يؤثــر االحتقــان علــى األطفــال
َّ
خــاص ويهــدد صحتهــم ،إال أنــه ال يتعــدى
كونــه مصــدر انزعــاج خــال عمليــة التنفــس
للبالغيــن؛ بســبب ســيالن األنــف المســتمر،
كمــا يعــد احتقــان األنــف عرضــاً علــى وجــود
ـلة بحــد ذاتــه.
مشــلة أخــرى وال يعــد مشـ ً
علــى النقيــض تمامــاً  ،يعــد التهــاب الجيوب
ـادة مــا يكــون
األنفيــة مرضــاً بحــد ذاتــه ،وعـ ً

نتيجــة اإلصابــة بفيــروس أو بكتيريــا ،عوضــاً
ـة إلــى
عــن تأثيــر األمــراض المناعيــة ،إضافـ ً
ُمثي ـرات حدوثــه مثــل:
• الغبار.
•شعر الحيوانات.
•الروائح القوية.
والتــي تــؤدي إلــى التهــاب وتــورم الممرات
الهوائيــة حــول األنــف ،ابتــداء مــن منطقــة
ً
تحــت العيــن وحــول األنــف ،وحتــى منطقــة
مــا فــوق الحاجبيــن ،مــرو اًر بالممــرات
الهوائيــة فــوق األنــف مباشــرة ،لينتــج عــن
ذلــك االلتهــاب عــدة أعــراض يتصدرهــا:
•الصداع.
•ارتفاع درجة حرارة الجسم.

•آالم مصاحبــة فــي الوجــه ،وحــول
العينيــن والجبهــة وقــد تمتــد إلــى
األســنان والفــك.
•احتقان األنف وسيالنه.
•تأثر حاسة الشم.
•قــد يظهــر أحيانــاً تــورم واحمــرار علــى
ســطح الجلــد حــول المنطقــة الملتهبة،
وقــد يمتــد حتــى منطقــة الجفــن.
تتــراوح فتــرات اإلصابــة بااللتهــاب مــا بيــن
أربعــة أســابيع وســنة ،علــى فت ـرات متصلــة
أو منقطعــة ،إال أنهــا تصنــف اكلتهــاب
مزمــن عندمــا تتجــاوز فتــرة المــرض 12
شــه اًر متصلــة.
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الخدر والتنميل

ماهية الشعور غير الطبيعي
الخــــدر والتنميـــــل :مــاهيـــــة
الشــعور غيــر الطبيعــي
ُيجمــع غالبيــة األشــخاص علــى ُألفــة
الشــعور بالخدر أو التنميل ،ومعايشــته
لعــدة مــرات خــال حياتهــم ،والــذي
غالبــاً مــا يحــدث بعــد االســتيقاظ مــن
النــوم علــى أطــراف أحــد الجانبيــن أو
الجلــوس فــي وضعيــة ثابتــة وغيــر
مريحــة لمــدة طويلــة أو االصطــدام
المفاجــئ بجســم خارجــي.
يعــود أصــل مصطلــح الخــدر طبيــاً
“ ”Paresthesiaإلــى اليونانيــة ،والتــي
تشــير إلــى شــعور غيــر طبيعــي.
فكيف يحدث الخدر؟
يحــدث الخــدر عنــد انقطــاع الســيال
العصبــي  -وهــو الناقــل الكهربائــي
لإلشــارات العصبيــة واللغــة التــي
وتترجم
تتفاهــم بهــا الخاليــا العصبيــة ُ
إليهــا المؤثــرات داخــل الجســم
باختــاف أنواعهــا  -عبــر الموصــات
الخلويــة بداخــل الخاليــا العصبيــة أو
تعطــل تدفــق الــدم فــي الجســم
نتيجــة ضغــط خارجــي ،وينتــج عنهــا
فقــدان اإلحســاس فــي المنطقــة،
والشــعور بوخــز يشــبه وخــز الدبابيــس
أو اإلبــر ،وأحيانــاً بألــم ورغبــة بالحكــة.
فــي معظــم األحيــان تكــون اإلصابــة

بالخــدر عرضــاً علــى نقــص الفيتامينات
فــي الجســم وســوء التغذيــة ،إضافــة
إلــى اعتــاالت جســدية أكثــر خطــورة،
تتـراوح مــا بيــن:
•التسمم.
•فرط التنفس.
•نقص المناعة.
•الصداع النصفي.
•الشعور بالقلق واالضطراب.
•قصور في أداء الغدة الدرقية.
•متالزمات انسحاب بعض األدوية.
•ارتفــاع أو انخفــاض نســبة الســكر
فــي الــدم.
وغيرهــا مــن االعتــاالت الدقيقــة
التــي تحتــاج إلــى تشــخيص طبــي.
يســتمر شــعور الخــدر لفتــرة بســيطة
إال أنــه قــد يســتدعي التدخــل
الطبــي -والجراحــي أحيانــاً  -فــي حــال
اســتمر اإلحســاس بالخــدر لفتــرات
أطــول ،حيــث يمكــن أن يتطــور إلــى
حالــة مزمنــة ،والتــي قــد تشــير إلــى
اعتــاالت عصبيــة أو مشــالك فــي
األوعيــة الدمويــة.
ينتهــي شــعور الخــدر عــادة بوصــول

الــدم واألكســجين والســياالت
العصبيــة المنقطعــة إلــى الدمــاغ
والحبــل الشــوكي -وهمــا المحطــة
األساســية إلرســال واســتقبال اإلشارات
العصبيــة مــن وإلــى بقيــة الجســم-
إال أن شــعو اًر بالتنميــل يبــدأ بالزحــف
نحــو المنطقــة نتيجــة صدمــة المــخ
باســتقبال الســياالت العصبيــة والــدم
بعــد انقطاعــه.

فما الفرق بين الخدر والتنميل؟
يأتــي التنميــل كمرحلــة متأخــرة تتبــع الشــعور بالخــدر ،إال أنــه ينــدرج كنــوع مــن أنــواع الخــدر ،ويعــود أصــل
ـارة إلــى توصيــف اإلحســاس
مصطلــح التنميــل طبيــاً “ ”Formicationإلــى لكمــة النمــل باليونانيــة ،إشـ ً
الدقيــق وهــو الشــعور بزحــف حش ـرات علــى الجلــد ،ويحــدث -كمــا ذكــر ســلفاً  -نتيجــة جريــان كميــة
حمــل باألكســجين نحــو المــخ بعــد انقطاعــه لفتــرة.
الم َّ
كبيــرة مــن الســياالت العصبيــة والــدم ُ
ـة إلــى
باســتثناء تأخــر التنميــل بمرحلــة عــن الخــدر ،يتفــق لكاهمــا فــي األعــراض والمســببات ،إضافـ ً
احتماليــة تطــور لكيهمــا إلــى حــاالت مزمنــة فــي حــال اســتمر اإلحســاس بالتنميــل لفتــرة طويلــة بــدون
تدخــل طبــي.
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األمراض المزمنة
كيف يكون التعايش مع المرض؟

ـرة مــن العوامــل الحيويــة
ـة كبيـ ً
يختــزل جســم اإلنســان مجموعـ ً
المعقــدة والمترابطــة والمتشــابكة ،ويشــرف علــى أعــداد
مهولــة مــن العمليــات الحيويــة والكيميائيــة نتيجــة تداخــل تلك
ـة إلــى التفاعل
العوامــل األوليــة والمتفاعلــة مــع بعضهــا ،إضافـ ً
مــع المحيــط الخارجــي والبيئــة والعــادات الصحيــة ونمــط الحيــاة؛
ممــا ينتــج عنــه أحيانــاً اإلصابــة باألم ـراض المختلفــة ،ولعــل أبــرز
نتائــج هــذه التفاعــات هــي األمــراض المزمنــة التــي تعــد
ـة لتداخــل عــدة عوامــل جســدية وبيئيــة وجينيــة.
نتيجـ ً
ُتعــرف األمـراض المزمنــة بأنهــا مجموعــة األمـراض التــي تصاحب
ومتقطِّ عــة مــن حياتهــم،
المصابيــن بهــا لفتــرات طويلــة ُ
بحيــث تظهــر أعــراض المــرض البــارزة -والقاســية أحيانــاً  -لفتــرة
ثــم تنقطــع ،وتعــاود الظهــور واالختفــاء م ـرا اًر وتك ـرا اًر  ،وتــؤدي
بمــرور الوقــت إلــى تدهــور صحتهــم بشــل عــام بصــورة بطيئة
مقارنــة بغيرهــا مــن األم ـراض.
تصنــف منظمــة الصحــة العالميــة األمــراض المزمنــة إلــى 4
تصنيفــات رئيســية:
•السكري.
•السرطانات.
•األمراض القلبية الوعائية.
•األمراض التنفسية المزمنة.

كمــا أنهــا ال تقتصــر علــى هــذه التصنيفــات ،بــل تمتد لتشــمل
أم ـراض متفرقــة مثل:
•االلتهاب الكبدي.
•أمراض فقر الدم.
•االضطرابات النفسية.
•التوحد ومتالزمة أسبرجر.
•األمراض الجلدية المزمنة.
•أمراض العظام والمفاصل المزمنة.
وغيرها من األمراض المتفرعة في لك مجال وتخصص طبي.
تتأثــر معــدالت اإلصابــة باألمـراض المزمنــة بعــدة عوامــل تختلــف
باختــاف المــرض ،العمــر ،العوامــل الوراثيــة والجينــات ،التعــرض
لتلــوث الهــواء ،النظــام الغذائــي غيــر الصحــي والخمــول البدني،
ونمــط الحيــاة بشــل عــام.
 63%مــن إجمالــي الوفيــات حــول العالــم تكــون نتيجــة نهائيــة
لإلصابــة باألمــراض المزمنــة ســنوياً  25% ،منهــم لــم تتجــاوز
ـة
أعمارهــم  70عامــاً  ،ويذكــر أن نســبة الوفيــات ُتقســم مناصفـ ً
بيــن الجنســين.
اليــوم فــي المملكــة ،هنــاك أكثــر مــن  5مالييــن حالــة مصابــة
بمــرض مزمــن ،ويتوقــع زيــادة الحــاالت لتت ـراوح مــا بيــن  8و 10
مالييــن حالــة بحلــول العــام 2030م.

هناك أكثر من  5ماليين
حالة مصابة بمرض مزمن،
ويتوقع زيادة الحاالت
لتتراوح ما بين  8و 10
ماليين حالة بحلول العام
2030م
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الصحة
اإللكترونية

الصحة
اإللكترونية

عرفهــا منظمــة الصحــة العالميــة بأنهــا االســتخدام
ُت ِّ
الموحــد لتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت اإللكترونيــة
فــي القطــاع الصحــي ،حيــث تعمــل الــدول علــى تبنــي
أنظمــة الصحــة اإللكترونيــة ،مــع التخطيــط الشــامل
وبنــاء االســتراتيجيات لتحقيــق االســتفادة القصــوى منهــا
فــي تقديــم الخدمــات لشــعبها ،والعمــل علــى أشــال
التعــاون المشــترك فــي المجــال الصحــي.
وتعمــل وزارة الصحــة علــى تحقيــق رؤيتهــا المبتكــرة
للصحــة اإللكترونيــة ،التــي تنــص علــى“ :نظــام صحــي
آمــن وذو كفــاءة ،مبنــي علــى الرعايــة المتمحــورة حــول
مكــن بالصحــة اإللكترونية”؛
وم ّ
المريــضُ ،موجــه بالمعاييــرُ ،
وذلــك إلثبــات تقــدم مجــال الصحــة اإللكترونيــة عبــر

فــي الســابع عشــر مــن يوليــو
لهــذا العــام ،وفــي إطــاق صحفــي
مثيــر قــاده رجــل األعمــال والمختــرع،
المهنــدس “إيلــون مســك” ،وهــو
مؤســس ســاهم فــي بنــاء عــدة
شــراكت مثــل ســبيس إكــس الفضائية،
ومصانــع تيســا للمحــراكت ،وســوالر
ســيتي للطاقــة الشمســية ،وپــاي
پــال لحلــول الدفــعُ ،قدمــت نيورالينــك
“ ”Neuralinkللعالــم ،اكختــراع واعــد
فــي مجــال الطــب والصحــة ،يهــدف
لمعالجــة أمــراض عصبيــة بالدرجــة
األولــى ،أو ذات ارتبــاط بمؤثرات عصبية.
ـدم عــدة خبـراء
فــي ذات المؤتمــر ،تقـ َّ
فــي مجــال إدارة االختراعــات الطبيــة،
منهــم مديــر المشــروع وطبيــب
أعصــاب ومطــور تكنولوجيــا وخبيــر
فــي تصميــم اإللكترونيــات ،تحــدث
لك منهــم فــي مجــال مســاهمته
وفريقــه لبنــاء هــذه الشــريحة ،التــي
تــزرع فــي مناطــق آمنــة مــن الدمــاغ
–بمعنــى أنهــا بعيــدة عــن مراكــز
التحكــم العصبــي والخاليــا والش ـرايين–
بدقــة متناهيــة ،حتــى أن العمليــة ال
تنفــذ إال بمســاعدة أداة بالغــة الصغــر،

وهــي عبــارة عــن روبــوت إدخــال برأس
صغيــر جــداً ،يســتطيع تالفــي إلحــاق
الضــرر بأنســجة المــخ وخاليــاه.

االســتراتيجية التــي
أطلقتهــا فــي عــام
2011م ،ليتــم تطبيقهــا
علــى مرحلتيــن ،قطعــت
الــوزارة فيهمــا شــوطاً
كبيــ اًر نتــج عنــه إبــراز
المتاكتفــة
للجهــود
نحــو تكثيــف التعامــات
اإللكترونيــة التــي ســتعود
بالفائــدة علــى ســير عمــل الــوزارة،
وتقديــم خدماتهــا بشــل أفضــل لاكفــة المســتفيدين
مــن األفــراد والمنشــآت الصحيــة.

وخــال حديــث “إيلــون مســك”
تطــرق إلــى شــبكة واســعة مــن
األمــراض التــي تســعى الشــريحة
لتقليــص مســاحة تأثيرهــا ،مثــل
التوحــد وباركنســون والفصــام ،وذلــك
باالعتمــاد علــى 4مكونــات أساســية
فــي الشــريحة ،وهــي:

01

شعيرات نحيفة جداً وبحجم العصبون
(خلية عصبية) ،تسعى لنقل السيال
العصبي.

02

روبوت ،ويقوم بعمليات التشغيل ونقل
السيال العصبي.

03

كون لغة
إلكترونيات ولوغاريتماتُ ،ت ِّ
التفاهم مع الروبوت وتتحول إلى
سيال عصبي.

كمــا أشــار إلــى نقطتيــن أساســيتين،
أولهمــا أن الشــريحة ال زالــت بصــدد
إصــدار الســماح بهــا للتجــارب بعــد
موافقــة إدارة الغــذاء والــدواء األمريكية
( ،)FDAوأنــه وحتــى ذلــك الحيــن
فإنــه ال ي ـزال أمــام “نيورالينــك” الكثيــر
لتقدمــه .األمــر اآلخــر هــو احتماليــة
تحكــم الشــريحة بســلوكيات المريــض،
علَّ ــق “إيلــون مســك” علــى ذلــك بــأن
طويــا
ً
الشــريحة تســتهلك وقتــاً
للتعــود علــى عملهــا األساســي
الــذي يقتضــي تحكمهــا باألمــراض
وأعراضهــا ،وســتأخذ وقتــاً أطــول
بكثيــر حتــى تؤثــر وتتحكــم بأي شــيء
آخــر ،خــال ذلــك ســتظهر أعــراض
واضحــة ستســاعدنا علــى فهــم
تبعــات بعــض التصرفــات الشــاذة،
وحتــى ذلــك الحيــن ال يــزال ينتظــر
مســتقبل الشــرائح العصبيــة طريقــاً
طويــا يقتــرح العلمــاء أن نقطعــه
ً
بالتجــارب والمالحظــة واالســتدالل
بالعلــوم والتقنيــة المتجــددة لخدمــة
البشــرية -وحتــى مســتقبل قريــب
كمــا قــال “إيلــون مســك” -وحمايتها
وإطالــة عمرهــا.
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منظمات القلب
ِّ
والذاكء االصطناعي
بداخــل قلــب لك اكئــن بشــري ،تقــوم العقــدة الجيبيــة األذينيــة بمهمــة
غايــة فــي األهميــة ،وهــي مهمــة توليــد نمــط لضربــات القلــب،
وبمعنــى آخــر تنظيــم نبضــات القلــب؛ لضمــان اســتمرارية الــدورة الدمويــة
فــي الجســم ،إال أن المصابيــن بأمــراض القلــب يعانــون مــن اضطــراب نبضات
القلــب كعــرض ونتيجــة لمشــالك أمــراض القلــب ،والمشــالك الخلقيــة،
أو فشــل العقــدة الجيبيــة األذينيــة ببســاطة فــي تنفيــذ مهمتهــا.

جــاءت المنظِّ مــات الصناعيــة لســد الفجــوة ،فمنــذ العــام 1889م ،بــدأت
البحــوث العلميــة فــي مناقشــة تأثيــر النبضــات الكهربائيــة علــى تهيئــة
مكــن القلــب
القلــب البشــري ومســاعدته علــى االنقبــاض البطينــي والــذي ُي ِّ
مــن اســتعادة وتيــرة نبضــه ،ثــم توالــت البحــوث واالختراعــات مــا بيــن األطبــاء
ـوال إلــى عــام 1958م ،حيــن اســتطاع “إيــرل
والمهندســين المهتميــن وصـ ً
باكــن” إنتــاج أول منظِّ ــم قابــل لالرتــداء ،وفــي نفــس العــام تمــت زراعــة أول

ناظمــة فــي جســم بشــري ،وبحلــول الســتينيات الميالديــة انتشــرت عمليــات
الزراعــة.
ومــع انتشــار عمليــات زراعــة المنظِّ مــات ،تربــع الســؤال عــن مراقبــة أدائهــا
علــى قائمــة االهتمامــات التقنيــة ،ففــي دراســة بعنــوان “التطبيــب عــن
ُبعــد ،والــذاكء االصطناعــي ،والجانــب اإلنســاني فــي إدارة العنايــة الســريرية
لمرضــى قصــور القلــب :العــودة إلــى المســتقبل ومــا بعــده” أوصــى 11
عالــم باســتخدام الــذاكء االصطناعــي فــي مراقبــة منظِّ مــات القلــب؛ لمــا لهــا
مــن قــدرة علــى تحســين الرعايــة الطبيــة المقدمــة ،وجــودة الحيــاة والتنبــؤ
بمخاطــر فشــل القلــب فــي وقــت مبكــر .كمــا أشــادوا بــدور األطبــاء والمــدراء
وصانعــي السياســات والعلمــاء فــي إتاحــة الفرصــة للعمــل عــن قــرب مــع
المرضــى؛ مــن أجــل تخطيــط وتصميــم وتطويــر عالقــة اســتراتيجية جديــدة،
تســمح للمرضــى بلعــب دور الشــريك فــي التنبــؤ بعمليــات الرعايــة الصحيــة
وتعزيــز الصحــة ،وقــد اكن وال يــزال للــذاكء االصطناعــي دور أساســي فــي
انتهــاج طريــق ثــوري فــي ممارســة الطــب القائــم علــى األدلــة ،والــذي
يســعى علــى الــدوام لتوفيــر التلكفــة والجهــد والوقــت ،إال أنــه ورغــم ذلــك،
يجــب مواجهــة العوائــق التــي تحــول دون اعتمــاد تقنيــات الــذاكء االصطناعــي

بدأت البحوث العلمية في
مناقشة تأثير النبضات
الكهربائية على تهيئة
القلب البشري ومساعدته
على االنقباض البطيني
مكن القلب من
والذي ُي ِّ
استعادة وتيرة نبضه

مــن المنظــورات التنظيميــة والقانونيــة والثقافيــة والسياســية.
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ُمستراح

النخلة

رمز وهوية
ٌ
شــلت النخلــة ومنــذ قــرون طويلــة حيــاة
َّ
المجتمــع فــي الجزيــرة العربيــة ،حيــث اكنــت
رمــزاً للهويــة والتــراث ،وكذلــك ســاهمت فــي
عــدد مــن النواحــي االقتصاديــة ،واالجتماعيــة،
والحضاريــة ،وإلــى اليــوم التــزال تلــك الشــجرة
باســقة ،ومرتبطــة بالحيــاة اليوميــة فــي
المجتمــع الســعودي ،فهــي راســخة مثل رســوخ
الجبــال ،شــامخة كشــموخ األبطــال ،فقوامهــا
ـهية ،يهواهــا
ممشــوق ،وعذوقهــا دانيــة وشـ َّ
الكثيــرون ويحبهــا أصحابهــا ويعشــقها
جيرانهــا.

النخلة ،كداللة مادية
مــن الممكــن دراســة النخلــة علــى أنهــا
شــيء مــادي مــن حيــث تلكفتهــا ،ومنتجاتهــا،
وصناعاتهــا التحويليــة ،وكذلــك أنواعهــا وأماكــن
زراعتهــا ،وأشــال تمورهــا ومواســمها ،وأحجامها
وألوانهــا ،وغيــر ذلــك مــن التصنيفــات الماديــة
التــي يمكــن تســليط الضــوء عليهــا.
وقــد اســتخدمت النخلــة فــي العمــارة التقليديــة
اســتخداماً مثاليــاً  ،ودخلــت فــي تكويــن البيــت
وأثاثــه ،وكذلــك المســجد ومكوناتــه ،والســوق
وداككينــه؛ إذ صنــع المجتمــع الســعودي مــن
جذوعهــا عوارضــاً ألطــوال الغــرف ،ولألبــواب
الداخليــة والخارجيــة ،وللســواني المعــدة الســتخراج
الميــاه مــن اآلبــار ،وغيرهــا مــن االســتخدامات
الماديــة التــي دخلــت فيهــا النخلــة.

النخلة ،كداللة اجتماعية
تــدرس النخلــة كحــدث اجتماعــي منظــم للحيــاة
ـل أمــ اًر هامــاً ورئيســياً فــي
اليوميــة؛ حيــث تشـ ِّ
األحــداث التــي يفعلهــا المجتمــع الســعودي،
والتــي تقــع ضمــن عاداتــه اليوميــة .فالنخلــة
لهــا وجاهــة اجتماعيــة ،وتمرهــا لــه قدســية
يوميــة فــي طريقتــه وأوقــات ألكــه ،وقــد يكــون
حضــور األحاديــث النبويــة قــد شــلَّ ت جــزءاً مــن
تلــك القدســية التــي يتــم اســتحضارها للتمــر
مثــا ،فهــو غــذاء صحــي ومبــارك ،وغالبــاً مــا
ً
تجتمــع األســرة والجي ـران واألصدقــاء بوجــود التمــر
بأنواعــه .كمــا ســاهمت النخلــة فــي عمليــة
الجــذب الســياحي؛ حيــث اكن النــاس يبحثــون عــن
المــزارع الممتلئــة بالنخيــل لالســتجمام وقضــاء
بعــض مــن الوقــت تحــت ظاللهــا .كمــا أنــه مــن
ضمــن التقاليــد االجتماعيــة لوجــود النخلــة؛ هــو
اســتحضار مواســمها وأوقــات خرافهــا ،واآلداب
التــي يجــب معرفتهــا للتعامــل معهــا ،ســواء فــي
النخلة ،كداللة اقتصادية
ً
ُتــزرع النخلــة فــي مناطــق المملكــة المختلفــة ،الزراعــة ،أو الخــرف ،أو حتــى األلك.
ـدر عــدد أنــواع النخيــل الموجــود بأكثــر مــن
ويقـ َّ
 100نــوع وصنــف ،بمختلــف األلــوان واألشــال
ســبيال
واألذواق .ويعتبــر هــذا التنــوع المذهــل
ً
لغــزارة زراعتــه وإنتاجــه ،حيــث نالحــظ أنــه وفــي
اآلونــة األخيــرة ظهــرت العديــد مــن المنتجــات التي
نتجــت مــن التمــر ،ســواء اكنــت منتجــات أوليــة يتــم
اســتخدامها فــي أطبــاق وأصنــاف متعــددة مــن
المأكــوالت والحلويــات ،أو اكنــت منتجــات خالصــة
بالتمــر.
كمــا أن الحركــة االقتصاديــة فــي مجــال التمــور
تشــهد تطــو اًر ملحوظــاً  ،حيــث انطلقــت مؤخــ اًر
بعــض المشــاريع المعنيــة بتصنيــع
التمــور ومشــتقاتها؛ لمــا لهــا مــن عائــد
ـد
اقتصــادي واعــد علــى المملكــة التــي تعـ ُّ
فــي المركــز الثانــي عالميــاً فــي إنتــاج التمــور
بنســبة  17بالمئــة ،مــن مجمــل اإلنتــاج العالمــي،
كمــا تضمنــت مســتهدفات رؤيــة 2030
أن تكــون المصــدر األكبــر للتمــور علــى
مســتوى العالــم؛ حيــث يبلــغ عــدد النخيــل فــي
نخلــة ،بواقــع إنتــاج يقــدر
المملكــة 31,234,155
ً
بحوالــي  1,539,755طــن ســنوياً  ،وتبلــغ كميــة
الصــادرات مــن منتجــات التمــور  184ألــف طــن
بقيمــة  860مليــون ريــال.
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القهوة

طقوس ومعان
ٌ

منــذ اللحظــة األولــى التــي ُســكبت فيهــا
القهــوة العربيــة فــي جزيــرة العــرب ،وجــد فيهــا
ـوع لهــا
اإلنســان شــيئاً مــن روحــه وماكنــه ،فطـ َّ
األشــعار ،وســرد معهــا القصــص والحاكيــات،
فهــي ال تقــل فــي رمزيتهــا عــن اإلبــل واألطالل
والتقاليــد األخــرى ،جــاءت تلــك الفاتنــة الشــقراء
وحســن
وربمــا الســمراء لتحــل معبــرة عــن الكــرم ُ
الضيافــة والفتــوة ،وإعدادهــا يشــبه نظــم
القصيــدة ،فهــي رشــيقة وســاحرة وخالــدة،
وحضورهــا فــي المجالــس يشــبه حضــور العروس
وقــت زينتهــا.
جغرافية القهوة
عندمــا نتأمــل طقــوس المجتمعــات المحليــة
والثقافــات المتفرعــة عنهــا ،ســنالحظ اختــاف
طريقــة التعاطــي مــع القهــوة ،بــدءاً مــن طقوس
اختيارهــا ومــرو اًر بحمســها ،ثــم عبــو اًر باإلضافــات
التــي تكــون معهــا ،وانتهــاء بشــربها وطريقــة
ً
تقديمهــا ،فمــن أقصــى الشــمال إلــى أقصــى
الجنــوب ســنرى طريقتيــن رئيســيتين تختصــر لك
هــذه المعانــي.
حيــث يتســم المطبــخ الجنوبــي بأنــه ال ُيبقــي
القهــوة علــى النــار لحمســها “تحميصهــا” أكثــر
مــن لحظــات ،فتطبــخ القهوة وهــي شــقراء اللون
أو خضــراء ،وهــذه الحمســة تختلــف مســمياتها
بحســب لونهــا ،وبحســب الثقافــة الفرعيــة لــل
منطقــه أو قبيلــة ،ولكمــا تقدمــت نحــو وســط
المملكــة وشــمالها تزيــد حمســة القهــوة،
وتزيــد حمســة القصيــم عــن الريــاض ،كمــا تزيــد
حمســة مناطــق الشــمال عــن الوســط وهكــذا.

منــذ اللحظــة األولــى
التــي ُســكبت فيهــا
القهــوة العربيــة فــي
جزيــرة العــرب ،وجــد
فيهــا اإلنســان شــيئاً
مــن روحــه وماكنــه

أمــا عــن كميــة القهــوة فــي الفنجــال فهــي
تبــدأ مــن مناطــق الجنــوب بمتوســط الفنجــال إلى
ثلثــه ،وبعــض أهــل المناطــق يملــؤون الفنجــال،
ونلحــظ انخفاضهــا إلــى ربــع الفنجــال فــي وســط
المملكــة ،وتــزداد إلــى نصــف الفنجــال ،ثــم تقــل
ـماال ،ويحــرص
عــن نصــف الفنجــال لكمــا اتجهنــا شـ ً
الصبــاب علــى أن يجعلهــا علــى ثــاث رشــفات.
َّ
القهوة اقتصادياً
يشــهد ســوق القهــوة فــي المملكــة نمــواً
متزايــداً خــال الســنوات القليلــة الماضيــة ،وبالرغــم
مــن دخــول أنــواع جديــدة ،وطــرق تحضيــر مختلفــة
لهــذا المشــروب األصيــل والمتجــذر فــي ســلوك
اإلنســان الســعودي وتفاصيــل يومــهَّ ،إال أن معدالت
ـد المملكــة
اإلنفــاق فــي تزايــد ملحــوظ ،حيــث ُتعـ ُّ
مــن أكثــر الــدول اســتيراداً للبــن إذ تشــير الدراســات
إلــى أن اســتهالك الفــرد الســعودي مــن القهــوة
يصــل إلــى  3كيلوجـرام خــال العــام الواحــد ،كمــا أن
معــدل اإلنفــاق المحلــي للقهــوة يصــل إلــى أكثــر
مــن مليــار ريــال ســنوياً علــى القهــوة إذ يتجــاوز
اســتيراد البــن مــن مختلــف دول العالــم  60ألــف
طــن حســب تقديـرات وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة،
بينمــا اإلنتــاج المحلــي ال يتجــاوز  1000طــن ســنويا
أي مــا ال يتجــاوز  2%مــن الطلــب المحلــي علــى
البــن فقــط ،وتبــرز العديــد مــن الــدول التــي يتــم
اســتيراد القهــوة منهــا ،أبرزهــا «إثيوبيــا ،والبرازيل،
واإلمــارات ،وماليزيــا ،واليمــن ،وتركيــا» ،كمــا يت ـراوح
ســعر كــوب القهــوة فــي المحــات عــادة بيــن 8
ـاال ،ويختلــف ســعر الكــوب بحســب
ريــاالت و 30ريـ ً
نــوع القهــوة ،واإلضافــات عليهــا ،وقــد ســجل
إقبــاال مرتفعــاً فــي الســنوات
ســوق القهــوة
ً
األخيــرة ،بارتفــاع مبيعاتهــا ســنوياً إلــى نحــو .11%
وأخيــ اًر  ،كشــفت وزارة التجــارة ارتفــاع عــدد
المقاهــي التــي تــم الترخيــص لهــا خــال العــام
محــا جديــداً ،
2018م  ،21%بالترخيــص لـــ 6272
ً
بعــد أن تــم الترخيــص لـــ  5125مقهــى فــي العــام
2017م ،ليصــل إجمالــي عــدد ســجالت المقاهــي
ـجال تجاريــاً حتــى العــام
فــي الســعودية  21944سـ ً
2019م.
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مقال
العدد

استراتيجية التمركز
حول العميل
األمين الحازمي  -نائب الرئيس التنفيذي

التغذية الراجعة
تدفع التطوير
المستمر

العناصر األساســية لمفهوم
“التمركــز حــول العميــل”

تمكين
موظفي
الصف األول

اهتمام
العميل

التمركز حول

العميل

تصميم
التجربة

مقاييس
هامة

القيادة
المتمركزة حول
العميل

ـة وقبــل البــدء فــي طــرح الخطــوط العريضــة الســتراتيجية “التمركــز حــول العميــل” يجــب توضيــح مفهــوم
بدايـ ً
“التمركــز حــول العميــل” بشــل عــام ،والــذي يســاعد فــي شــرح الفكــرة علــى أتــم وجــه ،والمقصــود هنــا بأنهــا
اســتراتيجية أعمــال تعتمــد علــى وضــع العمــاء بالمرتبــة األولــى فــي صميــم النشــاط التجــاري ألي منظمــة تقــدم
خدماتهــا؛ وذلــك مــن أجــل تقديــم تجربــة إيجابيــة تعكــس التمركــز بشــل مباشــر عليهــم ،والخدمــات المقدمــة
لهــم ،والســعي لبنــاء عالقــات طويلــة األمــد تخلــق الــوالء لديهــم ،ولذلــك عندمــا تضــع المنظمــة العمــاء فــي
صميــم العمــل والمحــور األساســي لهــا؛ عبــر ممارســاتها المتعــددة ســتجمع ثــروة مــن البيانــات ،وخبــرة فــي
األســاليب المتعــددة للتعامــل معهــم؛ علــى ســبيل المثــال :ســلوكهم فــي الشـراء واهتماماتهــم ،والفــرص التــي
ـة ( 360درجة)
ـة اكملـ ً
يبحثــون عنهــا ،ويســاعد ذلــك فــي تقســيمهم ومعرفــة تنوعهم ،وهــذا يمنــح المنظمــة رؤيـ ً
لهــم ،ويمكــن بعــد ذلــك اســتخدام هــذه المعلومــات والبيانــات لتحســين تجربتهــم مــع المنظمــة واالرتقــاء بهــا.
نبعــت فكــرة “التمركــز حــول العميــل” مــن حيث المبــدأ من
ومشــاهدات
خبـرات تراكمــت عبر الســنوات مــن ُمالحظــات ُ
المثلــى لتســويق الخدمات ،وتحقيــق أعلى
حيــال الطريقــة ُ
مــردود مــادي ممكــن لهــا ،ولذلــك قــال  Ray Krocأحــد
أشــهر رجــال األعمــال فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة:
أوال ،وســتهتم الشركة/المؤسســة
“ اهتــم بالعميــل ً
بنفســها” ،والحقــاً َن َمــت فكــرة “التمركــز حــول العميــل”
ـة لهــا
بمــرور الوقــت حتــى أصبحــت اســتر
اتيجية متاكملـ ً
ً
ُأسســها ودراســاتها ،ومــع تطــور علــوم اإلدارة والتســويق

الحديثــة أصبحــت أهميــة االســتراتيجية واضحــة؛ حيــث
إن للعمــاء احتياجــات مختلفــة تتنــوع ألســباب متعــددة؛
بعضهــا يختــص بطبيعــة مجالهــم أو فئتهــم العمريــة
أو جنســهم أو عــادات أنماطهــم الحياتيــة أو مســتوى
دخلهــم المــادي ،ولتلبيــة هــذه االحتياجــات تحديــداً
توجــب علــى المنظمــات البــدء بمعرفــة طبيعــة العمــاء
َّ
المســتهدفين علــى أســاس ديموغرافــي كفئتهــم
العمريــة وحاالتهــم االجتماعية أو أســاس نفســي كســمات
شــخصياتهم وقيمهــم التــي يــدور حولهــا ســلوكهم إن
اكنــوا مــن فئــة األف ـراد أو طبيعــة المجــال الــذي يعملــون
فيــه إن اكنــوا جهات عمــل ،واإلصغــاء لطلباتهــم لفهمها
علــى أكمــل وجــه ،واالنطــاق مــن أرضيــة مشــتركة بينهم
فصلــة لهــم ،وتوليــد
وبيــن المنظمــات لبنــاء خدمــات ُم َّ
حلــول منطقيــة إبداعيــة للتحديــات التــي تواجههــم.
قدمــة عبــر اســتراتيجية “التمركــز حــول
الم َّ
إن الخدمــات ُ
العميــل” تكمــن أهميتهــا فــي كونهــا غيــر ُمتجانســة
علــى عكــس اســتراتيجيات البيــع والتســويق التقليديــة،

ولذلــك فهــي تتميــز بالدقــة فيمــا يتعلــق بتحقيــق
والتعــرف علــى
رغبــات العمــاء والحــوز علــى رضاهــم،
ُّ
التحديــات التــي تواجههــم ،باإلضافــة إلــى أن التركيــز
علــى خلــق تجربــة إيجابيــة لهــم يعتبــر حجــر الزاويــة التــي
ـة
تنطلــق منهــا الخدمــات ،عــن طريــق منحهــم خصوصيـ ً
لرغباتهــم ونطــاق توقعاتهــم منهــا ،وتظهــر دراســة
مــن شــركة  Deloitteأن الشــراكت التــي تتبــع اســتراتيجية
“التمركــز حــول العميــل” أكثــر ربحيــة بمقــدار  %60مــن
الشــراكت التــي ال تتبعهــا ،ولذلــك فــإن والء العمــاء
للمنظمــات يعتمــد بشــل كبيــر علــى مــدى منحهــم
األولويــة القصــوى فــي االهتمــام ،واحتــرام رغباتهــم
الخاصــة بهــم ،كمــا أن اإلصغــاء لهــم ُيغنــي عــن كثيــر
ومعلــوم أن
مــن العقبــات التــي قــد تظهــر الحقــاً ،
ٌ
االحتفــاظ بالعمــاء القدامــى أقــل تلكفــة مــن كســب
عمــاء ُجــدد ،وبالتالــي تبــرز أهميــة االســتراتيجية مــن
ناحيــة التلكفــة أيضــاً  ،كمــا يتقاطــع مفهــوم “التفكيــر
التصميمــي” مــع اســتراتيجية “التمركــز حــول العميــل”
مــن ناحيــة أنــه ينطلــق مــن العمــاء أكســاس تتمحــور
حولــه عمليــات البيــع والتســويق ،وسالســل اإلمــداد،
وتتميــز عمليــة “التفكيــر التصميمــي” بأنهــا عمليــة
منظمــة مــن عــدة مراحــل تقــوم بتطبيــق االســتراتيجية
بشــل عملــي منظــم؛ لكونهــا تفهــم مشــالك العمــاء،
وتتطلــب اإلبــداع فــي توليــد حلول فعالــة لهــم ،وتكييف
هــذه الحلــول تبعــاً لماكنتهــم الجوهريــة ،ويعتبــر االختبــار
والتجربــة أحــد مراحــل المفهــوم األخيــرة؛ ليتــم التأكــد من
فصلــة للعمــاء المســتهدفين.
نجــاح تصميــم خدمــات ُم َّ
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على فكرة

ارتباط اللقاح بمرض التوحد
مــن بيــن جميــع الخرافــات العلميــة،
اتخــذت شــائعة ارتبــاط احتماليــة
اإلصابــة باضطرابــات التوحــد نتيجــة
والنــاف
تلقــي لقــاح الحصبــة
ُ
ماكنــة
والحصبــة األلمانيــة ()MMR
ً
ـة ال مثيــل لهــا فــي األوســاط
جدليـ ً
اإلعالميــة ،والقــت انتشــاراً واســعاً
وخصوصــاً وســط محيــط أهالــي
المصابيــن باضطرابــات التوحــد.
وللــرد علــى هــذه الخرافــة ،لربمــا
اكن مــن األفضــل الرجــوع بالتسلســل
الزمنــي إلــى حيــث نقطــة الصفــر،
نقطــة انطــاق هــذه الشــائعة،
وتحديــداً عــام 1998م وبيــن صفحــات
ادعــى
مجلــة “ ،”The Lancetحيــث َّ
ـة إلــى
الطبيــب أنــدرو ويكفيلــد إضافـ ً
 12باحثــاً ،فــي ورقــة بحثيــة بعنــوان
“تضخــم العقــد اللمفيــة والتهــاب
القولــون غيــر المحــدد ،واضطــراب
النمــو المنتشــر عنــد األطفــال” وجود
عالقــة بيــن تلقــي لقــاح ()MMR
واإلصابــة باضطــراب التوحــد ،مــع
العلــم بعــدم وجــود أي دليــل علمــي
باســتثناء فرضيتــه بارتباط اللقاح بنشــوء
مــا أســماه بـــ “االلتهــاب المعــوي
القولونــي التوحــدي” ،والــذي يقتضي
تواجــد فيــروس الحصبــة فــي الجهــاز
الهضمــي لألطفــال الذيــن ظهــرت
عليهــم أعــراض اضطــراب التوحــد،
مشــي اًر بذلــك إلــى دور اللقــاح وتأثيــره
علــى مــرض األمعــاء ومــرض عصبــي
نفســي  -التوحــد  -وأوصــى بإيقــاف
والنــاف،
اللقــاح الثالثــي “للحصبــة ُ
والحصبــة األلمانيــة” ،واســتبداله
ـتضدات ،والتي
بلقاحــات أحاديــة المسـ
َّ
منفصلــة علــى فتــرات.
ُتعطــى
ً
منــذ ذلــك الحيــن وعلــى مــر 22
عامــاً ،توالــت الدراســات

الطبيــة التــي تبحــث العالقــة بيــن
اللقــاح الثالثــي ( )MMRواإلصابــة
باضطرابــات التوحــد ،ولــم تصــل حتــى
اليــوم إلــى إثبــات علمــي حقيقــي
علــى وجــود صلــة ،باســتثناء التقــارب
الزمنــي فــي التعــرض للعامليــن
الثابــت والمتغيــر ،حيــث تظهــر أعـراض
اضطـراب التوحــد خــال عــام المواليــد
األول ،وهــي نفــس الفتــرة التــي
يتــم تحصيــن األطفــال أثناءهــا بلقــاح
( .)MMR

فــي العــام 1999م،

بعــد عــام واحــد مــن نشــر الطبيــب
أنــدرو ويكفيلــد ورقتــه العلميــة،
ورقــة
نشــرت مجلــة The Lancet
ً
لســبعة باحثيــن مــن قســم صحــة
الطفــل المجتمعيــة ،ولكيــة الطــب
الجامعيــة التابعــة للكيــة لنــدن
الجامعيــة ،وقســم التحصيــن بمركــز
مراقبــة األمــراض المعديــة ،ومختبــر
خدمــة الصحــة العامــة ،وقســم
اإلحصــاء بالجامعــة المفتوحــة فــي
لنــدن بعنــوان “لقــاح التوحــد والحصبة
والنــاف والحصبــة األلمانيــة :ال يوجــد
ُ
دليــل وبائــي علــى وجــود عالقــة
ســببية بينهمــا” ،اتبعــوا فيهــا
نفــس اإلجــراءات والمقارنــات علــى
وخلَ صــوا إلــى التالــي“ :ال
 498طفــلَ ،
تدعــم نتائــج تحليلنــا وجــود عالقــة
ســببية بيــن لقــاح ( )MMRواضطــراب
التوحــد ،وفــي حالــة اكن هــذا
االرتبــاط موجــوداً فــإن تحديــده فــي
هــذه العينــة اإلقليميــة الكبيــرة غيــر
ممكــن”.
اندلعــت بعدهــا بســنوات تحقيقــات
حــول أخالقيــات ممارســة الطبيــب
أنــدرو ويكفيلــد للمهنــة،
إلــى
أدت
َّ
إضعاف

موقفــه ،ونبــذه مــن الوســط الطبي.
هــل هنــاك عالقــة بيــن فصيلــة
الــدم وارتفــاع نســبة اإلصابــة أو
التعافــي مــن فايــروس كورونــا؟
فــي دراســة متعــددة األطــراف
نشــرتها مجلــة “Annals of
 ”Hematologyمطلــع شــهر يوليــو
هــذا العــام ،قــام الباحثــون فيهــا
بتحليــل بيانــات  7648مريضــاً خضعــوا
الختبــار اإلصابــة بفايــروس كورونــا
 Covid-19فــي خمســة مستشــفيات،
منــذ الســادس مــن شــهر مــارس
وحتــى الســادس عشــر مــن شــهر
أبريــل 2020م ،فــي محاولــة إليجــاد
جــواب علــى الســؤال الــذي شــغل

األوســاط الطبيــة لفتــرة :هــل هنــاك
عالقــة بيــن فصيلــة الــدم واحتماليــة
اإلصابــة بفايــروس كورونــا؟
نفــت نتائــج الدراســة وجــود أي
وأي مــن
عالقــة بيــن فصيلــة الــدم ٍّ
عالمــات االلتهــاب الشــديدة أو النتائــج
الســريرية أو بخطــر التنبيــب  -وهــو
إدخــال أنبــوب فــي القصبــة الهوائيــة
إلبقــاء مجــرى التنفــس مفتوحــاً -أو
الوفــاة.
إال أن للدراســة مالحظــات مثيــرة
لالهتمــام ،فلوحــظ أن المرضــى مــن
أصحــاب فصيلــة الــدم  Bو  ABاكنــت
غالبيــة نتائــج إصابتهــم بالفايــروس
إيجابيــة ،بينمــا انخفضــت نســبة
اإلصابــة فــي زمــرة الــدم  ،Oواتخــذت
نتائــج زمــرة  Aموقــف الحيــاد فــي
نســب اإلصابــة ،فلــم ترتبــط بعامــل
محــدد أو بارتفــاع أو انخفــاض فــي
أعــداد الحــاالت.
كمــا لــم يتوقــف البحــث عنــد
مقارنــة فصائــل الــدم ببعضهــا
البعــض ،بــل توســع ليتضمــن تحليــل
العامــل الريسوســي -فصائــل الــدم
اإليجابيــة والســلبية -فارتبــط العامــل
الريسوســي اإليجابــي ( )+ Rhبنســبة
إصابــة أعلــى.
هنــا نجــد أن العالقــة التــي تربــط مــا
بيــن زمــرة الــدم واحتماليــة اإلصابــة
متينــة كمــا تــم تداولهــا،
ليســت
ً
ولكــن توجــد دراســة صينيــة بعنــوان
“دور فصائــل الــدم فــي التهيئــة
لإلصابــة بفايــروس كورونــا وأمــراض
القلــب واألوعيــة الدمويــة” ،وفيهــا
لــم يتوقــف البحــث علــى العالقــة بين
فصيلــة الــدم واإلصابــة ،بــل تعداهــا
ُليدخــل أمــراض القلــب واألوعيــة
الدمويــة كمعامــل مؤثــر ومتأثــر
فــي العالقــةَ .خلُ صــت الدراســة إلــى
أن أصحــاب فصيلــة الــدم  Aأكثــر
عرضــة لخطــر اإلصابــة بأم ـراض القلــب
واألوعيــة الدمويــة بنســبة أعلــى مــن
غيرهــم ،فــي المقابــل امتــاز أصحــاب
فصيلــة الــدم  Oبانخفــاض نســبة
خطــر اإلصابــة بارتفــاع ضغــط الــدم،
وبالتالــي اســتبعاد تفشــي اإلصابــة
بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة،
وفايــروس كورونــا بينهــم.
ال يــزال الجــواب القاطــع علــى هــذا
الســؤال متــواري لفتــرة ،نظ ـ اًر لحداثــة
المــرض وغرابــة الرابــط ،إال أن الدراســات
الطبيــة مســتمرة علــى قــدم وســاق،
لمحاولــة ســد الفجــوة العلميــة فــي
هــذا الشــأن.
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ُكن مطَّ لعاً

األجهزة الطبية التي باإلماكن ارتداؤها
ازدهــر قطــاع صناعــة األجهــزة الطبيــة القابلــة لالرتــداء فــي
ـدر بحوالي
اآلونــة األخيــرة؛ إذ إن قيمتــه الســوقية عالميــاً اكنــت ُتقـ َّ
 27.91مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2019م ،ومــن المتوقــع أن
تصــل قيمتــه الســوقية إلــى  74.03مليــار دوالر أمريكــي بحلــول
عــام 2025م ،كمــا أن التطــورات الحاصلــة فــي مجــاالت الــذاكء
ـوه ،وتقــوم هــذه
ـرعت مــن ُنمـ ِّ
االصطناعــي وتحليــل البيانــات سـ َّ
األجهــزة الطبيــة مــن حيــث المبــدأ علــى تشــخيص األمــراض
ـة المزمنــة منها
والمشــالك الصحيــة ،ومتابعتهــا عــن كثــب خاصـ ً
أكمــراض الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم أو عــدم انتظــام دقــات
وتظهــر معظــم المصــادر تضخمــاً فــي الطلــب
نبــض القلــبُ ،
ـة مــع دخــول
علــى هــذا النــوع مــن األجهــزة مسـ
ً
ـتقبال ،خاصـ ً
شــراكت التقنيــة الكبــرى علــى المجــال ،والتــي تعاقدت مــع بعض
الشــراكت الطبيــة المختصــة لبرمجــة خوارزمياتهــا ،وتوريدهــا
لبيانــات المســتخدمين ،وربطهــا مــع تطبيقاتهــا علــى األجهــزة
الذكيــة مــن هواتــف وســاعات ،حيــث إن التطبيقــات هــي حلقــة
الوصــل بيــن األجهــزة والمســتخدم.

صنعة
الم ِّ
أبرز الشراكت ُ
هنــاك ســت شــراكت رئيســية مختصــة فــي صناعــة األجهــزة
ـة منهــا تختــص بصناعــة
الطبيــة الجديــدة القابلــة لالرتــداء ثالثـ ٌ
أجهــزة لقيــاس ومتابعــة مســتوى الســكر فــي الــدم أو
التذكيــر بمواعيــد ُحقــن األنســولين لمرضــى الســكري ،ومنهــا:
“ ”Medtronicو “ ”Abbottو “ ،”Dexcomوتعمــل شــركة
“ ”Medtronicعلــى ســبيل المثــال ال الحصــر علــى تطويــر نظــام
شــخصي مغلــق لضــخ األنســولين ،كمــا اســتحوذت علــى شــركة
“ ”Klueالتقنيــة المختصــة بمراقبــة ســلوك المســتخدم ،ومعرفة
وصرحــت الشــركة بأنهــا فــي صدد
فيمــا إذا اكن يتنــاول الطعــام،
َّ
توظيــف هــذه التقنيــة فــي نظامهــا الخــاص بضــخ األنســولين
لتســهيل تحكــم مريــض الســكري بمســتوى األنســولين بشــل
فصــل لحالتــه الخاصــة.
ُم َّ

بدأت البحوث العلمية في
مناقشة تأثير النبضات
الكهربائية على تهيئة
القلب البشري ومساعدته
على االنقباض البطيني
مكن القلب من
والذي ُي ِّ
استعادة وتيرة نبضه

اإليجابيات والسلبيات
تتعــدد فوائــد األجهــزة الطبيــة القابلــة لالرتــداء مــن حيــث
تحليلهــا لبيانــات المريــض ومؤشــراته ،وإعطائــه لمعلومــات
فصلــة حســب حالتــه ،وتوظيــف تقنيــة الــذاكء
طبيــة ُم َّ
االصطناعــي لتوجيــه المريــض عــن ُبعــد لفعــل مــا يلزمــه مــن
عــاج وغيــره دون حاجتــه للتشــخيص مــن الطبيــب حضوريــاً
خاصــة فــي أثنــاء الظــروف الســائدة واإلجــراءات االحترازيــة
ً
المتبعــة عالميــاً  ،باإلضافــة إلــى قيــاس مؤش ـرات نبــض القلــب
للحــؤول دون أي مضاعفــات قلبيــة قــد تحــدث للمريــض دون
علمــه ،وعلــى الجانــب اآلخــر ،هنــاك عــدة عوامــل قــد تؤثــر
ســلباً علــى نمــو القطــاع مــن جانــب المريــض ،ومــن جانــب
األطبــاء ،فمــن ناحيــة المســتخدم تلــوح فــي األفــق تســاؤالت
حيــال تلكفــة هــذه األجهــزة ،وصعوبــة اســتبدالها فــي حــال
عطبهــا ،والتســاؤالت حــول خصوصيــة معلومــات المســتخدم
خزنــة فــي الجهــاز ،أمــا مــن ناحيــة األطبــاء الذيــن ال يفضلــون
الم َّ
ُ
ـدد أســبابهم ،ومنهــا القلــق حيــال جودة
هــذه األجهــزة ،فتتعـ َّ
خزنــة عــن المســتخدم ،وعــدم وجــود
الم َّ
ودقــة المعلومــات ُ
قرائــن ســريرية اكفيــة لتشــخيصه.
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ألتمتة التخزين

يحفــز نمــو االقتصــاد العالمــي تنامــي التقــدم التكنولوجــي
ويؤثــر علــى تطــوره بشــل كبيــر ،فتتنافــس الشــراكت علــى
إيجــاد المزيــد مــن الحلــول التقنيــة المتقدمــة والتــي تســعى
لتوفيــر الجهــد والوقــت والمــال ،والمســاهمة فــي رفــع
كفــاءة وجــودة الســلع والخدمــات المنتجــة.
مــن هنــا أتــى االهتمــام بالتخزيــن أكحــد أهــم المحطــات
المؤثــرة علــى ســير عمليــات سالســل اإلمــداد وإدارتهــا ،إضافــة
إلــى االهتمــام الواســع الــذي يتلقــاه التخزيــن كعمليــة جامعــة
لعــدد كبيــر مــن العمليــات الصغــرى ،وبذلــك تتنــوع خيــارات
اإلبــداع التقنــي وأشــاله.
كمــا ال يخفــى علــى المجتمــع العلمــي والتقنــي فــي الوقــت
الحاضــر ،فــإن فكرة دمــج الــذاكء الصناعي بــأداء الروبوتــات أصبحت
واقعــاً مؤثـ اًر ومســاهماً فــي ضبــط العمليــات اإلداريــة اإلنتاجية،
وقــد تنوعــت مجــاالت هــذا الدمــج ،فشــملت عــدة أنظمــة
ومنصــات تحكــم ،منهــا مــا يســعى للتنبــؤ الدقيــق بالطلبــات
وتحســين تخطيــط المســتودع ودقــة المخــزون ،مثل نظــام إدارة
المســتودعات ( ،)WMSومنهــا مــا يفــرز ويجمــع وينتقــي مــا
بيــن مســاحات التخزيــن؛ عبــر االســتجابة للصــوت والضــوء مثــل
أدوات االنتقــاء اآلليــة ،إضافــة إلــى إماكنيــة دمــج نظاميــن -مثــل
الســابقين -للحصــول علــى إدارة وإشـراف واســعة فــي عمليــات
فتحســن تخصيــص العمالــة وتقلــل الخطــأ البشــري.
التخزيــن،
ِّ

كمــا شــملت مجــاالت دمــج تطبيقــات الــذاكء االصطناعــي
بأجهــزة رافعــة وعربــات نقــل وصناديــق وحاويــات مبرمجــة علــى
نقــل وحفــظ وترتيــب مكونــات المخــزن ،مثــل تلــك المســتعملة
فــي المركبــات الموجهــة آليــاً  ،والتــي يتــم رســم الطريــق
لهــا مســبقاً وتمييــزه بالعالمــات ،فتقــوم بحفظهــا وقراءتهــا
لالســتدالل علــى الطريــق فــي نقــل المخــزون وإعادتــه وترتيبــه.
إن الجــزء األساســي مــن أهميــة تطبيــق هــذه العمليــات
المؤتمتــة يهــدف إلــى حفــظ عمليــات الجــرد مــن الخطــأ
ـل كثيــر فــي عمليــات الجــرد اليدويــة
حســابياً  ،والتــي تطـرأ بشـ ٍ
والتــي ال تــزال تســتخدم حتــى اليــوم فــي عــدة أعمــال مــن
ضمنهــا تخزيــن األدويــة والمعــدات الطبيــة ،وهنــا يتــم
االســتعانة بمنصــات التحكــم لمراقبــة المخــزون ،والتــي تســعى
إلــى تنفيــذ عمليــات الجــرد والتنظيــم بدقــة بالغــة.
نختــم أخيــ اًر بتطبيقــات إنترنــت األشــياء ،ودورهــا الشــامل
والمتاكمــل فــي الوصــول إلــى آفــاق جديــدة للتحكــم فــي
بيئــة التخزيــن ،والتــي تصــل إلــى التحكــم بدرجــة ح ـرارة المخــزن
ورطوبتــه وغيرهــا مــن الظــروف الفيزيائيــة.
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استفهام

األسبرين يومياً :
هل تبرر إيجابياته سلبياته؟
لطالمــا اكنــت الذريعــة المتداولــة الســتخدام األســبرين هــو
تعارضــه مــع تجلــط الــدم ،ولنعــرف أكثــر عــن تأثيــره األساســي،
لنراجــع تسلســل األحــداث عنــد تعــرض جســم اإلنســان لجــرح
خارجــي يــؤدي إلــى النزيــف ،فعندهــا تتراكــم الصفائــح الدمويــة
باتجاهــه ،ويتخثــر الــدم ليكــون طبقــة عازلــة تغلــق موقــع
النزيــف -فتحــة األوعيــة الدمويــة -فيمنــع خــروج الــدم مــن
الجســم.
ولكــن ،مــاذا لــو اكن هــذا التسلســل داخــل األوعيــة الدمويــة
التــي تمــد القلــب بالــدم؟
فــإذا اكنــت الشــرايين متصلبــة نتيجــة تراكــم ترســبات دهنيــة
فيهــا ،وصــادف تمــزق أحــد الترســبات الدهنيــة المتراكمــة
فــي بطانــة األوعيــة الدمويــة داخــل الشــرايين ،فيســارع الــدم
بالتخثــر لســد الشــريان المصــاب؛ األمــر الــذي يعيــق تدفــق الــدم
إلــى القلــب؛ ويــؤدي إلــى األزمــة القلبيــة ،وهنــا يأتــي دور
األســبرين فــي منــع تكتــل الصفائــح الدمويــة ،وبالتالــي منــع
األزمــة القلبيــة.
ـة ال ينبغــي تجاهلهــا
إال أن لتنــاول األســبرين يوميــاً أعراضــاً جانبيـ ً
مثــل :اإلصابــة بالســكتة القلبيــة -جلطــة نزفيــة -نتيجــة انفجــار
األوعيــة الدمويــة ،ونزيــف المعــدة واألمعاء نتيجــة تأثير األســبرين
ـون ُقرحــة المعــدة ،وإصابــة القــرح الموجــودة مســبقاً
علــى تكـ ُّ
بالنزيــف ،ورد الفعــل التحسســي الناتــج عــن تنــاول كميــة كبيــرة
مــن األســبرين.

هــل ُيغنــي شــرب المــاء عــن غيــره
مــن العالجــات لمواجهــة الجفــاف؟
عــرف الجفــاف باختــال فــي موازنــة الســوائل المكتســبة
ُي
َّ
والمســتهلكة ،بمعنــى أنــه ال يوجــد مــاء أو ســوائل أخــرى اكفيــة
ـرة
ـة خطيـ ً
ألداء وظائــف الجســم الطبيعيــة ،وال يعــد الجفــاف حالـ ً
إال لــدى صغــار وكبــار الســن.
أوال
حتــى نختصــر اإلجابــة علــى هــذا الســؤال ،يمكننــا أن نتفــق ً
علــى أن الوقايــة خيــر مــن العــاج ،فاالســتزادة مــن الســوائل
بشــل عــام ،والماء بشــل خاص يقــي مــن الجفاف فــي الظروف
المعتدلــة الطبيعيــة .إال أنــه وبتميــز المناطــق الصحراويــة بدرجــة
حـرارة عاليــة وفتــرة نهــار أطــول ،فإنــه مــن المتوقــع اســتهالك
كميــات أكبــر مــن المــاء ،وخصوصــاً فــي حــال ممارســة الرياضــة
بشــل مســتمر.
كمــا ال يخفــى علــى الجميــع أن البالغيــن يحتفظــون بكميــات
أقــل مــن المــاء فــي أجســامهم ،ومــع إضافتهــا إلــى احتماليــة

تنــاول األدويــة فــإن النتيجــة هــي احتماليــة كبيــرة لإلصابــة
بالجفــاف.
ومــع لك تلــك العوامــل ،إال أن أغلــب البالغيــن ال يصابــون إال
بالجفــاف البســيط أو المعتــدل ،والــذي يمكــن تفاديه باالســتزادة
مــن الســوائل ،أمــا حــاالت الجفــاف الشــديد ،والتــي نــاد اًر مــا
تصيــب البالغيــن فهــي بحاجــة إلــى تدخــل طبــي فــوري.
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