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نساهم في
المستقبل

رؤية  2030والتحول الصحي

وضعــت رؤيــة المملكــة  2030عــدة برامــج
لدعمهــا وتحقيقهــا علــى أكمــل وجــه ،واكن
القطــاع الصحــي أحــد تلــك القطاعــات الهامــة
التــي ركــزت عليهــا الرؤيــة ،حيــث جــاء برنامــج
“تحــول القطــاع الصحــي” والــذي ســينطلق
خــال عــام 2021م؛ ليســاهم فــي إعــادة هيلكــة
القطــاع الصحــي فــي المملكــة ليكــون نظامــاً
ـا يقــوم علــى صحــة
ـاال ومتاكمـ ً
ـامال وفعـ ً
صحيــاً شـ ً
الفــرد والمجتمــع كلك.
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من أبرز إنجازات القطاع الصحي

تقليــل الوقــت الــازم فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة،
حيــث بلغــت نســبة المرضــى المتلقــون للرعايــة
الطبيــة الطارئــة خــال أربــع ســاعات مــن وقــت
وصولهــم

36% 87%
في عام 2020م

في عام 2016م.

إطــاق عــدد مــن التطبيقــات التــي ســاهمت
فــي تنظيــم المواعيــد خــال جائحــة كورونــا وزيادة
تغطيــة الخدمــات لجميــع مناطــق المملكــة،
حيث تم حجز أكثر من

67

مليون
موعد

مــن خــال تطبيــق “موعد”
ومركز االتصــال 937

وتم تقديم

8.6

مليون
استشارة طبية

مــن خــال تطبيــق “صحــة”
ومركــز االتصــال  937وذلــك
فــي عــام 2020م.

من األهداف االستراتيجية
التي يسعى لها البرنامج
يســتهدف برنامــج “تحــول القطــاع
الصحــي” بنهايــة عــام 2025م
إلــى تغطيــة  88%مــن التجمعــات
الســانية بالخدمــات الصحيــة علــى
مســتوى المملكــة ،و  100%مــن
الســان سيشــملهم الســجل
الطبــي الرقمــي الموحــد ،وذلــك
لتمكيــن التحــول الشــامل فــي
القطــاع وإعــادة هيلكتــه ليصبــح
وفعــاال
شــامال
ً
ً
نظامــاً صحيــاً
ومتاكمــا .
ً

تسهيل الحصول على
خدمات الرعاية الصحية

تحسين جودة وكفاءة
الخدمات الصحية.

تعزيز الوقاية ضد
المخاطر الصحية

تعزيز السالمة
المرورية
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كيف تساهم نوبكو في تحقيق
رؤية المملكة 2030؟

يتركــز نشــاط “نوبكــو” فــي تقديــم خدمــات
الشــراء الطبــي ،والتخزيــن ،والتوزيــع لألدويــة
واألجهــزة والمســتلزمات الطبيــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ،وذلــك عــن طريــق تصميــم،
وتنفيــذ ،وتحســين حلــول سالســل اإلمــداد
لتحقيــق المســتوى األمثــل لعمليــات الرعايــة
الصحيــة بســهولة وبأعلــى كفــاءة ،وذلــك بهــدف
تمكيــن المجتمعــات مــن رفــع مســتوى األداء
وتوفيــر أعلــى معاييــر منتجــات الرعايــة؛ مــن خــال
تحســين المرافــق الصحيــة بشــل اســتراتيجي فــي
جميــع المستشــفيات العامــة والمراكــز الطبيــة
فــي المملكــة وتوفيرهــا فــي الوقــت ،والمــان،
وبالســعر المناســب.

األهــداف االســتراتيجية التــي تســعى لهــا
“نوبكــو” والتــي تســاهم فــي تطويــر الرعايــة
الصحيــة فــي المملكــة:

رفع مستوى الخدمات
الصحية في المملكة
العربية السعودية.

تحسين كفاءة اإلنفاق
الحكومي على األدوية
واألجهزة والمستلزمات
الطبية.

لعبــت “نوبكــو” دوراً رئيســياً فــي دعــم القطــاع الصحــي وتطويــره،
والمســاهمة بتحقيــق رؤيــة  2030مــن خــال:
توحيد أدلة للبنود
الطبية وتوفيرها بأقل
التاكليف
تسخير التقنية لتحسين
كفاءة القطاع الصحي

زيادة كفاءة استخدام
الموارد المتاحة

تحسين البنية التحتية،
ومعايير السالمة في
المرافق الصحية

تحسين جودة الحياة،
وخدمة الرعاية
الصحية للمرضى خارج
المستشفيات.

تحسين مبادئ الجودة
والسالمة ومهارات
مقدمي الخدمات

دعم المحتوى المحلي

رفع فعالية سالسل
اإلمداد الصحية
الحكومية

تنظيم وتوفير احتياجات
القطاعات الصحية
الحكومية
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مشاراكتنا

نوبكو تستعرض إنجازاتها في
ملتقى الصحة العربي
وتكشف عن حلول لوجستية متاكملة ُتسهم
بتطوير قطاع الرعاية الصحية بالمملكة
دبــي ،يونيــو  :2021شــاركت نوبكــو ،الرائــدة فــي تقديــم
منتجــات الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية،
فــي ملتقــى الصحــة العربــي الــذي أقيمــت فعالياتــه فــي مركز
دبــي التجــاري العالمــي واســتمرت علــى مــدى أربعــة أيــام مــن
 24 – 21يونيــو ،وســط حضــور كبيــر مــن الخبـراء والمختصيــن فــي
مجــال الرعايــة الصحيــة ،وتطلعــت نوبكــو مــن خــال الملتقــى
لخلــق شــرااكت واتفاقيــات جديــدة مــع منتجــي ومــزودي
خدمــات الرعايــة الصحيــة ،والوقــوف علــى أحــدث المنتجــات
والحلــول الطبيــة التــي يتوقــع أن تغيــر مشــهد الرعايــة الصحيــة
فــي المملكــة والمنطقــة.
وجــاءت مشــاركة نوبكــو المملوكة بالاكمــل لصندوق االســتثمارات
العامــة فــي الملتقــى ،لتعزيــز حضــور المملكــة كدولــة تعمــل
بانســجام تــام مــع المنظومــة الصحيــة لتغييــر نمــط الحيــاة نحــو

ـاال
األحســن .وقــد شــهد جنــاح الشــركة بالمعــرض المصاحــب إقبـ ً
كبيــ اًر مــن زوار الملتقــى الذيــن وقفــوا علــى تجربــة نوبكــو
فــي توفيــر حلــول لسالســل اإلمــداد والخدمــات اللوجســتية،
وقيامهــا بــدور اســتراتيجي فــي تطويــر قطــاع الرعايــة الصحيــة
بالمملكــة ،وجهودهــا لتوفيــر أفضــل منتجــات الرعايــة الصحيــة
مســتندة علــى عالقاتهــا المميــزة مــع المورديــن وشــراكت
تصنيــع الــدواء واألجهــزة والمســتلزمات الطبيــة حــول العالــم.
األمــر الــذي يتوافــق مــع تطلعــات المملكــة للعــب دور قيــادي
بيــن الــدول التــي تهتــم بالرعايــة الصحيــة وتعزيــز الســامة
المجتمعيــة.
وتأتــي أهميــة المشــاركة تأكيــداً علــى اهتمــام المملكــة
بتطويــر قطــاع الرعايــة الصحيــة وحرصهــا علــى مواكبــة آخــر
مــا وصــل إليــه العالــم فــي مجــال سالســل اإلمــداد ،والخدمــات
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اللوجســتية ،وعمليــات التخزيــن ونقــل المنتجــات الطبيــة؛
بالســرعة والجــودة العاليــة فــي األوقــات العاديــة وأوقــات
األزمــات .حيــث تقــوم نوبكــو بــدور حيــوي فــي تطويــر خدمــات
الرعايــة الصحيــة بالمملكــة ،وإطــاق المبــادرات والخدمــات
التــي ســاهمت فــي تحقيــق الوفــر الدوائــي وتلبيــة احتياجــات
المرضــى والمســتفيدين فــي أوقــات قياســية.
ومــن خــال جنــاح الشــركة فــي المعــرض المصاحــب اســتعرضت
نوبكــو إنجازاتهــا فــي الفتــرة الماضيــة والتــي تحققــت بفضــل
الدعــم الســخي مــن حكومــة المملكــة ،وحلــول األعمــال
والتقنيــات المســتخدمة والبنيــة التحتيــة الحديثــة ،التــي مكنــت
الشــركة مــن إدارة منافســات بقيمــة تتجــاوز  77مليــار ريــال.
يذكــر أن المملكــة ومنــذ ظهــور جائحــة كورونــا ،بقيــت علــى
قائمــة أفضــل الــدول فــي التعامــل مــع الجائحــة ،وذلــك بفضــل
جهــود منظومتهــا الصحيــة التــي تعمــل بانســجام تــام وتوفــر

اكفــة االحتياجــات الطبيــة واللقاحــات وفــق معاييــر منظمــة
الصحــة العالميــة.
وبدورهــا نجحــت نوبكــو فــي تلبيــة احتياجــات الجهــات الطبيــة
الحكوميــة أثنــاء الجائحــة ،حيــث لمســت التعــاون مــن مقدمــي
الدعــم اللوجســتي ،وشــراكئها المورديــن فــي أكثــر مــن 40
دولــة حــول العالــم .وتواصــل الشــركة العمــل باكمــل قدراتهــا
التشــغيلية لتوفيــر االحتياجــات الخاصــة بالجائحــة ،تدعمهــا
شــبكة مــن المســتودعات الطبيــة مجهــزة بأفضــل التقنيــات
والتجهي ـزات ،مــن بينهــا مســتودع المنطقــة الغربيــة بمدينــة
الملــك عبــد اللــه االقتصاديــة الــذي يعــد أكبــر مســتودع يــدار
آليــاً بالاكمــل فــي الشــرق األوســط .وتمضــي الشــركة بخطــى
متســارعة لتطبيــق الرقمنــة وتوفيــر حلــول تقنيــة فعالــة
تتوافــق مــع تطلعــات الشــراكء ،وتلبــي المعاييــر العالميــة
لتوفيــر منظومــة سالســل إمــداد مســتدامة.
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مقال
العدد

االبتاكر ونماذج األعمال الجديدة
في سالسل اإلمداد
المهندس /حمد الرويتع

مدير عام اإلدارة الرقمية

أفــار
يمكــن تعريــف االبتــار باألنشــطة المتعلقــة بتطويــر
ٍ
محســنة جزئيــاً أو جذريــاً ؛
جديــدة أو
أســاليب
تصاميــم أو
أو
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
مــن خــال تطويــع واســتغالل المــواد أو التقنيــات أو األدوات
المتاحــة ،أمــا االختــراع فهــو إيجــاد تلــك المــواد أو التقنيــات
أو األدوات مــن العــدم ،حيــث يتمحــور االبتــار حــول مجــاالت
االســتخدام والتطبيقــات العمليــة وتطويــر المنتجــات وليــس
حــول االكتشــافات العلميــة ،كمــا أن االبتــار أعــم وأشــمل مــن
اإلبــداع حيــث إن االبــداع هــو القــدرة علــى الخــروج مــن المألــوف
والتفكيــر بطــرق مغايــرة للطــرق التقليديــة ،ويمثــل ذلــك أحــد
خطــوات االبتــار الــذي يمتــد نطاقــه ليشــمل تحويــل مخرجــات
اإلبــداع إلــى واقــع عملــي ذو أثــر محســوس.
ازدادت أهميــة االبتــار فــي الســنوات األخيــرة للمنظمــات
بأنواعهــا ،خصوصــاً مــع دوره المهــم فــي بنــاء نمــاذج أعمــال

جديــدة لشــراكت ناشــئة أصبحــت تنافــس الشــراكت الكبــرى؛
مــن خــال المزاوجــة بيــن التقنيــات الجديــدة وأســاليب العمــل
المبتكــرة للخــروج بحلــول تالمــس احتياجــات العمــاء ،وال شــك
أن قطــاع سالســل اإلمــداد ليــس بمنــأى عــن هــذا التغييــر
خصوصــاً أن قطــاع سالســل اإلمــداد يتصــف بتعقيــدات كثــرة
األطــراف ذات العالقــة وتعــدد التنظيمــات وتحديــات الظــروف
الزمانيــة والماكنيــة.
وبالرغــم مــن أن االبتــار بمفهومــه الواســع قــد يشــمل رقمنــة
العمليــات الرئيســية مــن خــال اســتخدام األنظمــة التقنيــة فــي
أتمتــة اإلجــراءات والعمليــات ،إال أننــا ســنركز هنــا علــى االبتــار
المتعلــق بالتقنيــات الحديثــة وبنــاء نمــاذج األعمــال المبتكــرة
فــي قطــاع سالســل اإلمــداد ،ومــن أبــرز مالمــح االبتــار بهــذا
الخصــوص:

البيانات الضخمة والذاكء
االصطناعي Big Data & AI

المستشعرات
وإنترنت األشياء IoT

ازداد اســتخدام هــذه التقنيــات فــي عــدد كبيــر
مــن التطبيقــات المتعلقــة بسالســل اإلمــداد ابتــداء
ً
بتحســين التنبــؤات حــول األســعار والتخطيــط للطلب
إلــى التنبــؤ بالمخاطــر المتعلقــة بســامة العامليــن
فــي المســتودعات ،وذلــك مــن خــال جمــع
المعلومــات المنظمــة والعشــوائية مــن مصــادر
متعــددة وتحليلهــا باســتخدام خوارزميــات تعلــم
اآللــة ،ومــن ذلــك البيانــات التاريخيــة للعمليــات
التشــغيلية والعامليــن ،وتلــك المتعلقــة بالطقــس
واالزدحــام المــروري وحركــة خطــوط الشــحن
العالميــة.

تشــل المستشــعرات المتصلــة بالشــبكة العصــب
الرئيــس لتقنيــة إنترنــت األشــياء ،حيــث تقــوم برصــد
وتســجيل قـراءات حيــة عــن لك مــا يمكــن رصــده من
موقــع جغرافــي ،وســرعة ،ودرجــة حـرارة ،ومؤشـرات
تشــغيلية ،وبــدء اســتخدامها ضمــن سالســل
اإلمــداد فــي قطــاع النقــل لتحليــل بيانــات حركــة
التنقــل وزيــادة كفــاءة الوقــود وتحســين األداء
التشــغيلي للمركبــات وصيانتهــا.
أمــا أدوات التعريــف الالســلكية  RFIDفقــد
ازدادت تطبيقاتهــا نظــ اًر لتصاغــر أحجامهــا
وتقلــص تاكليفهــا مــع مــرور الوقــت ،ومــن
ذلــك اســتخدامها للجــرد وتتبــع حركــة المركبــات
والعمليــات داخــل المســتودعات وبينهــا وإن اكنــت
مستشــعرات إنترنــت األشــياء تفوقهــا تقنيــة
وميــزات التصالهــا باإلنترنــت.
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الروبوتات واألتمتة الذكية
Smart Robotics

يعتبــر اســتخدام الروبوتــات الذكيــة فــي
المســتودعات أحــدث مراحــل تطــور عمليــات أتمتــة
العمليــات بهــا ،حيــث تتجــاوز الروبوتــات الحديثــة
أتمتــة عمليــات نقــل الحمــوالت الكبيــرة والتحميــل
والتنزيــل إلــى عمليــات الفــرز والتخصيــص والجــرد
بالتاكمــل مــع تقنيــات البيانــات الضخمــة والــذاكء
االصطناعــي وإنترنــت األشــياء.

الواقع المعزز والواقع االفتراضي
AR/VR

بــرزت عمليــات تشــغيل المســتودعات فــي وقــت
مبكــر أكحــد تطبيقــات الواقــع المعــزز ،مثــل
التدريــب علــى العمليــات وتدريبــات الســامة،
واســتخدام الواقــع االفتراضــي لتوجيــه الحركــة داخل
المســتودعات؛ حيــث يتــم اســتخدام النظــارات التــي
تدمــج الصــورة الواقعيــة مــع المكونــات االفتراضيــة
والمعلومــات اإلرشــادية الالزمــة بشــل مرئــي يمكن
الموظــف مــن التفاعــل بســهولة معهــا أثنــاء
عملــه.

روبوتات المحادثة Chatbots

شــرعت العديــد مــن شــراكت سالســل اإلمــداد
فــي اســتخدام تطبيقــات المحادثــة اآلليــة
المعــززة بالــذاكء االصطناعــي للتجــاوب مــع طلبــات
واستفســارات عمالئهــا؛ مــن خــال قنــوات تواصــل
متعــددة تشــمل الويــب وتطبيقــات المحادثــة عبــر
األجهــزة الذكيــة ممــا مكنهــا مــن زيــادة ســرعة
التجــاوب مــع العمــاء وتحســين رضاهــم وتركيــز
اهتمــام الموظفيــن علــى التحســين والتطويــر.

الميل النهائي Last Mile

منصات المشاركة
Sharing Platforms

ظهــرت عــدة ابتــارات فــي هــذا المجــال ،منهــا
تعهيــد عمليــات التوصيــل النهائــي للعمــاء مــن
خــال مندوبيــن مســتقلين يســتخدمون ســياراتهم
الخاصــة وأجهــزة الهواتــف الذكيــة الخاصــة بهــم؛
إلتمــام عمليــات التوصيــل والتتبــع ،وأيضــاً اســتخدام
الخزائــن الذكيــة لتســليم الطــرود لمنــح العمــاء
الحريــة والمرونــة فــي االســتالم ،وأخيــ اًر اســتخدام
الطائ ـرات بــدون طيــار فــي المناطــق المزدحمــة أو
ذات الطــرق الصعبــة ،واســتخدام المركبــات ذاتيــة
القيــادة.

ظهــرت نمــاذج أعمــال جديــدة تمكــن المنظمــات
مــن إتاحــة المســاحات الفائضــة عــن حاجتهــا فــي
مســتودعاتها لجهــات أخــرى؛ مــن خــال منصــات
مخصصــة لهــذا الغــرض تربــط المســتفيدين
ببعضهــم وتمكنهــم مــن إدارة عملياتهــا
وحوكمــة اتفاقيــات المشــاركة ومراقبــة أدائهــا.
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جدول المنافسات

حاليا
مواعيد اإلعالن النهائي للمنافسات القائمة
ً
الصنف

رقم المنافسة
0040-20

مسمى المنافسة
تأمين مستلزمات ومحاليل المختبرات للجهات الصحية الحكومية
(المرحلة الثانية).

الشهر المتوقع

إلعالن الترسية النهائية
من عام 2021م
Jun

منافسة تأمين وتوريد أجهزة مع محاليل ومستهلاكت خاصة بعمل
0044-20

االختبارات المتخصصة والمتقدمة بنظامي القيمة الثابتة للك نتيجة
مؤكدة  GPPRRوالمحاليل مقابل األجهزة مجاناً Reagent deal

July

(المرحلة الثانية)

0047-20
0031-20

المستلزمات

0032-20
0025-20

منافسة تقديم نتائج فحوصات مخبرية عن طريق إرسالها لمختبرات
مرجعية للجهات الصحية الحكومية

ملحق مستلزمات العظام والعمود الفقري
تأمين مستلزمات ومحاليل المختبرات للجهات الصحية الحكومية
(ملحق المرحلة األولى)
ُ

تأمين مستلزمات العالج التنفسي والتخدير اإللحاقية للجهات الصحية
الحكومية

Aug
Aug
Aug
Oct

منافسة تأمين وتوريد أجهزة مع محاليل ومستهلاكت خاصة بعمل
0045-20

اختبارات األحياء الدقيقة بنظامي القيمة الثابتة للك نتيجة مؤكدة

 GPPRRالثابتة للك نتيجة مؤكدة  GPPRRوالمحاليل مقابل األجهزة

Sep

مجاناً ( Reagent dالمرحلة الثالثة)

0019-21
0013-20

تأمين أجهزة طبية عامة للجهات الصحية الحكومية  -المرحلة األولى

0050-20

تأمين أجهزة طبية عامة للجهات الصحية الحكومية – المرحلة الرابعة

Aug

0051-20

تأمين أجهزة طبية عامة للجهات الصحية الحكومية – المرحلة الثالثة

Aug

تأمين أجهزة طبية عامة للجهات الصحية الحكومية – المرحلة
الخامسة

Aug

0042-20

تأمين أجهزة طبية عامة للجهات الصحية الحكومية -المرحلة الثانية

Aug

0031-19

تأمين المضخات الوريدية لحديثي الوالدة للجهات الصحية الحكومية

Jun

0015-21

تأمين أجهزة طبية عامة للجهات الصحية الحكومية (ملحق رقم )2

Sep

0054-20
0014-20
005-21
0006-21

األدوية

الحكومية

Jun

0052-20

األجهزة

تأمين مستلزمات العقم واإلخصاب اإللحاقية للجهات الصحية

Aug

0012-21
0001-21

تأمين أجهزة المضخات مقابل شراء المستهلاكت التابعة لها للجهات
الصحية الحكومية

تأمين أجهزة المختبرات مقابل شراء المستهلاكت التابعة لها للجهات
الصحية الحكومية

منافسة ملحق النظائر المشعة للجهات الصحية الحكومية
ملحق المحاليل الوريدية وأدوية التغذية الوريدية المتاكملة لعام
2020م للجهات الصحية الحكومية

تأمين ملحق األدوية الرئيسية لعام 2020م للجهات الصحية الحكومية
منافسة ملحق اللقاحات واألدوية المخدرة والمقيدة للجهات الصحية
الحكومية

Sep
Oct
July
July
Sep
July
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أحدث األخبار
العالمية

اختراعات
طبية..

يقودها إلهام
ال ينتهي!

فــي عصرنــا الحديــث أصبحــت التقنيــة تواكــب التغيــر والتطــور المتســارع ،وفــي اآلونــة األخيــرة أبــدت مؤشــرات االختراعــات
الطبيــة تقدمــاً ملحوظــاً  ،حيــث بــات اإللهــام لتقديــم حلــول حقيقيــة لمشــالك الرعايــة الصحيــة ،أمــراً واقعيــاً نشــاهده.

الروبوت ..بصيص أمل بعد يأس

لطالمــا بحــث العلمــاء لتطويــر روبوتــات تســاعد
المصابيــن بشــلل األطــراف الســفلية علــى
المشــي مجــدداً  ،ومــع الروبــوت تحقــق الحلــم
بتطويــر هيــل خارجــي روبوتــي ذا ميــزات عاليــة
الجــودة ،مثــل خفــة الــوزن وســهولة االســتخدام.
حيــث حرصــت الشــركة المصنعــة علــى تحســين
نوعيــة حيــاة األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،وتخفيــف
المشــالك الصحيــة ،وذلــك بتعزيــز الثقــة بالنفــس
واالســتقاللية مــن خــال هــذا الروبــوت.
هــو عبــارة عــن روبــوت يعمــل بالطاقة ويســتهدف
األشــخاص المصابيــن فــي النخــاع الشــوكي ،حيــث
يمنحهــم القــدرة علــى الوقــوف مــن الكرســي
المتحــرك والمشــي مــن غيــر أي مســاعدة إنســانية.
حولــت اآلن
والجديــر بالذكــر أن الشــركة المصنعــة َّ
الروبــوت مــن فكــرة إلــى نمــوذج أولــي وظيفــي
تــم اختبــاره بنجــاح لــدى المصابيــن فــي النخــاع
الشــوكي ،والزال تحــت التقييــم.

زراعة جهاز القرص االصطناعي
لعنق الرحم

جهــاز القــرص االصطناعــي لعنــق الرحــم مصنــوع
مــن صفيحتيــن بالســتيكيتين فقريتيــن ونــواة
مــن الســيراميك فــي المنتصــف ،ولك صفيحــة
مغطــاة بالتيتانيــوم الــذي يســاعد العظــام علــى
النمــو علــى الصفيحتيــن الفقريتيــن ،وربطهــا
بالفقـرات الموجــودة أعلــى وأســفل جهــاز القــرص
االصطناعــي؛ بحيــث يتقبلهــا الجســم تمامــاً .
وهــذه الزراعــة يتــم فيهــا إزالــة القــرص المتأثــر
والمؤلــم فــي الرقبــة واســتبداله بقــرص آخــر جديــد
اصطناعــي.
إن وظيفــة جهــاز القــرص االصطناعــي لعنــق الرحــم،
الــذي يتــم إدخالــه الســتبدال القــرص العنقــي
التالــف ،هــي الحفــاظ علــى الحركــة فــي مســاحة
القــرص وتخفيــف األلــم.
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لكير فيسك لجراحة العيون ()OVD

لكيــر فيســك ( )OVDعبــارة عــن ســائل ســميك شــفاف يســتخدم
لحمايــة أنســجة العيــن أثنــاء جراحــة العيــون ،بمــا فــي ذلــك
جراحــة اعتــام عدســة العيــن .والجديــر بالذكــر أنــه مصنــوع مــن
هياليورنــات الصوديــوم التــي تعتبــر نوعــاً مــن أنــواع الملــح
الموجــود بشــل طبيعــي داخــل جســم اإلنســان.
فمــن خــال العمليــة الجراحيــة يتــم حقــن ســائل ( )OVDفــي
العيــن لحمايــة أنســجة العيــن ومنــع فقــدان الخاليــا البطانيــة،
حيــث يقــوم الســائل بتغطيــة األنســجة وينشــئ طبقــة لتقليــل
الضــرر أثنــاء الجراحــة ،ومــن المعلــوم أن الخاليــا البطانيــة تتحكــم
فــي كميــة الســائل فــي القرنيــة ،وهــي النســيج الصافــي
الــذي يغطــي الجــزء األمامــي مــن العيــن.

قفزة نوعية مع الطباعة
ثالثية األبعاد

تعــد الطباعــة ثالثيــة األبعــاد من أحــد معالــم الثورة
التقنيــة فــي عصرنــا الحالــي ،وأثبتــت الطباعــة
ثالثيــة األبعــاد بأنهــا أســرع ،وأوفــر ،وأســهل مــن
التقنيــات األخــرى ،حيــث تتيــح القــدرة علــى صنــع
مجســمات بمختلــف األحجــام ومــن أج ـزاء متداخلــة
معقــدة التركيــب؛ لتقــدم تطبيقــات عظيمــة فــي
مجــال الطــب ،ومنهــا:

استخدام الطباعة ثالثية األبعاد
لمحاربة جائحة كوفيد 19-
أدى االنتشــار الســريع لـــ كوفيــد  -19إلــى فــرض
ضغــوط كبيــرة علــى أنظمــة الرعايــة الصحيــة
فــي جميــع أنحــاء العالــم ،ومــع تزايــد الطلــب
علــى المعــدات والمســتلزمات الطبيــة الهامــة،
اســتجابت كبــرى الشــراكت بدعــم إنتــاج المعــدات
الطبيــة الحيويــة للمستشــفيات ،حيــث ســارعت
جميعهــا فــي تصميــم وتصنيــع معــدات الوقايــة
الشــخصية للعامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة
فــي جميــع أنحــاء العالــم.
طباعة األدوية
تمنــح الطباعــة ثالثيــة األبعــاد فرصــة جديــدة تماماً
لتطويــر األدويــة الشــخصية ،بمعنــى أن وجــود
الطابعــات ثالثيــة األبعــاد فــي المستشــفيات
والصيدليــات ،يســهل علــى الطبيــب المعالــج ،أو
الصيدالنــي ،أو الممــرض ،بتكويــن نظــام للجرعــة
بنــاء علــى حجــم جســم المريــض ،وعمــره ،ونمــط
ً
حياتــه وجنســه ،وهــذا يجعــل الــدواء خاصــاً
للمريــض وحــده دون غيــره؛ ممــا سيســاعد علــى
حفــظ المــال والمــوارد.
وعلــى ســبيل المثــال ،تمكنــت إحــدى الشــراكت
مــن تصنيــع دواء معتمــد بالطباعــة ثالثيــة األبعــاد
لعــاج الصــرع.

طباعة األعضاء البشرية
يواجــه العالــم أجمــع أزمــة صحيــة كبيــرة مــن نقــص
وجــود المتبرعيــن لألعضــاء ،لذلــك الطباعــة ثالثيــة
األبعــاد لألعضــاء البشــرية تعتبــر أفضــل حــل حتــى
اآلن ،وهــي عبــارة عــن منصــة متطــورة تتيــح
طباعــة األنســجة واألعضــاء الحيويــة ،حيــث يســتفيد
ـدال مــن انتظــار
المريــض بشــل مباشــر وأســرع ،بـ ً
متبــرع مناســب مــع احتمــال رفــض الجســم للعضــو
المــزروع ،كمــا أن الطباعــة تتميــز بصنــع عضــو
مصمــم خصيصــاً للمريــض ليحــل محــل عضــوه
التالــف .ومــن األمثلــة الناجحــة التــي يســتفيد
منهــا المرضــى حاليــاً  :طباعــة غضاريــف المفاصــل،
وطباعــة الشــرايين واألوعيــة الدمويــة ،وطباعــة
الفــك.
وبالرغــم مــن أن طباعــة األعضــاء ال تــزال فــي
مراحلهــا األولــى حســب مــا يشــير إليــه الباحثــون،
فــإن القفــزة الهائلــة التــي حققتهــا فــي
الســنوات األخيــرة تبيــن بــأن حــدود الطــب ال نهايــة
لهــا ،حيــث ســتزداد تطــو اًر غيــر مســبوق فــي
المســتقبل القريــب.
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ُمستراح

الشــعـر..
الهوية الموزونة

ال ينفصــل اإلنســان العربــي
قديمــاً وحديثــاً  -عــن إرثــه األدبــيالمتمثــل فــي الشــعر ،ولهــذا فــإن
ِّ
الشــعر جــزء مــن هويــة العــرب،
ٌ
إال أنــه جــزء لــه قافيــة ووزن .وال
ٌ
يقــف لكام العــرب المنظــوم عنــد
حــدود الهويــة ،بــل أبعــد مــن
ذلــك؛ فقــد تماهــى معهــم
فــي حياتهــم اليوميــة ،وأصبــح
ذاكرتهــم التــي بهــا يتذكــرون
ســنيهم الغابــرة ،وانتصاراتهــم،
َّ
وكبواتهــم ،وخالفاتهــم؛ فهــذا
زهيــر بــن أبــي ُســلمى -صاحــب
يــدون فــي معلقتــه
المعلقــة-
ِّ
ـس والغبــراء ،ويطــرح آراءه
حــرب داحـ َ
حولهــا ،ويخمــد نارهــا بأبياتــه حتــى
ـح قــاده
انتهــت الحــرب المريــرة ُ
بصلـ ٍ
هــرم بــن ســنان والحــارث بــن عــوف
لحقــن الدمــاء ،إال أن زهيــر -المــؤرخ
ـه بعــد فقــد
لهــذه الحــرب -لــم ينتـ ِ
بــدأ فــي ذكــر مبــادرة هــذان
ومدحهمــا ،والثنــاء علــى
ـيدان،
ُ
السـ ِّ
صنيعهمــا فــي ِّلك مناســبة ..إنهــا
ـدة ُتــروى
القصيــدة العربيــة ،القصيـ ٌ
بهــا الحيــاة.
فضــل العــرب الشــعر ،واهتمــوا
لقــد َّ
بــه ،واحتفــوا بأهلــه؛ ألهميتــه
فــي حياتهــم ونفوســهم ،فــان
الشــاعر مــن فضــل شــعره الــذي
ارتفــع بــه -كمــا ذكــر ابــن رشــيق
ـول الوحيــد
فــي العمــدة -هــو المخـ َّ
لمخاطبــة الكبــراء والملــوك بصيغــة
غيــر معتــادة ،فــان“ :يخاطــب
ـه،
الملــك باســمه ،وينســبه إلــى أمـ ِ
ـه بالــاف ،فــا ينكــر ذلــك
ويخاطبـ ُ

ـاليب
ـاغ العــرب بالشــعر أسـ
لقــد صـ َ
َ
وحرضــوا أنفســهم
تفكيرهــم،
َّ
للعديــد مــن المــارم ،وتســابقوا
لتثبيــت أخالقهــم الفاضلــة فــي
قصائدهــم؛ ليكــون ديوانهــم
الشــعري الكبيــر مربيــاً ألجيــال العرب،
ـا لــل مــا تجــاوزوا بــه األمــم
ودليـ ً
ـر ،وقــد أجــاد أبــي تمــام ،حبيــب
ُاأل َخـ ْ
بــن أوس الطائــي عندمــا قــال:

عليــه ،بــل يــراه أوكــد فــي المــدح،
وأعظــم اشــتهاراً للممــدوح ،لك
حــرص علــى الشــعر ،ورغبــة
ذلــك
ٌ
ـر الدهــور
فيــه ،ولبقائــه علــى مـ ِّ
واختــاف العصــور” وقد اكن الشــاعر
العربــي يــدرك أن قوتــه نافــذة،
ُّ
وترفعــه
المقــام،
رفيعــة
ولغتــه
ُ
نتاجــه
فــان
إلــى قمــم المجــد؛
َ
ُ
ـوادر ،والحكــم؛
مليئــاً باإلبــداع ،والنـ
ِ
ـا
ســعياً منــه إلــى بقــاء الذكــر ،وأمـ ً
ـالل َس َّنـها ِّ
الش ْع ُر ما َد َرى
ـب والجــاه ،كمــا ولوال ِخ ٌ
فــي حيــازة المناصـ ِ
الماكرم!
أين تؤتى
الدقــاق:
رب المعانــي ِ
غاة الندى ِمن َ
ُب ُ
ُ
فــي حالــة ِّ
أحمــد بــن الحســين بــن الحســن،
يكــون
المصادفــة أن
وهــل مــن
أبــو الطيــب المتنبــي
ِ
َ
هــذا المعنــى فــي شــعر أبــي
ـه للمعاني
الملوك وإن كــ
وفؤادي من
ِ
تمــام (المعــروف بصناعتـ ِ
يكــون قــد
صناعــة) مــن غيــر أن
ــان لساني ُيرى من الشعراءِ
َ
ً
لمــس تداخــل الشــعر فــي حياتــه
*المتنبي
وحيــاة مــن حولــه اليوميــة؟ ال ،بــل
يســن فضائــل القــوم،
إن الشــعر
ُّ
ـتبين به
ـروج معالــي األمــور ،ويسـ
ُ
ويـ ِّ
ـة العــرب التــي
قارئــه وســامعه
هويـ َ
َّ
ورســمها
ســاهم فــي تشــكيلها ْ
وحفظهــا.
ْ
وقــد حكــى محمــد بــن النيســابوري
أن عمــر بــن الخطــاب -رضــي اللــه
األحبــار وقــد
عنــه -قــال لكعــب
ِ
ذكــر الشــعر“ :ياكعــب ،هــل تــرى
للشــعراء ذكــراً فــي التــوراة؟ فقــال
ـد فــي التــوراة قومــاً مــن
كعــب :أجـ ُ
ولــد إســماعيل ،أناجيلهــم فــي
صدورهــم ،ينطقــون بالحكمــة،
ويضربــون األمثــال ،وال نعلمهــم إال
العــرب”.
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هل عالجات األسنان خطرة على المرأة الحامل؟
بشــل عــام ال تعتبــر عالجــات األســنان خطرة علــى صحــة المـرأة الحامــل ،إال أن عدد ًا
مــن الدراســات حــول العالــم ،منهــا  23مراجعــة منهجيــة ،اقترحــت رابطـ ًا وثيقـ ًا ما
بيــن مشــالك األســنان والتهابــات اللثــة أثنــاء فتــرة الحمــل وبيــن الــوالدة المبكــرة،
وانخفــاض وزن المواليــد ،والــوالدة المبكــرة ألطفــال منخفضــي الــوزن ،باإلضافــة
المفضــل زيــارة
إلــى عــدد مــن الحــاالت المتقدمــة لتســمم الحمــل .لذلــك مــن ُ
الطبيــب فــي أقــرب وقــت لمعالجتهــا.
ـع ارتبــاط مشــالك األســنان والتهابــات اللثــة بالحمــل إلــى عــدة أســباب واضحــة
ِ
يرجـ ُ
أبرزهــا التغيـرات الهرمونيــة التــي تطـرأ علــى جســم المـرأة الحامــل ،ممــا يتســبب
غالبـ ًا بحالــة تعــرف باســم “التهــاب اللثــة أثنــاء الحمــل” وهــو التهــاب فــي اللثــة
ـة وعنــد تنــاول الطعــام خاصــة،
مــا أبــرز أعراضــه التــورم واإلحســاس باأللــم عامـ ً
وفــي بعــض الحــاالت قــد يــؤدي هــذا االلتهــاب إلــى النزيــف عنــد تنظيــف
األســنان بالفرشــاة أو الخيــط.

الســبب اآلخــر يعــود إلــى عرضــة النســاء الحوامــل إلــى التســوس بنســبة أكبــر ،نظـ ًرا
إلــى زيــادة كميــة الطعــام -وخصوصـ ًا الكربوهيــدرات -التــي تتناولهــا الحامــل نتيجة
النفتــاح شــهيتها أثنــاء الحمــل ،واإلهمــال فــي تنظيــف األســنان أكثــر مــن مرتيــن
يو مي ًا .
كمــا يســاهم الغثيــان الصباحــي المتعــارف عليــه مــا بيــن النســاء الحوامــل
وخصوصــ ًا فــي شــهور الحمــل الثالثــة األولــى -فــي زيــادة كميــة األحمــاضالم ِع ِد ِّيــة التــي تتعــرض لهــا اللثــة واألســنان ،األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى تــآلك
َ
الغطــاء الخارجــي لألســنان أو مــا يعــرف بالمينــا.
أخي ـراً ،قــد يتســبب الحمــل فــي إصابــة الم ـرأة الحامــل بــورم الحمــل ،وهــو فــرط
نمــو يصيــب أنســجة اللثــة ،ويطـرأ عــادة خــال الثلــث الثانــي مــن فتــرة الحمــل .ال
ـرز مــا
ُتشــل أورام الحمــل أي شــل مــن أشــال الســرطان فهــي مجــرد تورمــات تبـ ُ
بيــن األســنان وخصوصـ ًا فــي اللويحــات الزائــدة ـــاللثة التــي تبــرز مــا بيــن األســنان-
ـادة مــا تختفــي بعــد
وتنــزف بســهولة ولهــا مظهــر أحمــر يشــبه التــوت ،وعـ ً
الــوالدة.

هل شرب الشاي األخضر يساعد على الهضم وإنقاص الوزن؟
أصبــح الشــاي األخضــر مؤخ ـ اًر أحــد المشــروبات الرئيســية الشــائعة التــي تتبــع
ـد إلــى ازديــاد الوعــي
لك وجبـ ٍ
ـة فــي مجتمعــات الشــرق األوســط ،وهــذا عائـ ٌ
بفوائــده ومنافعــه الكبيــرة فــي المســاعدة علــى فقــدان الــوزن وعــاج
اضطرابــات المعــدة والقــيء واإلســهال والصــداع وهشاشــة العظــام ،إلــى
جانــب فوائــده فــي الوقايــة مــن أنــواع الســرطان المختلفــة ،كســرطان الثــدي،
والقولــون ،والرئــة وغيرهــا.
ـة ال ُيعــد أحــد العــادات المســتحدثة
إل أن تنــاول الشــاي األخضــر بعــد لك وجبـ ٍ
ّ
والجديــدة ،فقــد ُر ّوج فــي مســتهل التســعينات أكحــد األعشــاب الطبيعيــة
المســاهمة فــي تعزيــز الطاقــة وأكســدة الدهــون وتخفيــف الــوزن ،ومــع
ارتفــاع معــدالت الســمنة ومــرض الســكري فــي مختلــف أنحــاء العالــم ،زادت
الصحيــة الغذائيــة األساســية
شــهرة واســتخدام الشــاي األخضــر أكحــد العــادات
ّ
المنتشــرة فــي األوســاط االجتماعيــة ،وهــو مــا انعكــس علــى اهتمــام
الباحثيــن الطبييــن فــي األوســاط األاكديميــة ،إذ ُنشــرت العديــد مــن األبحــاث
التــي تستكشــف فوائــده الصحيــة ومــدى ارتباطــه بالســمنة التــي باتــت
المشــلة األكبــر لاكفــة األعمــار والقضيــة الطبيــة األكثــر شــيوعاً فــي هــذا
العصــر الحديــث باختــاف مســبباتها ،وتتفــق الدراســات الحديثــة علــى أن تناول

الشــاي األخضــر ومســتخلصاته قــد يســاعد فــي تقليــل وزن الجســم ودهــون
الجســم عــن طريــق زيــادة أكســدة الدهــون ومعالجــة الطعــام بعــد األلك.
وتتشــابه تركيبــة الشــاي األخضــر مــع الشــاي األســود ،فلكاهمــا ُينتــج مــن
أوراق نبــات الاكميليــا الصينيــة  ، Camellia Sinensisويكمــن وجــه االختــاف فــي
أســلوب وخطــوات اإلنتــاج بعــد القطف ،حيــث تتــم معالجــة أوراق الشــاي األخضر
اليانعــة مــن خــال التبخيــر وتجفيــف األوراق حتــى تثبــط عمــل اإلنزيــم المســبب
لألكســدة ،وهــذا مــا يجعــل الشــاي األخضــر أكثــر فعاليــة مــن الشــاي األســود
فــي تحفيــز وتعزيــز مضــادات األكســدة.
أخيـراًُ ،عــرف الشــاي األخضــر واســتخدم فــي العديــد مــن المجتمعــات القديمة،
إل مــع بدايــة القــرن الحالــي وذلــك بوصفــه أحــد
إل ّ
أن شــهرته لــم تــذاع ّ
ّ
أهــم المشــروبات الصحيــة المســاهمة فــي الوقايــة مــن األم ـراض العصريــة
ـد منهــا.
اكلســمنة والســكري والحـ ّ
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حبوب إلكترونية تسـاهم في عالج األمراض المزمنة!
فعــال وغيــر جراحــي ..تتجه الدراســات
عــاج إلكترونــي ّ
والبحــوث العلميــة إلــى تطويــر نــوع جديــد ومختلــف
مــن األدويــة؛ حيــث يذكــر  Khalil Ramadiأنــه بالتعاون
مــع فريقــه فــي معهــد ماساتشوســتس قامــوا
بتطويــر أجهــزة شــبيهة بالحبــوب اإللكترونيــة التــي

يمكــن ابتالعهــا بســهولة ،والمصممــة إلخمــاد
أو تنشــيط دوائــر عصبيــة فــي الدمــاغ تســتهدف
الخاليــا المناعيــة والخاليــا الصمــاء المعوية المســؤولة
عــن الهرمونــات المنظمــة لعمليــة الغــذاء والجــوع
واستشــعار مــا تــم تناولــه ،تحتــوي هــذه الحبــوب

علــى جزئيــات ومنبهــات كهربائيــة تنتقــل للقنــاة
الهضميــة وتبقــى داخلهــا مــن أيــام إلــى أســابيع،
لتنظيــم أهــم العمليــات الوظيفيــة فــي الجســم.
فعــال لألمــراض المزمنــة مثــل،
كمــا أنهــا عــاج ّ
الســكري ،والســمنة ،والزهايمــر ،ومــرض باركنســون.

شاهد الفيديو هنا

فيديوهات

دليل الموردين
احصــل علــى نســـــختك مــن
الدليـــل اإلرشـــــادي الموحد
لرحلـــــة المورديـــن ،عبــــر
الضغــط علــــى

التوريد الحديث بعد جائحة فايروس (كوفيد)19 -
إعادة بناء سالسل التوريد لتنمية
شموال وثباتاً ..
أكثر
ً
أحدثــت أزمــة كوفيــد 19-جوانــب إيجابيــة فــي
تنشــيط عمليــة التوريــد واإلمــداد ،حيــث ســاهمت
فــي تقويــة المهــارات ورفــع كفــاءة اإلدارة فــي
الجــودة والتحســين ،والقــدرة علــى التعامــل مــع
التحديــات الخاصــة بعمليــات التوريــد واإلمــداد خــال
األزمــة .واكن مــن أبــرز التحديــات الصعبــة فــي ظــل

األزمــة الراهنــة هــو التعامــل مــع الركــود االقتصادي
وانكمــاش سالســل التوريــد ،وأهميــة إعادة تشــكيل
بنيــة تحتيــة لــإدارة الداخليــة للقــدرة على االســتجابة
الســريعة فــي التعامــل مــع جميــع مراحــل األزمــة
المتوقــع حدوثهــا .حيــث أصبحــت سالســل التوريــد
كيــان اقتصــادي مهــم لالحتياجــات المعيشــية،
وعندمــا تتزعــزع هيــالك اســتقرارها فــي ظــل األزمات
يؤثــر ذلــك علــى الحيــاة اليوميــة والمســتقبل الــذي

نســعى لــه ،وعندمــا أحدثــت جائحــة كوفيــد19-
ـا فــي األعمــال التجاريــة نتيجــة عــدم كفــاءة
تعطـ ً
التوريــد ،ســاعدت الكثيــر علــى اغتنــام الفرصــة
والتقــدم نحــو التغييــر لقــرارات أكثــر شــجاعة تزيــد
مــن فــرص النجــاح والبنــاء لسلســلة توريــد أكثــر أمانـ ًا
واســتدامة ،وال يقتصــر ذلــك علــى أصحاب المشــاريع
الخاصــة والتجاريــة ،بــل علــى جميــع المصنعيــن،
والمزارعيــن ،والمصمميــن ،والموزعيــن ،والمنتجيــن.
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