نشرة نوبكو
الربع الرابع | 2020

عن نوبكو

ترتكــز “نوبكــو” علــى أهــداف اســتراتيجية
واضحــة لتقديــم نقلــة نوعيــة فــي مجــال خدمات

اإلمــدادات الطبيــة ،وتحســين كفــاءة اإلنفــاق
الصحــي الحكومــي لشــراء األدويــة واألجهــزة
والمســتلزمات الطبيــة ،حيــث تنتهــج سياســة
التعــاون والتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة؛
لاللتــزام بالضوابــط التــي تضعهــا وتقررهــا
فــي مجــال إمــداد وتمويــن األدويــة واألجهــزة
والمســتلزمات الطبيــة.
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نوبكو..
ماكن رائع
للعمل!
تؤمــن “نوبكــو” بأهميــة توفيــر بيئــة عمــل مثالية
ضمــن تطلعاتهــا لتحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات
فــي ســبيل تطويــر خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،وتوفيــر أفضــل
معاييــر الجــودة فــي خدمــات القطــاع الطبــي
الحكومــي بمــا يتماشــى مــع مســتهدفات رؤيــة
المملكــة  ،2030نحــو تعزيــز الســامة المجتمعيــة
وتحقيــق جــودة الحيــاة.
تفخــر “نوبكــو” بحصولهــا علــى اعتمــاد
“ ”Great Place to Workفــي شــهر أكتوبــر
مــن العــام 2020م ،والــذي يشــهد علــى
وضــوح الرؤيــة واالســتراتيجية الخاصــة بهــا،
ويبــرز جــودة الممارســات وآليــات العمــل
الداخليــة التــي تعتمدهــا “نوبكــو” لمشــاريعها
وخدماتهــا ،وتوفيــر البيئــة األنســب للعامليــن؛
لضمــان اإلنتاجيــة واالحترافيــة فــي أداء العمــل.
يعكــس هــذا االعتمــاد مــدى احترافيــة العامليــن
فــي “نوبكــو” ،وحرصهــم الدائــم علــى أداء
األعمــال وفــق الحوكمــة ،والخطــط االســتراتيجية،
واألهــداف التــي تطمــح “نوبكــو” لتحقيقهــا
بالتحالــف مــع العامليــن لديهــا.

OCT 2020 - OCT 2021
KSA
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قيمنا
التركيز على
احتياجات العميل

المسؤولية

التكيف مع
الظروف

التعاون

الكفاءة

المرونة

“نوبكـو” مثـال وطنـي استثنـائي
فـي التكويـن ،والرؤيـة ،والمهــام!
كفاءة اقتصادية

تخطيط شرائي

منهجية واعدة

نظام شراء موحد

تتمثل فـــي المشــاركة
الفعـالــــة ،وتطبيـــــق
أفضـــــل التقنيــــــات
والبـرامــــج ،ونهـــــج
استراتيجيــــة طموحـــة
للنمــو.

لتوفيــر احتياجــات جميــع مــن خــال االســتفادة مــــن أجــــل تحقيـــــق
القطاعــات الصحيــة مــن مــن الشـراء االســتراتيجي المنفعـــة المتاكملـــة،
األصنــــاف المعتمــدة بكميــات كبيــرة وبأســعار وضمــــــان التوريــــــد
المســـتمر الحتياجـــات
في األدلـــة الموحــدة منافســة
القطاعــــات الصحيــــة
علــى مــدار العــام
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أرقامنا
انطالقــاً مــن إيمانهــا الكبيــر بالمهــام المولكــة
إليهــا؛ عملــت “نوبكــو” علــى ضمــان الرعايــة
الصحيــة المالئمــة لمــن يحتاجهــا عبــر توفيــر
المنتــج المناســب ،فــي المــان المناســب ،والوقت
المناســب ،بالســعر المناســب؛ حيــث يكمــن دورهــا
فــي تصميــم وتنفيــذ وتحســين حلــول سالســل
اإلمــداد.
وقــد نتــج عــن تلــك األدوار والمهــام الكبيــرة
األرقــام التاليــة:

+9,000,000

وصفة طبية إلكترونية (وصفتي)

 59+مـليـــار

القيمة اإلجمالية للمنافسات

+1,200
مركز رعاية صحية
أولية (وصفتي)

+70
مستشفى
(وصفتي)

+33,000
عدد البنود المخزنة في
المستودعات

+180,000

+2100

“طبلية” حجم الطاقة
االستيعابية للمستودعات

صيدلية مجتمعية
(وصفتي)

+5800

+135

عدد البنود المتوفرة في
منصة السوق االلكتروني

عدد العمالء
المستفيدين

380

793

عدد نقاط التوصيل
حول المملكة

عدد الموردين
المسجلين

44,573

عدد البنود المتوفرة
في األدلة

222

إجمالي المنافسات
التي تم طرحها

%89

نسبة المحتوى المحلي من
البنود المتقدم عليها
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في مواجهة
الجائحة

في مملكة اإلنسانية،
صحة اإلنسان ً 
أوال

بحمــد اللــه شــهد نهايــة العــام 2020م بدايــة
زوال األزمــة الناتجــة عــن جائحــة كورونــا؛ حيــث
ســخرت “نوبكــو” إماكنياتهــا وبدعــم وتوجيهــات
مــن القيــادة الرشــيدة حفظهــا اللــه ،لتوفيــر
أولــى الدفعــات الخاصــة بلقــاح فيــروس كورونــا
المســتجد  COVID 19إلــى المملكــة ،فقــد
عملــت “نوبكــو” جاهــدة مــع شــراكئها لتوفيــر
اللقــاح واســتيراده قبــل نهايــة العــام 2020م
حيــث بــادرت بتوزيعــه مباشــرة للمواقــع
المحــددة مــن قبــل وزارة الصحــة ،والتــي
بــدأت بتطعيــم المواطنيــن والمقيميــن
وفقــاً للبروتوكــوالت المعتمــدة لديهــا.
وبفضــل اللــه اكنــت المملكــة مــن أوائــل الــدول

التــي اســتطاعت توفيــر اللقــاح فــي وقــت
قياســي ،كمــا حرصــت “نوبكــو” علــى تأســيس
سلســلة توريــد نوعيــة لتطبيــق أحــدث معاييــر
التتبــع التقنيــة فــور خــروج اللقاحــات حتــى
وصولهــا لمراكــز التطعيــم ،كمــا تــم العمــل مــع
عــدد مــن الجهــات لتنفيــذ مســار إجرائــي يضمــن
وصــول اللقاحــات فــي الوقــت المناســب والكميــة
المناســبة تحــت الظروف المناســبة بدرجــة حرارة 70
تحــت الصفــر ،ويعــود هــذا الجهــد الكبيــر لقــدرة
الشــركة وإماكنياتهــا فــي القطــاع اللوجســتي
المتطــور ،وقدرتهــا الشـرائية القويــة ،كمــا تحــرص
علــى اختيــار شــراكئها بعنايــة للحصــول علــى
منتجــات طبيــة ترتقــي بخدمــات الرعايــة الطبيــة.
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االنفتاح على
العالم!
من أجل سفر آمن

حرصــاً مــن المملكــة علــى ســامة مواطنيهــا ،فقــد تقــرر
تأجيــل اإلعــان عــن فتــح منافــذ العبــور والمطــارات للرحــات
الدوليــة ،ونظــ اًر الســتمرار ارتفــاع معــدالت انتشــار الوبــاء فــي
ـدد مــن الــدول ،والتــي يواجــه بعضهــا حاليــاً موجــة ثانيــة
عـ ٍ
مــن الجائحــة؛ فقــد وضعــت الــدول بعــض اشــتراطات الســامة
للقادميــن إليهــا ،حيــث تشــترط إســبانيا -علــى ســبيل المثــال-
تعبئــة وتوقيــع نمــوذج  FCSعلــى اإلنترنــت ،فــي حيــن يتعيــن
علــى المســافرين إلــى ســنغافورة إجـراء فحــص COVID-19 PCR
فــي غضــون  72ســاعة قبــل المغــادرة إليهــا ،وتشــترط جميــع
لحجــر منزلــي بعــد الوصــول إليهــا
الــدول تقريبــاً الخضــوع
ٍ
تتــراوح مدتــه مــن  14-3يــوم ،وتتفــاوت هــذه االشــتراطات
تبعــاً الختــاف الدولــة؛ ولذلــك يجــب التأكــد مــن قــراءة الئحــة
اإلرشــادات واالشــتراطات لــل دولــة قبــل الســفر إليهــا.

معا ..لتجنب نشر
ً
الفيروس
تكمــن أهميــة اإلجــراءات الوقائيــة والتدابيــر المســبقة فــي
فعــال فــي تقليــل انتشــار العــدوى،
كونهــا تســاهم بشــل َّ
يحــد مــن نســبة تفشــي الفيــروس ويؤكــد الســامة
ممــا
ُّ
العامــة؛ لذلــك ينبغــي االطــاع علــى إجــراءات وشــروط الســفر،
وااللتــزام بالتدابيــر االحترازيــة التاليــة:

01

ال يسمح بالسفر
للمسافرين غير المصاحبين
تحت سن  15سنة.

03

02

يجب ارتداء الكمامة طوال
وقت الرحلة.

04

يجب على المسافرين
إصدار بطاقة الصعود عبر
اإلنترنت قبل دخول المطار.

الوصول إلى المطار قبل
ساعتين على األقل من
موعد المغادرة.

يسمح بقطعة واحدة
فقط للك شخص وبحد
أقصى  7كيلو داخل
المقصورة.

المحافظة على التباعد
االجتماعي.

05

06
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ُمستراح

األساطير
حول العالم

تعــد األســطورة إرثــاً بشــرياً وظاهــرة اجتماعيــة عالميــة بامتيــاز،
تتشــارك فيهــا لك الثقافــات والشــعوب ،فــا يخلــو بلــد أو
ضاحيــة مــن شــرق األرض إلــى غربهــا مــن أســطورة خارقــة
ومثاليــة تــروى حولهــا الحاكيــا والقصــص ،وتنســج مــن خاللهــا
العبــر والــدروس.
كمــا أن هــذه األســاطير تحمــل وبشــل مســتمر عــدداً مــن
القيــم والمثــل العليــا التــي تتمتــع بهــا البيئــة الحاضنــة لهــا.
حيــث باســتطاعتنا أن نجــد تأثيــرات هــذه األســاطير متســربة
فــي مختلــف مناحــي الحيــاة الحديثــة اليــوم ،ويمكــن لنــا مــن
عــدد مــن المعانــي الدفينــة ،والدوافــع
خاللهــا اســتظهار
ٍ
المجتمعيــة والثقافيــة التــي أنشــأتها ،والفلســفة التــي
تقطــن خلفهــا ،وقــد اكنــت األســطورة تقــوم مقــام العلــم؛
فــي توضيــح الغمــوض الــذي لــم يعــرف لــه اإلنســان تفســي اًر ،
حيــث تكــون محفــزة أحيانــاً لفعــل أمــر مــا ،ومــرة أخــرى -وكثي ـ اًر
مــا تكــون -ناهيــة عــن أفعــال أخــرى.
وتعليــا
مثــا،
فيتــم اســتخدامها لتفســير ســبب المطــر
ً
ً
للظواهــر الطبيعيــة اكلــزالزل والفيضانــات ،وكثيــ اًر مــا اكنــت
تتشــل في صــورة مخلوقــات خياليــة أو آلهة .وتتميز األســطورة
بإضفائهــا طابعــاً جماليــاً وســاح اًر علــى الظواهــر الطبيعيــة
ـر مــن
فتنتقــل بهــا لطــور أكثــر فــرادة وروعــة ،وال تــزال كثيـ ٌ
المجتمعــات البدائيــة فــي هــذه األيــام تعطــي قيمــة صدقيــة
كبيــرة لألســطورة وتؤمــن بهــا أكحــد المســلمات الكونيــة!

وبمــا أن التاريــخ يشــل قيمــة ثقافيــة ،فوجــود األســطورة
يعبــر أصــدق تعبيــر عــن هــذه العناصــر الثقافيــة ،والخيــال
فيــه ّ
االجتماعــي المشــترك لــدى الجماعــات والشــعوب .وقــد ســجلت
لنــا المصــادر التاريخيــة كثيــ اًر مــن األســاطير التــي اكدت أن
تختفــي.
ـا لــو نظرنــا لإلليــاذة واألوديســة ،ســنجد فيهــا أحــد أهــم
فمثـ ً
المرتكــزات التوثيقيــة لألســاطير اليونانيــة والرومانيــة ،باإلضافــة
إلــى ألــف ليلــة وليلــة كمثــال علــى الخيــال العربــي األســطوري
والبديــع .مــع توثيقهــا للعناصــر المجتمعيــة الخاصــة بــل
إقليــم وعصــر .مــع اشــتمالها علــى الحاكيــا الغريبــة والخارقــة،
والســحرية!

األساطير

الشعبية المحلية
عــدد مــن األســاطير الشــعبية،
فــي بيئتنــا المحليــة ينتشــر
ٌ
حيــث تكونــت بفعــل الحاجــة أحيانــاً  ،وللجهــل أحيانــاً أخــرى،
والتــي يســتخدمها كبــار الســن غالبــاً  .وعــادة مــا تكــون ألغراض
الوقايــة والحفــظ والحمايــة ألطفالهــم ،إذ اكنــت أحــد اآلليــات
الناجعــة فــي التربيــة فــي ذلــك الوقــت.
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مقال
العدد

مواكبة التطورات
واألحداث

األستاذ زايد حميد  -الرئيس المالي التنفيذي

تتعامــل األمــم والمجتمعــات مــع العصــر بمــا يســاير
تطوراتــه ويواكــب مســتجداته ،وهــذه المواكبــة تجعلهــا
مشــاركة وفاعلــة فــي هــذا التطــور ..األمــر الــذي
ينعكــس علــى نواحــي الحيــاة فيهــا ،ويســاهم وبشــل
كبيــر فــي إحــداث نقلــة مميــزة واســتثنائية ،نناقــش
فــي هــذا المقــال أحــد النمــاذج التــي تدخــل ضمــن
هــذا الســياق.
إن مهنــة المحاســبة مــن المهــن التــي يتوقــع أن يقــل
الطلــب عليهــا خــال الفتـرات القادمــة ،وذلــك حســب مــا
تصــدره المنظمــات العالميــة ،وقــد يعــود الســبب ألتمتــة
كثيــر مــن العمليــات المحاســبية ،حيــث أصــدرت جامعــات
عالميــة عــدة مقــاالت تنتقــد التوجهــات والطــرق التــي
يتبناهــا القــادة الماليــون بأنهــا ال تتماشــى مــع الخطــط
َّ
االســتراتيجية ،أو أنهــا عمــود مهــم يســاعد فــي نمــو
الشــراكت ،حيــث ُينظــر لــأدوار الحاليــة التــي تقــوم
بهــا اإلدارة الماليــة فــي تقليــص حجــم التاكليــف ورصــد
العمليــات المحاســبية ،ومــن رأيــي الشــخصي فــإن هــذا

الــدور التقليــدي لــإدارة الماليــة ال يتواكــب مــع التطــورات
واألحــداث التــي تواجههــا الشــراكت ،وعلــى ذلــك فــإن
الــدور الفاعــل الــذي يجــب أن تقــوم بــه اإلدارة الماليــة
كجهــة؛ هــو ضبــط العمليــات وتعزيــز الرقابــة الداخليــة،
وكذلــك العمــل علــى تحســين السياســات واإلجــراءات
الداخليــة؛ مــن خــال تســهيل تدفــق عمليــات الشــركة،
باإلضافــة إلــى لعــب دور رئيــس فــي تحقيــق الخطــط
االســتراتيجية والبحــث عــن أفضــل الفــرص االســتثمارية،
تنمــي حجــم الشــركة بغــرض االســتدامة فــي ظل
والتــي ِّ
التغيــرات التــي قــد تشــهدها الصناعــة التــي تنتمــي
لهــا الشــركة أو التقنيــة بشــل عــام.
لذلــك؛ فــإن علــى اإلدارة الماليــة التنبــؤ بالمتغيـرات التــي
تخــدم نمــو الشــركة وتحقــق أهدافهــا ،ومنهــا تطويــر
البنيــة التحتيــة ،وتســهيل اإلجـراءات الداخليــة التــي ترفــع
مــن الفعاليــة بيــن وحــدات األعمــال ،وكذلــك البحــث عــن
أفضــل ُســبل التعــاون مــع شــراكء النجــاح مثــل العمــاء ،أو
المورديــن أو موظفــي الشــركة.

nupco.com

8

على
فكرة

ُتعشــعش فــي األذهــان خرافــات شــعبية للعالجــات
الطبيــة ،وتنتشــر علــى نطــاق واســع حاكيــات
تتناقــل لحــوادث ،وإســعافات أوليــة ينقلهــا جيــل
آلخــر ،وســواء أاكنــت صحيحــة أو خاطئــة فــا زال
هنــاك فئــة مــن النــاس تؤمــن بهــا وتتوارثهــا
مــن األجيــال الســابقة ،وتتعامــل معهــا كحقائــق
ومعلومــات علميــة .فلمــاذا نصدقهــا طالمــا
أنهــا خرافــات شــعبية! فــي الســطور اآلتيــة نتعرف
علــى بعــض الخرافــات الطبيــة المنتشــرة ،وهــل
حقــاً تجــدي نفعــاً ؟

عالج الحروق بالماء،
ودور اإلســعافات األوليــة بيــن التحكــم
فــي الحالــة الطارئــة والســامة علــى
المــدى البعيــد:

ُب ّن القهوة

كعالج إليقاف النزيف وتضميد الجروح:
أجريــت العديــد مــن الدراســات ومنهــا دراســة “دور
ــن القهــوة فــي خلــق نمــوذج جديــد لعــاج
ُب ّ
الجــروح” للبروفيســور هنــدرو ســودجونو يوونــو،
مــن قســم جراحــة األوعيــة الدمويــة ،فــي جامعــة
بادجادجــاران.
ـن القهوة
اســتنتج مــن الدراســة أن تغطيــة الجرح ُببـ ّ
ـن
البـ ّ
لعــدة أســابيع دون تنظيــف أو ترطيــب ،فــإن ُ
يلعــب دو اًر خاصــاً فــي امتصــاص ســوائل الجــرح
باســتمرار حتــى يشــفى .حيــث مــع وجــود طبقــة
ـن القهــوة ،يتــم امتصاص الســوائل
ســميكة مــن ُبـ ّ
مــن الجــرح عــن طريــق خلــق ضغــط علــى ســطحه.
كمــا افتــرض أن لك مــن حمــض الكربوكســيل
والمعــادن األيونيــة ،والبكتيريــا “مكــورات عنقوديــة
ذهبيــة مقاومــة للميثيســيلين” الموجــودة فــي
ــن القهــوة تفســر هــذا االمتصــاص الســريع.
ُب ّ
ـن القهــوة يمتــص
وبالمقارنــة مــع العســل ،فــإن ُبـ ّ
بســهولة الســوائل الناتجــة مــن الجــروح ويبقــى
ــن كمــا هــو؛ ال تتغيــر حالتــه أو وضعــه علــى
الب ّ
ُ
الجــرح .بينمــا يميــل العســل إلــى التدفــق خــارج
الجــرح ويمتصــه الشــاش بســهولة.

تعتبــر الحــروق إصابــة شــائعة فــي مرحلــة الطفولة،
ويلجــأ اآلبــاء فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى طــرق
العالجــات الشــعبية ،اكســتخدام الصبــار ،أو وضــع
الزبــدة ،أو ســكب المــاء البــارد .والجديــر بالذكــر ثمــة
دراســة أســترالية حديثــة فــي طــب الطــوارئ تحــت
عنــوان “ســكب المــاء البــارد لإلســعافات األوليــة
يقلــل مــن االحتيــاج لعمليــات ترقيــع الجلــد ،”.حيــث
أثبتــت هــذه الدراســة مــدى فعاليــة المــاء البــارد
كوســيلة مبكــرة للتحكــم فــي عــاج الحــروق علــى وأخيــراً  ،ليــس لك خرافــة طبيــة متداولــة ُتصــدق،
المــدى البعيــد وأنهــا األفضــل حتــى اآلن .حيــث بــل مــا أثبــت عنهــا مــن دراســات وبحــوث تؤكــد
اســتنتج مــن الدراســة أن عمــق الحــرق وســرعة فعا ليتها .
ُ
تكويــن الجلــد تتأثــر بطريقــة اإلســعافات األوليــة
فــي فتــرة الثــاث ســاعات األولــى مــن وقــت
اإلصابــة ،وتعتبــر اكفيــة لعــاج الحــرق تمامــاً  .فمــن
نتائــج الدراســة ،األطفــال المصابــون الذيــن ُســكب
عليهــم المــاء البــارد بعــد الحــرق مباشــرة لمــدة
 20دقيقــة ،ظهــر أنهــم لــم يتأثــروا علــى المــدى
البعيــد مــن شــدة الحــروق واالحتيــاج لتدخــات
جراحيــة تجميليــة لترقيــع الجلــد.
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ُكن مط

ُكن مطَّ لعاً

األعضاء
الصنـاعيـة
“فجر جديد ألجسادنا”

الم ْف َت َتــح حديثــاً  ،والتابــع لقســم
منــذ طــرح مفهــوم تصنيــع األعضــاء البشــرية ألول مــرة فــي عــام 2003م بمركــز تصنيــع األعضــاء ُ
الهندســة المياكنيكيــة بجامعــة تســينغهوا فــي جمهوريــة الصيــن الشــعبية ،والعالــم لــم يتوقــف عــن التطــور واالبتــار المتواصل
فــي مجــال األعضــاء االصطناعية.
ُتعــرف األعضــاء الصناعيــة بأنهــا أجهــزة هندســية يمكــن زراعتهــا أو دمجهــا بالجســم البشــري عبــر توصيلهــا باألنســجة الحيــة؛
الســتبدال عضــو طبيعــي أو مضاعفــة أو تحســين أدائــه ووظيفتــه؛ ممــا مــن شــأنه تســريع عمليــة تعافــي الجســد وتقبلــه
للعضــو الجديــد.
قــدم العلــم فــي اآلونــة األخيــرة خيــارات متعــددة تتضمــن انخـراط التقنيــة فــي صناعــة األعضــاء ،وأحدثــت الطباعــة ثالثيــة األبعــاد
ثــورة صناعيــة عــززت مــن خيــارات صناعــة األعضــاء ،وأصبحــت األجهــزة ذات الفتحــات المتعــددة المطبوعــة ثالثيــة األبعــاد خيــا اًر مثالياً
ألغلــب الشــراكت المصنعــة لألعضــاء الصناعيــة ،كمــا ترتبــط األعضــاء الصناعيــة ارتباطــاً وثيقــاً بالهندســة والتصميــم الصناعــي
والتغي ـرات فــي خصائــص المــواد.
يمكن تقسيم األعضاء االصطناعية حسب المواد المستخدمة إلى ثالث فئات رئيسية:

أعضـــــاء اصطناعيـــــة
مياكنيكيـــة ،مصنوعــة
مــــن بوليمــ ـرات غيــر
حيــة -مثــل البالســتيك-
أو المعــادن.

أعضــــاء اصطناعيـــــة
مياكنيكيــــة حيويـــــة،
مصنوعـــة مــن خاليـــا
حيـة جزئيــاً وبوليمـــرات
 /أو معــادن غيــر حيــة.

أعضــــاء اصطناعيـــــة
بيولوجيــة -اصطناعيــة
بيولوجيـــة -مصنوعـــة
مــــن خاليــــا حيــــة ،أو
بوليمــرات قابلـة للتحلل
أو عناصــر معدنيــة.

يمكــن اســتعراض ســلبيات وإيجابيــات تلــك األنــواع باختصــار ،ففــي حالــة زراعــة أو اســتبدال األعضــاء الفاشــلة بأخــرى صناعيــة مــن
النوعيــن األول أو الثانــي فــإن التعافــي ســيكون جزئيــاً ومؤقتــاً ،بينمــا لألعضــاء الصناعيــة البيولوجيــة القــدرة علــى تعافــي األعضــاء
الفاشــلة تمامــاً وبشــل دائــم.
تتمثــل وظيفــة األعضــاء الصناعيــة الرئيســية فــي شــغر مــان أعضــاء معطوبــة أو فاشــلة ،عبــر ربــط وتثبيــت األوعيــة الدمويــة بيــن
األعضــاء المزروعــة واألنســجة المحيطــة بهــا ،وتوفيــر دعــم مياكنيكــي إضافــي باالعتمــاد علــى تصميــم األعضــاء الصناعيــة وأدائهــا،
حيــث تلعــب طبقــات ومنحنيــات تصميمهــا دو اًر مهمــاً فــي نقــل وتوزيــع العناصــر الغذائيــة واألكســجين وموازنــة مســتويات
الهرمونــات.
أمــا عــن التغلــب علــى مشــلات الرفــض المناعــي والحفــاظ علــى التــوازن؛ تنتقــى خاليــا مطابقــة مــن األعضــاء المســتبدلة مــن
المرضــى ،بمــا فــي ذلــك الخاليــا البالغــة الجذعيــة ،وتضمينهــا فــي عمليــات صناعــة األعضــاء الصناعيــة.
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الجراحة
الروبوتية :ذراع
حديدية بمخاطر
أقل:

هل تختفي
معاناة المصابين
بحساسية الفول
السوداني؟
قدمــت إحــدى شــراكت األدويــة البيولوجيــة ،الواقعــة فــي
مدينــة بريســبان بواليــة اكليفورنيــا ،دواء “ ”Palforziaكســابقة
ألدويــة الحــد مــن حساســية الفــول الســوداني ،وأفســحته
هيئــة إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة فــي بدايــة 2020م كعــاج
يقلــل مــن مخاطــر التعــرض غيــر المقصــود.

يــرى األطبــاء أن اســتخدام الروبوتــات فــي الجراحــة أفضــل وأســرع
وأدق مــن التقنيــات التقليديــة؛ نظـ اًر لقدرتهــا علــى إجـراء أنــواع
ـادة
متعــددة مــن العمليــات المعقــدة بمرونــة وتحكــم أكبــر ،وعـ ً
مــا يكــون مســتوى تدخــل الروبوتــات بالجراحــة طفيفــاً  ،وقــد
يقتصــر علــى إجــراء شــقوق صغيــرة .يتكــون النظــام الجراحــي
ـزودة باكمي ـرا،
الروبوتــي الســريري شــائع االســتخدام مــن ذراع مـ َّ
ـراح مــن التحكــم
وأذرع آليــة
وي َّ
مكــن الجـ َّ
ملحقــة بــأدوات جراحيــةُ ،
َ
تحكــم تتصــل بحاســب آلــي فــي غرفــة
بــاألذرع باســتخدام لوحــة ُّ
العمليــات ،كمــا ُتــزوده بعــرض ثالثــي األبعــاد وعالــي الدقــة
لموضــع الجراحــة ،كمــا يقــوم الفريــق الطبــي بمســاعدة الجـراح
مباشــرة خــال العمليــة ،ويتميــز النظــام الروبوتــي بقدرتــه علــى
تعزيــز أداء العمليــات الجراحيــة بدقــة ومرونــة ،تتمثــل فــي قدرته
علــى إج ـراء أكثــر مــن عمليــة فــي وقــت واحــد ،باإلضافــة إلــى
مقارنــة بالتقنيــات
وضــوح ودقــة موضــع العمليــة الجراحيــة
ً
ممكنــاً الجراحيــن مــن إج ـراء عمليــات دقيقــة
التقليديــة األخــرى،
ِّ
ومعقــدة ،قــد تكــون صعبــة أو حتــى مســتحيلة الحــدوث
باســتخدام التقنيــات التقليديــة ،كمــا أنهــا تحــد مــن حــدوث
عــدوى مــا بعــد العمليــة الجراحيــة ،والشــعور باأللــم وفقــدان
الــدم ،وتســاعد علــى ســرعة الشــفاء ،وأخي ـ اًر تتــرك ندوبــاً أصغــر
وأقــل وضوحــاً .
علــى الجانــب اآلخــرُ ،تقتصــر مخاطــر الجراحيــة الروبوتيــة علــى
نفــس المخاطــر الناجمــة عــن الجراحــات المفتوحــة التقليديــة،
اكإلصابــة بعــدوى مــا بعــد العمليــة ،ومضاعفــات أخــرى تتبــع
وتعــد الجراحــة الروبوتيــة خيــا اًر مثاليــاً إلجـراء
العمليــات التقليديــةُ ،
عــدد مــن العمليــات المختلفــة ،بمــا فيهــا :الشــريان التاجــي
الملتــف ،واســتئصال األنســجة الســرطانية مــن األج ـزاء الحساســة
مــن الجســم مثــل األوعيــة الدمويــة أو األعصــاب ،واســتئصال
المــرارة ،واســتبدال الــورك ،واســتئصال الرحــم ،اســتئصال اللكيــة
أو جــزء منهــا أو زراعتهــا ،وترميــم الصمــام التاجــي ،واســتئصال
البروســتاتا والمثانــة.

يعمــل نظــام “ ”Palforziaعلــى تزويــد المريــض بجرعــات متزايــدة
مــن مســحوق الفــول الســوداني المنقــى قبــل الوصــول إلــى
جرعــة يوميــة ثابتــة؛ لتعويــد جهــاز المناعــة تدريجيــاً علــى خلــو
الفــول الســوداني مــن أي تهديــدات صحيــة.
كمــا تشــير نتائــج آخــر التجــارب الســريرية الحديثــة التــي أجريــت
علــى  372مــن األطفــال والمراهقيــن ،إلــى قــدرة  60%منهــم
علــى تحمــل كميــة بروتيــن بســيطة تعــادل ناتــج بروتيــن حبتيــن
مــن الفــول الســوداني ،بينمــا لــم يســاعد الــدواء كثيــ اًر فــي
االختبــارات التــي أجريــت علــى عينــة صغيــرة مــن البالغيــن.
ـد الــدواء بحمايــة األطفــال الذيــن يعانــون مــن رد فعــل شــديد
َيعـ ُ
الحساســية تجــاه مالمســة الفــول الســوداني بشــل عرضي في
حياتهــم اليوميــة؛ ليمنــع حــدوث رد فعــل خطيــر قــد يــؤدي
إلــى المــوت ،علــى الجانــب اآلخــر ال يخلــو “ ”Palforziaأكي دواءٍ
آخــر مــن اآلثــار الجانبيــة ،وفــي مقدمتهــا الحساســية المفرطــة؛
لــذا ينصــح دائمــاً بأخــذ الجرعــات تحــت إشـراف طبــي.
يكتــظ مجــال األدويــة المضــادة للحساســية بالتجــارب فــي اآلونة
األخيــرة ،واعــداً بحلــول وقائيــة كثيــرة ،يتصدرهــا تشــجع اآلبــاء
علــى إدخــال بروتيــن الفــول الســوداني فــي غــذاء أطفالهــم
فــي عمــر مبكــر ،واقتـراح الفتــرة مــا بيــن األربعــة وحتــى الســت
أشــهر كفتــرة مناســبة ،لتطبيــق نفــس األســلوب الــذي يتبنــاه
دواء “.”Palforzia
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تقنيات تصفية ذبذبات
الصوت تصل إلى
السماعات الطبية:

الجيل الجديد من أجهزة
االستنشاق لمرضى الربو:
يتحضــر ســوق األجهــزة الطبيــة  -ريثمــا تنتهــي
االختبــارات الســريرية  -لطــرح أجهــزة استنشــاق
ذكيــة بميــزات رقميــة ترتبــط بتطبيــق علــى
الهاتــف المتنقــل أو جهــاز الحاســب اآللــي
لمســاعدة مرضــى الربــو وأطبائهــم علــى
إدارة جرعــات أدويــة االستنشــاق بشــل أفضــل.
وتحتــوي بعــض أجهــزة االستنشــاق الذكيــة
علــى أجهــزة استشــعار يمكنهــا رصــد مثيــرات
الربــو مثــل التلــوث العالــي وحبــوب اللقــاح،
إضافــة إلــى إرســال تنبيهــات بأوقــات االستنشــاق
وجــودة أســلوبه ،كمــا تقــوم بتتبــع وتســجيل
عــدد م ـرات اســتخدام جهــاز االستنشــاق تلقائيــاً .
تهــدف أجهــزة االستنشــاق لتســهيل االلتــزام
بتنــاول أدويــة الربــو؛ حيــث إن اإلهمــال والنســيان
نتائــج متوقعــة أثنــاء متابعــة تنــاول أدويــة األمـراض
المزمنــة التــي تصاحــب المصابين بها لفتــرة طويلة.

أثــارت ســماعة الطبيــب الرقميــة الجديــدة اهتمــام
الوســط الطبــي ،باحتوائهــا علــى مجموعــة
مستشــعرات صوتيــة تنقســم إلــى مستشــعر
جســم ومستشــعر محيــط ،حيــث يهدف مستشــعر
الجســم لرصــد األصــوات الناتجــة عــن أعضــاء جســم
المــراد ســماع أصواتهــا ،بينمــا يصفــي
اإلنســان ُ
مستشــعر المحيــط الضوضــاء البيئيــة القريبــة مــن
مستشــعر الجســم ،ليســاهم فــي إنتــاج أصــوات
نظيفــة خاليــة إلــى حــد كبيــر مــن المشوشــات
الصوتيــة ،وجاهــزة للتصنيــف أكصــوات تنفــس
طبيعيــة أو غيــر طبيعيــة ،كمــا تشــتمل علــى
نظــام تخزيــن البيانــات المســجلة.
تتدخــل التقنيــة فــي تســجيل ومعالجــة األصــوات
الملتقطــة بواســطة الســماعة التــي يتــم تحويلها
ُ
إلــى بيانــات مســجلة ومحفوظــة فــي الســماعة
الرقميــة ،فبنــاء علــى ذبذبــة واحــدة علــى األقــل
ً
ســتتمكن الســماعة مــن إجــراء تحليــل صوتــي
للذبذبــة ،وآخــر إحصائــي يمثــل نتائــج معالجــة
ذبذبــات الصــوت.
َت ِعــد الســماعة الرقميــة الجديــدة برصــد دقيــق
للعالمــات الحيويــة األوليــة والتــي يســتدل بهــا
عمــوم األطبــاء للوصــول إلــى تشــخيص دقيــق
لمشــالك صحيــة جمــة.
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تفعيل
التأمل
باستخدام
التقنية
اقترحــت عــدة دراســات حديثــة فعاليــة تأثيــر اســتخدام التقنيــة
فــي التحفيــز علــى التأمــل ،والتــي تــدرس عالقــة منتجــات
(ســهلة االرتــداء) تحــث علــى التأمــل باســتخدام مستشــعرات
تخطيــط كهربيــة الدمــاغ ( )EEGوالتــي تقيــس النشــاط
إضافــة إلــى مستشــعر معــدل ضربــات
الكهربائــي للدمــاغ،
ً
القلــب ومقيــاس تســارع ومــدوار ،بحيــث تراقــب المستشــعرات
معــدالت عالماتــك الحيويــة لحظيــاً  ،ثــم تســتخدم تلــك البيانــات
لمســاعدتك علــى التركيــز عبــر تنظيــم إشــارات صوتيــة ،تســاعد
علــى قيــادة تركيــزك.
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أخبار متنوعة

برعاية

بوداكســت “ديوانيــة التحــول الصحــي” ..إثــراء معرفــي يواكــب
رحلــة المســتقبل
بوداكســت “ديوانيــة التحــول الصحــي” هــو بوداكســت صحــي تقــوم برعايتــه
“نوبكــو” بهــدف تســليط الضــوء علــى التحــول فــي القطــاع الصحــي ،ضمــن
رؤيــة  2030وذلــك عبــر مناقشــة محتــوى متعلــق بالتحــول الصحــي فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،حيــث ســيتم اســتضافة شــخصيات قياديــة
وملهمــة مــن وزارة الصحــة ومــن مختلــف التجمعــات الصحيــة وغيرهــا
مــن الجهــات المســاهمة ،نحاورهــم بلغــة بســيطة وســهلة وقريبــة مــن
الجمهــور المســتهدف ،ونســمع تجاربهــم ،ونســلط الضــوء علــى اإلنجــازات
وكذلــك التحديــات ضمــن إطــار التحــول الصحــي ،كمــا نهــدف مــن خاللــه
الوصــول لشــريحة واســعة مــن المســتمعين ،والمســاهمة فــي نشــر الوعــي
بأهــداف التحــول الصحــي وأهميتــه.
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كيــف يمكــن للطائـرات بــدون طيــار أن تحــدث ثــورة
فــي الرعايــة الصحيــة فــي المناطــق النائيــة؟
مــن خــال شـراكتهم مــع العديــد مــن القطاعــات؛
ســاعدت  UPSفــي إنشــاء أول نظــام توصيــل طبي
يعتمــد علــى الطائــرات بــدون طيــار فــي العالــم،
حيــث يتــم خاللهــا نقــل اإلمــدادات الطبيــة الطارئــة
إلــى القــرى النائيــة فــي روانــدا ،ممــا ســاهم فــي
إنقــاذ آالف األرواح ســنوياً .

العمــل الســريع للقضــاء علــى فيــروس كورونــا ،يحقــق نتائــج
نوعية ومبشــرة!
بالرغــم مــن أن رحلــة صناعــة اللقاحات تســتغرق مــدة طويلة تصل
أحيانــاً إلــى عشــر ســنوات أو أكثــر ،حيــث يمر خاللهــا اللقــاح بعدة
مراحــل تبــدأ بدراســة التركيبــة المناســبة ،ومــن ثــم إخضاعهــا
للتجربــة الطبيــة لمعرفــة أعراضهــا الجانبيــة ،ومــدى مناســبتها
وفعاليتهــا لماكفحــة األمـراض والفيروســات؛ َّإال أن جائحــة كورونــا
قــد أثــارت ســبقاً عالميــاً نوعيــاً بيــن مختلــف القطاعــات الصحية،
ومراكــز البحــث حــول العالــم ،األمــر الــذي نتــج عنــه بدايــة ظهــور
وإنتــاج عــدد كبيــر مــن ذلــك اللقــاح الخــاص بفيــروس كورونــا،
والــذي ســيقضي علــى الجائحــة بــإذن اللــه وبشــل لكــي.
تقــول أوريليــا نغويــن ،المديــر اإلداري لمكتــب ( )COVAXلماكفحة
فيــروس كورونــا“ :لقــد اكن هــذا األمــر غيــر متوقــع البتــة ،حيــث
لــم يخضــع العالــم لمثــل هــذه التجربــة مــن قبــل؛ لــذا فإننــا
نقــوم بهــذا األمــر بســرعة غيــر مســبوقة” ،وعلــى صعيــد آخــر
تســببت هــذه الســرعة المذهلــة فــي تطويــر اللقــاح ،بإثــارة
القلــق حــول إذا مــا اكن لــه تأثيــر ســلبي ،إال أن الخبـراء أكــدوا بــأن
اللقــاح قــد تــم اختبــاره بدقــة متناهيــة علــى شــريحة كبيــرة من
المتطوعيــن حــول العالــم ،وذلــك بغــرض التأكــد مــن ســامته
وفعاليتــه ،كمــا أن عــدداً كبيــ اًر مــن دول العالــم قــد بــدأت
بالفعــل بإعطــاء جرعــات التطعيــم لمواطنيهــا.

تقنية النانو باتش الجديدة؛
اإلبر ستصبح من الماضي
ســاعدت الثــورة المعرفيــة التــي يشــهدها العالــم
اليــوم ،فــي تحفيــز االبتــارات واألفــار المتطــورة
بشــل غيــر مســبوق.
وفــي المجــال الطبــي ،قام فريــق طبي مــن جامعة
كوينزالنــد فــي اســتراليا ،بابتــار آليــة جديــدة ســتحل
محــل اإلبــر العادية ،حيــث تتميز بتلكفتهــا المنخفضة،
وقابليــة طرحهــا فــي الســوق بأعــداد كبيــرة؛ وهي
تقنيــة النانوباتــش المتقدمــة التــي أثبتــت فعاليتها
ـل بعــض المشــالك التــي قــد تســببها اإلبــر.
فــي حـ ِّ
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