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احتفلــت المملكــة العربيــة الســعودية فــي اليــوم الثالــث
والعشــرون مــن ســبتمبر باليــوم الوطنــي  ،91أعوامــاً مــن
المجــد والعليــاء ،االرتقــاء والرفعــة ،البنــاء والريــادة ،لوطــن أســمى
غاياتــه التالحــم وعلــو الشــأن والماكنــة .وفــي هــذا اليــوم
نحتفــل ونتغنــى بجميــع إنجــازات الوطــن العظيمــة ،ونجــدد
شــغفنا وأرواحنــا بالفخــر بــل التغيي ـرات النوعيــة والكبــرى التــي
أضافــت لحياتنــا ازدهــا اًر ونهضــة .فالوطــن الــذي يتجــدد لك يــوم
نحــو معالــي القمــم يســتحق منــا الكثيــر ،ودون وطــن حقيقــي
نشــعر بداخلــه باالنتمــاء واألمــان ال شــيء يســتقيم .نســأل اللــه
ـادة
حبــاً
ودعــاء أن يحفــظ المملكــة العربيــة الســعودية قـ ً
ووالء ُ
ً
وشــعباً  ،وأن يمكننــا مــا حيينــا مــن خدمــة هــذا الوطــن بــل مــا
نملــك مــن جهــد وعلــم ومعرفــة.
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أبرز إنجازات
القطــاع الصحي
شــهد القطــاع الصحــي خــال األعــوام القصيــرة
الماضيــة تحقيــق العديــد مــن المنجــزات ،والتــي
وثــب بهــا القطــاع لخطــوات مهولــة مقارنــة
بالبعــد الزمنــي الخــاص بهــا؛ فمــن أبــرز إنجــازات
ُ
القطــاع الصحــي تقليــل مــدة الرعايــة الطبيــة التي
يتلقاهــا المريــض بأفضــل وأمثــل اإلماكنيــات لتعزيز
دور الرعايــة الصحيــة ،باإلضافــة إلــى العمــل علــى
تدشــين مبــادرات توعويــة وإرشــادية تقلــل مــن
نســبة الوفيــات واإلصابــات الناجمــة عــن الحــوادث
الخطــرة ،وإطــاق الخدمــات اإللكترونيــة ومنصــات
التواصــل التفاعلــي لزيــادة مســتوى جــودة الخدمة
للرعايــة الصحيــة ،والحــرص علــى مــدى رضــا المريض
عــن جميــع خدمــات الرعايــة األوليــة والعالجيــة
المقدمــة لــه ضمــن برامــج متخصصــة لقيــاس
تجربــة المريــض ،وتحقيــق أعلــى معاييــر الجــودة
الصحيــة التــي تعتمــد علــى أداء الــادر الصحــي
وتوفــر جميــع التقنيــات والمســتلزمات الطبيــة.

عدد مشاريع المستشفيات واألبراج الطبية بمناطق المملكة:

تم االستالم المبدئي

 9مشاريع
بعض المنجزات في أرقام:

%87

جاري تحضيرها

10مشاريع

 67مليون

جاري تنفيذها

مشروعا
14
ً

 8.6مليون

نســبة متلقــي الرعايــة الطبيــة الطارئة موعــد تــم حجزهــا مــن خــال تطبيق استشــارة طبيــة تــم تقديمهــا مــن
خــال أربــع ســاعات فقــط مــن وقــت موعــد ومركــز االتصــال  937لعــام خــال تطبيــق صحــة ومركــز االتصــال
 937لعــام 2020م
2020م
وصولهــم لعــام 2020م

فيديو اليوم الوطني من “نوبكو”..
في وطن ليس لتأثيره ..وال لطموحه..
وال لعطائه أي حدود!
نفخر بكوننا من شعبه وتحت ظل قيادته.
#وطن_ماله_حدود
اضغط هنا

nupco.com

2

أثر فاعل
لمجتمع حيوي

حققــت نوبكــو أثــ اًر بالــغ األهميــة
لقطــاع الرعايــة الصحيــة والمســاهمة
فــي الحفــاظ علــى ســامة المريــض،
حيــث اكن لجــودة الرعايــة الصحيــة
أهــداف ومعاييــر تتناســب مــع
مواصفــات وآليــات الجهــات الصحيــة
الحكوميــة ،وأهميــة تطبيقهــا مــع
جميــع معاييــر الجــودة والســامة
لخدمــات سالســل اإلمــداد الطبــي
داخــل المملكــة العربيــة الســعودية
ووفقــاً ألنظمــة الجهــات الرقابيــة
المعنيــة .وســاهم رفــع مســتوى
الرعايــة الطبيــة فــي جــودة الخدمــة
المقدمــة للمرضــى ،حيــث انخفضــت
نســبة زيــارة المرضــى للمستشــفيات
نتيجــة إطــاق خدمــة وصفتــي التــي
تســتقبل جميــع الوصفــات إلكترونيــاً
مــع تقديــم اكمــل المعلومــات
والتعليمــات واإلرشــادات والوصــول
لهــا ومراجعتهــا فــي أي وقــت،
وإماكنيــة إعــادة صــرف الوصفــات
للمرضــى دون الرجــوع للطبيــب
المعالــج .وتمكنــت نوبكــو مــن تنويــع
مصــادر االقتصــاد المحلــي والــذي
بــدوره قــام بزيــادة معــدل التوظيــف

ضمــن مصــادر محليــة داخليــة،
وارتفــاع معــدل النمــو والتميــز مــن
خــال عمليــات الشــراء الموحــد،
وتحســين خدمــات العمــل اللوجســتية
وفــق تخطيــط أكثــر دقــة وكفــاءة.
وحققــت نوبكــو الكثيــر مــن القفـزات
التنمويــة التــي ســاهمت فــي
تحقيــق أهــداف مشــتركة تتزامــن
تصاعديــاً مــع أهــداف رؤيــة ،2030
وذلــك مــن خــال هــدف يقــوم
علــى تمكيــن وتطويــر سالســل
اإلمــداد الطبــي فــي المملكــة
العربيــة الســعودية .ومــن خاللــه
تمكنــت نوبكــو مــن توســيع أراكن
النجــاح ،حيــث اهتمــت بتقويــة
الجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة
التــي تدعــم وتعــزز عامــل التطويــر
والتحســين لقطــاع الرعايــة الصحيــة
أكولويــة قصــوى ،حيــث ســاعد دعــم
المســتثمرين والــرواد المحلييــن
فــي جــذب االســتثمار األجنبــي
والشــراكت العالميــة وتحقيــق ازدهــار
وانتعــاش اقتصــادي ،ورفــع الطاقــة

اإلنتاجيــة للشــراكت المحليــة والرائــدة.
وتوفيــر الدعــم الاكفــي للشــراكت
المصنعــة المحليــة ،وتحقيــق التقــدم
العملــي فــي توظيــف المهــارات
واإلماكنيــات للتشــغيل الوظيفــي فــي
سالســل اإلمــداد للقطــاع الصحــي.
وحققــت نوبكــو الكثيــر مــن
المســاهمات فــي إدارة أزمــة فيــروس
كورونــا واســتخدام القـرارات فيمــا يصــب
أوال،
فــي مصلحــة اإلنســان وســامته ً
وبذلــت جهــوداً عظيمــة للوصــول
لجميــع شــرائح المجتمــع والتعامــل
الفــوري مــع جميــع المتطلبــات
الصحيــة ،وســرعة االســتجابة لجميــع
االستفســارات ،وتوفــر جميــع الخدمــات
الممكنــة للرعايــة الصحيــة ،وتقديــم
الدعــم المباشــر والمعنوي الــذي يحافظ
علــى الســامة والصحــة النفســية.
وفــي ظــل أزمــة فيــروس كورونــا
تمكنــت نوبكــو مــن توفيــر جميــع
مســتلزمات الرعايــة الطبيــة واللقاحــات
واألدوات التشــغيلية الضروريــة؛ لتخطــي
أزمــة عالميــة خطــرة أدت إلــى التأثيــر
الســلبي علــى عمليــات التوريــد
العالميــة ،واكنــت مــن الشــراكت
الرائــدة التــي قامــت بتنظيــم
عالــي الدقــة لتوفيــر وإدارة
مخــزون اللقــاح ،كمــا
اكنــت المملكــة العربيــة
الســعودية مــن أوائــل
الــدول العالميــة التــي تمكنت
مــن توفيــر اللقاحــات الالزمــة
لحمايــة صحــة اإلنســان وتحقيــق
المناعــة الجماعيــة.
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أرقامنا

حتى نهاية أغسطس 2021

+17,000,000
وصفة طبية إلكترونية (وصفتي)

 81مليار ريال
القيمة اإلجمالية للمنافسات

2,002
2,736

صيدلية
مجتمعية
(وصفتي)

196

عدد العمالء
المستفيدين

800

عدد الموردين
المسجلين

65,384

عدد البنود المتوفرة
في األدلة

245

إجمالي المنافسات
التي تم طرحها

مركز رعاية
صحية أولية
(وصفتي)

111

مستشفى
(وصفتي)

+11,000
عدد البنود المخزنة في
المستودعات

+380,000
“طبلية” حجم الطاقة
االستيعابية للمستودعات

22,002

عدد البنود المتوفرة في
منصة السوق االلكتروني

+380
عدد نقاط التوصيل
حول المملكة

%88

نسبة المحتوى المحلي من
البنود المتقدم عليها
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نوبكــو شــريك رئيــس في

تمكيــن رؤيــة 2030

حقــق صنــدوق االســتثمارات العامــة الــذي يضــم شــركة نوبكــو ،الكثيــر مــن اإلنجــازات النوعيــة والقفـزات
التنمويــة؛ عبــر توفيــر جميــع االحتياجــات الطبيــة والخدمــات الشــرائية واللوجســتية التــي ســاعدت
فــي رفــع مســتوى الكفــاءة لعمليــات الرعايــة الطبيــة للمرضــى ،وإماكنيــة توفيــر المســتلزمات الطبيــة
والدوائيــة لاكفــة الجهــات الصحيــة الحكوميــة داخــل المملكــة؛ مــن خــال بنــاء شــرااكت اقتصاديــة
تدعــم عمليــات التطــور والتحســين فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة ،باإلضافــة إلــى تســخير جميــع المــوارد
والتقنيــات لخدمــة صحــة اإلنســان وتعزيــز االقتصــاد المحلــي.
وأعطــت نوبكــو أولويــة فــي تســخير جميــع الجهــود الممكنــة لقطــاع الرعايــة الصحيــة ،وتوطيــن جميع
الفــرص بمــا يحقــق االنتفــاع والنمــو الســريع لنيــل النتائــج المنشــودة ،مــن أبرزهــا التصــدي لجائحــة
فيــروس كورونــا .حيــث اهتمــت بتوفيــر رعايــة طبيــة عالية الكفــاءة ،وإطــاق خدمــات متعددة ســاهمت
فــي إدارة األزمــة بشــل فعــال .كمــا دشــنت شـراكة لتطويــر وتحســين مســتوى عمليــة التخزيــن وفــرز
ـتراك للقطاع
األدويــة داخــل مدينــة الملــك عبداللــه االقتصاديــة ،والتــي حققــت بهــا نجاحــاً وقاســماً مشـ ً
الصحــي واللوجســتي ،األمــر الــذي ســاهم فــي تنميــة ونهضــة المملكــة العربيــة الســعودية ،ورفــع
مســتوى المســتهدفات االقتصاديــة لمســتقبل واعــد ومتقــدم علــى جميــع األصعــدة.
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وكــون صنــدوق االســتثمارات العامــة يمتلــك اكمــل أســهم شــركة نوبكــو،
تســعى الشــركة لتحقيــق مبــادرة “الصــدارة فــي مجــال االبتــارات الهادفــة إلــى
تحســين قطــاع الرعايــة الصحيــة” وذلــك علــى النحــو التالــي:

األهــداف االســتراتيجية المباشــرة لصنــدوق
االســتثمارات العامــة:
عن المبادرة
تأتــي هــذه المبــادرة بهــدف قيــام الصنــدوق بــدور تمكينــي
رئيســي للقطــاع ،ودفــع عجلــة االنتفــاع والمواءمــة علــى
مســتوى خدمــات ومنتجــات الرعايــة الصحيــة بالتعــاون مــع
القطــاع الخــاص.

فرصها
نمــو األســواق العالميــة بشــل كبيــر فــي مجــال الرعايــة الصحية
بمعــدل نمــو ســنوي مركــب بلــغ 2018-2014( 7.3%م) ،ومــن
المتوقــع أن يســتمر النمــو بمعــدل  8.9%كمعــدل نمــو ســنوي
مركــب إلــى عــام 2022م.

تقدمها
ُّ
أســهمت محفظــة الصنــدوق التــي تضــم “نوبكــو” بشــل
فعــال فــي توطيــن الصناعــات الدوائيــة فــي المملكــة ،وذلــك
مــن خــال:

01

توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع
وزارة الدفـــاع (الخدمات الطبية)
ألداء مهمتـهــــا المتعلقــــة
بالمشــــتريات وإدارة العقـــود
وتحويـــل الميزانيــة.

02

01

02

تعظيم أصول صندوق
االستثمارات العامة.

إطالق قطاعات جديدة
من خالل صندوق
االستثمارات العامة.

03

04

توطين التقنيات
والمعرفة من خالل
صندوق االستثمارات
العامة.

بناء شرااكت اقتصادية
استراتيجية من خالل
صندوق االستثمارات
العامة.

تحقــق نوبكــو مســتهدفات صنــدوق االســتثمارات
العامــة فــي رفــع مســتوى الخدمــات الصحيــة
الحكوميــة؛ عبــر أعمالهــا وجهودهــا وكوادرهــا

اضغط هنا

البــدء فــي اتفاقيــة مــع مركــز
تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق لتكــون
ِوحــدة الشــراء المركزيــة فــي
المجــال الطبــي.
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ما معنى
الناتج المحلي
اإلجمالي؟
يــرد كثيـ اًر فــي التقاريــر االقتصاديــة الدوليــة وحتى
المحليــة مصطلــح “الناتــج المحلــي اإلجمالــي” ،أو
مــا يطلــق عليــه اختصــا اًر ( ،)GDPويمكــن تعريــف
هــذا المصطلــح وتوضيــح معنــاه بكونــه مؤشــر
اقتصــادي يقيــس القيمــة النقديــة إلجمالــي
الســلع والخدمــات التــي أنتجــت ضمــن حــدود
منطقــة جغرافيــة محــددة ،عبــر مــدة زمنيــة
دقيقــة (تتــراوح مــن ســنة إلــى ســنة ونصــف
غالبــاً ) ،وال يعتبــر هــذا المؤشــر كدليــل علــى
الرفاهيــة االجتماعيــة ،أو الثــروة اإلجماليــة ،بــل
فقــط ُيظهــر الحركــة االقتصاديــة اإلنتاجيــة داخــل
البلــد ،فهــو يعتبــر مقياســاً عالميــاً ألداء اقتصادات
الــدول ،فلكمــا زاد معــدل الناتــج المحلــي اإلجمالــي
زاد حجــم االقتصــاد اللكــي ،وبالتالــي يزيــد حجــم
الدخــل اللكــي.

03

01

02

طريقة اإلنتاج
تكــون بجمــع القيــم المضافــة لــل
األنشــطة اإلنتاجيــة التــي يـراد إدراجها،
وتعــرف القيمــة المضافــة علــى
َّ
أنهــا الفــرق بيــن إجمالــي المبيعــات
وقيمــة المدخــات الوســيطة فــي
عمليــة اإلنتــاج.

طريقة الدخل
طريقة اإلنفاق
تكــون بجمــع نفقــات االســتهالك تكــون بجمــع لك المداخيــل المتولــدة
النهائــي لألســر والشــراكت والقطــاع عــن اإلنتــاج ،مثــل أجــور الموظفيــن
الحكومــي ،باإلضافــة إلــى نفقــات وأربــاح الشــراكت والضرائــب.
االســتثمار ورصيــد المبــادالت مــع
الخــارج (الفــرق بيــن الصــادرات
والــواردات).

قوة ومتانة اقتصاد المملكة جعلها عضواً في G20
جــاء انضمــام المملكــة العربيــة الســعودية كعضــو فــي مجموعــة العشــرين منــذ تأسيســها عــام 1999م بنــاء علــى
ً
قــوة ومتانــة اقتصادهــا محليــاً  ،ونمــو ناتجهــا المحلــي وارتــازه علــى مــوارد مميــزة ،وكذلــك لتأثيرهــا االقتصــادي
الدولــي ،باعتبارهــا أكبــر دولــة مصــدرة للنفــط الســلعة األكثــر تـ
ـداوال فــي العالــم ،فهــي دولــة تلعــب دو اًر هامــاً
ً
فــي اســتقرار أســواق الطاقــة العالميــة.
ويؤكــد بــروز اســم المملكــة فــي صــدارة الــدول العربيــة ألقــوى اقتصــاد لعــام 2021م مــن ناحيــة الناتــج المحلــي
اإلجمالــي ،علــى كونهــا تحقــق تراجعــاً مســتم اًر فــي الديــن العــام ،باإلضافــة إلــى ارتفــاع االحتياطــات الماليــة بشــل
مســتمر ،وكذلــك تأثيــر اإلصالحــات الهيلكيــة واإلداريــة بشــل مباشــر وإيجابــي ،وارتفــاع التصنيــف االئتمانــي الــذي
صاحبــه سياســات اقتصاديــة ناجحــة.
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إطالق أنظمة الخدمات
اللوجستية

يلبــي متطلبــات العامليــن والمتعامليــن
ســعياً مــن شــركة “نوبكــو” لتأديــة أعمالهــا بكفــاءة وفعاليــة ،وتقديــم خدماتهــا بشــل ِّ
والشــراكء االســتراتيجيين وفــق منهــج واضــح وموحــد؛ لبنــاء خدمــات لوجســتية بأفضــل الممارســات العالميــة والتــي تمكنهــا مــن
تقديــم خدماتهــا لقطــاع الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة ،يســعدها أن تعلن عن إطــاق نظــام إدارة المســتودعات ونظــام التخطيط.
وقــد صممــت هــذه األنظمــة الرقميــة بهــدف إدارة عمليــات المســتودعات وإدارة كميــات العــرض والطلــب لعمــاء “نوبكــو”،
باإلضافــة إلــى القــدرة علــى وضــع الخطــط المســتقبلية والتنبــؤ باحتياجــات العمــاء ،ممــا سيســهم فــي تعزيــز قــدرات “نوبكــو”
اللوجســتية مــن خــال أتمتــة وتحســين إدارة العمليــات التاليــة:

عمليات تخطيط االحتياج

عمليات إدارة المخزون

عمليات التشغيل في
المستودعات

أهم األهداف الرئيسية
•تحسين إدارة المستودعات بأقل التاكليف
•تحسين كفاءة التخزين
•ســهولة الوصــول إلــى سالســل إمــداد متاكملــة؛ مــن خــال نظــام موحــد لاكفــة
أنشــطة التخطيــط والمســتودعات
•تقليل هدر المنتجات الطبية وعمل التوازن بين العرض والطلب
•زيادة الكفاءة والجودة في عمليات المستودعات والمشتريات والتوزيع
•تعزيز التعاون مع العمالء والموردين
•تعزيز وتحسين تجربة العمالء
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أحدث األخبار
العالمية والمحلية

عقار جديد..
لعالج سرطان
الثدي بنسبة ال
تقل عن 95%
خلف مدار التطور ،يمتد فضاء التجارب

ال تــزال االكتشــافات تتوالــى حــول ابتــار طــرق
عالجيــة ،وعلــى الرغــم مــن أن بعــض أنواع الســرطان
تشــل تحديــاً كبيــ اًر يقــاوم جميــع األســلحة
ومنهــا ســرطان الثــدي اإليجابــي لمســتقبالتهرمــون االســتروجين النقيلــي ،وهــو الشــل
األكثــر شــيوعاً  -إال أن محاربتــه خرجــت مــن المعامــل
بتحقيــق تقــدم ملحــوظ حيــن تمكــن باحثــون
مــن جامعــة إلينــوي بالواليــات المتحــدة مــن إنتــاج
مركــب جديــد والمســمى .ErSO
وفقــاً لما نشــر فــي مجلــة Science Translational
 ،Medicineفــإن العقــار ال يســتهدف أورام الثــدي
األوليــة فحســب ،بــل يقتــل أيضــاً الســرطان الثانــوي
أو النقيلــي فــي العظــام والدمــاغ والكبــد والرئتين،
خاصــة أن الســرطانات التــي تنتشــر إلــى مواقــع
ً
ـادة عــن
أخــرى فــي الجســم هــي المســؤولة عـ ً
معظــم وفيــات ســرطان الثــدي.

عن العقار

لعــل أبــرز مــا يميــز عقــار  ErSOيتجلى فــي فعاليته
علــى االرتبــاط بمســتقبالت هرمــون االســتروجين
الموجــودة فــي الغالبية العظمــى مــن أورام الثدي.
يتــم االرتبــاط بتنظيــم مســار يحفــز إنتــاج فائــض من
البروتينــات المدمــرة بشــل انتقائــي لخاليــا ســرطان
الثــدي .ومــن الســمات المميــزة أيضــاً هــي نهــج
هــذا العقــار ،إذ أنــه دواء انتقائــي فهــو ال يمــس
الخاليــا التــي تفتقــر إلــى مســتقبالت هرمــون
االســتروجين ،وال يؤثــر علــى الخاليــا الســليمة
ســواء اكنــت تحتــوي علــى مســتقبالت هرمــونً
االســتروجين أم ال.-

تحمل العقار
الفئران وقدرة
ّ

خــال االختبــارات التــي أجريــت علــى نمــاذج الفئـران
لســرطان الثــدي اإليجابــي لمســتقبالت هرمــون
االســتروجين ،تبينــت قدرتهــم علــى تحمــل حتــى
الجرعــات الكبيــرة مــن هــذا العقــار .كمــا تمكــن
العقــار مــن تدميــر  100٪ 95-مــن الخاليا الســرطانية
األوليــة ونقائلهــا وتقلــص عــدد خاليــا ســرطان
الثــدي فــي غضــون عــدة أيــام مــن التعــرض للعقار.
آمال مبشرة لعالج سرطان الثدي
مــع هــذه النتائــج الواعــدة ،ونظــ اًر إلــى أن 75٪
تقريبــاً مــن ســرطانات الثــدي إيجابيــة مســتقبلية
لالســتروجين ،فقــد يتمكــن الــدواء الجديــد يومــاً
مــا مــن عــاج أكثــر أشــال ســرطان الثــدي شــيوعاً .
هــذا وأضــاف الباحثــون بمــا أن عقــار  ErSOال
يتطلــب عمــل العديــد مــن مســتقبالت هرمــون
االســتروجين ،فقــد يعمــل أيضــاً ضــد ســرطانات
الثــدي التــي ال تســتقبل هرمــون االســتروجين
إيجابيــاً .

إماكنية القضاء عليها مرة ثانية
ذكــر ديفيــد شــابيرو ،المؤلــف الرئيســي للدراســة،
فــي بيــان“ :حتــى عندمــا تنجــو بعــض الخاليــا
الســرطانية مــن تأثيــر العقــار ،ممــا يتيــح لــأورام أن
تنمــو مجــدداً خــال بضعــة أشــهر ،تظــل هــذه
األورام حساســة تمامــاً للعقــار ويمكــن القضــاء
عليهــا باســتخدام جرعــة ثانيــة منــه”
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ضمادات ذكية تعمل
بإشارة من هاتفك لرصد
مراحل التئام الجروح!

ماهية الضمادات الذكية وطريقة عملها؟

استثمار تقنية النانو في صنع ضمادات ذكية
رغــم فوائــد الضمــادات إال أنهــا تســتغرق وقتــاً لتعافــي الجــرح،
باإلضافــة لشــعور االنزعــاج المصاحــب لعمليــة إزالتهــا ،ولكــن
هــذا األمــر قــد يصبــح فــي طــي النســيان بفضــل الضمــادات
الذكيــة .فابتــار مثــل هــذا االســتثمار الصغيــر مــن قبــل فريــق
دولــي مــن العلمــاء ،والمعتمــد علــى مستشــعرات نانويــة
ـتقبال ويوفــر عملية شــفاء
يســاهم فــي تجنــب هــذا األلــم مسـ
ً
تامــة وســريعة للجــرح ،دون تــرك ندبــات.
في فهم طبيعة الجروح
كمــا هــو الحــال فــي الجــروح التــي قــد تصيــب اإلنســان بغــض
النظــر عــن تبايــن أنواعهــا ،فإن جــزءاً مــن عمليــة الشــفاء ينطوي
علــى تعزيــز مســتويات األكســجين فــي األنســجة التالفــة.
وســهلت الضمــادات الذكيــة هــذا األمــر حيــث وفــرت بيانــات
دقيقــة حــول مــدى ســرعة ودقــة التئــام الجــرح لألطبــاء الذيــن
يعالجــون هــذه اإلصابــات عوضــاً عــن التخميــن الــذي ينقصــه
الدقــة .كمــا يســرت فهــم الحالــة الصحيــة للمريــض والحصــول
علــى المعلومــات المطلوبــة دون الحاجــة إلــى إزالــة الضمــادات.

للضمــادات الذكيــة قــوام ســائل يحتــوي علــى الفوســفور
وصبغــة مرجعيــة يتــم وضعهــا مباشــرة علــى ســطح الجلــد ،ثــم
يجــف إلــى طبقــة رقيقــة فــي غضــون دقيقــة .يتــم بعــد ذلــك
وضــع طبقــة شــفافة فوقهــا للحفــاظ علــى الفيلم األساســي
وإبطــاء معــدل مالمســة األكســجين الموجــود فــي الهــواء.
للتحقــق مــن التئــام الجــرح ،يســتخدم مقدمــو الرعايــة الاكميــرا
إلصــدار وميــض إلــى المنطقــة المحــددة .يمتــص الفوســفور
هــذا الضــوء ثــم يعيــد إصــداره .ولكمــا استشــعرت الضمــادة
انخفــاض فــي مســتويات األكســجين داخــل األنســجة ،زاد توهــج
الفوســفور .وقــام الفريــق أيضــاً بدمــج صبغــة متغيــرة اللــون
تشــير إلــى التغيي ـرات فــي أكســجة األنســجة كخريطــة متدرجــة
مــن األحمــر إلــى األخضــر.

الخطوة التالية في مستقبل الضمادات الذكية
يأمــل مخترعــو هــذه الضمــادات الذكيــة أن يتــم تطويرهــا
للوصــول إلــى أفضــل أداء ،حتــى يســتعان بهــا فــي مراقبــة
المرضــى المعرضيــن لخطــر اإلصابــة بحــاالت نقــص الترويــة،
ومراقبــة درجــة الحموضــة والمســتويات البكتيريــة .وأضافــوا
كمــا نشــر فــي ورقــة بحثيــة فــي مجلــة Biomedical Optics
 ،Expressأن الضمــادات قــد تكــون مــزودة بجرعــات مــن األدويــة
إلمــداد الجــرح بهــا.
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اختبار دم جديد
قــادر علــى تمييــز مــرض الزهايمــر مــن بيــن
األمــراض العصبيــة التنكســية المختلفــة بدقــة
مذهلــة!

أظهــر اختبــار دم جديــد وعــداً فــي التمييــز بيــن األشــخاص
المصابيــن بمــرض الزهايمــر والذيــن ال يعانــون منــه ،وقــد يتمكن
األشــخاص المعرضيــن لخطــر وراثــي معــروف مــن اكتشــاف
المــرض فــي وقــت مبكــر قبــل ظهــور األعــراض.

الخرف الناتج عن مرض الزهايمر
لعقــود مــن الزمــان ،أراد األطبــاء التوصــل إلــى اختبــار تشــخيصي
يمكنــه أن يحــدد مــرض الزهايمــر فــي وقــت مبكــر قبــل تطوره،
واكن اكتشــاف وتطويــر المؤشــرات الحيويــة المفيــدة ســريرياً
لمــرض الزهايمــر والخــرف المرتبــط بــه محــور الجهــود البحثيــة
الحديثــة.
وفــي حيــن أن التقدي ـرات تشــير إلــى أن مــا يقــارب  100مليــون
شــخص فــي جميــع أنحــاء العالــم ســيصابون بالخــرف الناتــج عــن
الزهايمــر فــي عــام 2050م ،وقــد قامــت منظمــة الصحــة
العالميــة -كجــزء مــن الخطــة العالميــة لماكفحــة الخــرف -بتحديــد
المحســن كمجــال رئيســي ،ممــا يســمح لألطبــاء إدارة
التشــخيص ُ
المــرض وعالجــه قبــل ظهــور األع ـراض الحرجــة.

التحديات والمستقبل
مــن المرجــح أن يصبــح التشــخيص المبكــر والدقيــق والقائــم
علــى العالمــات الحيويــة لمــرض الزهايمــر بالــغ األهميــة ،عندمــا
تكــون العالجــات المعدلــة للمــرض متاحــة .لــذا يأمــل الباحثــون
أن يكــون الختبــار الــدم المبتكــر دو اًر فــي تطــورات العــاج
المســتقبلية ،بــدءاً مــن أدوات التشــخيص وحتــى فــرص العــاج.
وعلــى الرغــم مــن أن توفــر القياســات الموثوقــة فــي الــدم
يبشــر بتشــخيص دقيــق وتقييــم النتائــج فــي التجــارب الســريرية
لمــرض الزهايمــر ،مــا زالــت الحاجــة ملحــة إلــى المزيــد مــن البحث
للتحقــق مــن صحــة النتائــج فــي نطــاق واســع ،واالســتخدام
العالمــي لهــذه المؤش ـرات الحيويــة.

تقدم نحو تشخيص أفضل للمرض
فــي هــذا اإلطــار ،حقــق فريــق مــن الباحثيــن فــي جامعــة لونــد
فــي الســويد تقدمــاً ملحوظــاً فــي تطويــر اختبــارات الــدم،
حيــث قامــوا بتقييــم اختبــار معملــي طبــي ،وذلــك فــي دراســة
ـاراك مــن 3مجموعــات مختــارة.
مقطعيــة شــملت  1402مشـ ً
أظهــرت النتائــج أن  P-tau217تمكــن مــن تحديــد مــرض الزهايمــر
مــن األمــراض العصبيــة التنكســية األخــرى بدقــة أكبــر مقارنــة
بالمؤش ـرات الحيويــة المعتمــدة علــى البالزمــا والتصويــر بالرنيــن
المغناطيســي .ومــن ناحيــة أخــرى ،ذكــر الباحثــون أن االختبــار لــم
يختلــف أداؤه بفــارق كبيــر عــن الســائل الدماغــي الشــوكي أو
عالمــات التصويــر العصبــي المســتندة إلــى التصويــر المقطعــي
باإلصــدار البوزيترونــي.
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ابتاكر يعالج التهاب الكبد الوبائي سي

بنسبة تفوق %90

“الوباء الصامت” كما صنف من ِقبل مراكز ماكفحة األمراض والوقاية منها
الحيــاة تحــت وطــأة التهــاب الكبــد الوبائــي ســي محفوفــة بالمخاطــر ،حيــث يقــدر عــدد المصابيــن بــه بنحــو  3.2مليــون أمريكــي،
ويكمــن التحــدي فــي أن مــا يقــارب %75مــن المرضــى ليســوا علــى درايــة بإصابتهــم بالفيــروس ،ممــا يســتدعي إجـراء الفحوصــات
المخبريــة للكشــف عــن المــرض وعالجــه.

حقيقة التهاب الكبد الوبائي سي
للمــرض تداعيــات خطيــرة ولــه دور رئيســي فــي مهاجمــة خاليــا
الكبــد وإصابــة المريــض بمشــالك صحيــة حرجــة ومزمنــة تهــدد
حياتــه مثــل ،فشــل الكبــد ،وتليــف الكبــد ،وســرطان الكبــد،
وغالبــاً مــا يصــاب األشــخاص بالتهــاب الكبــد الوبائــي ســي نتيجة
مالمســة دم شــخص مصــاب ،وذلــك يتضمــن الممارســات غيــر
اآلمنــة فــي الحقــن أو الرعايــة الصحيــة ،وقــد ظــل اقتصــار
المرضــى علــى تنــاول األدويــة حتــى اآلونــة األخيــرة ،ولكــن هذه
األدويــة اكنــت إمــا مصحوبــة بمجموعــة مــن اآلثــار الجانبيــة أو
نافعــة فقــط ألنمــاط جينيــة معينــة مــن الفيــروس.

ثورة طبية
ُيحيــي الــدواء المركــب األمــل فــي نفــوس المصابيــن؛ بقدرتــه
علــى عــاج نحــو %95مــن حــاالت اإلصابــة ،حيــث أظهــرت النتائج
الســريرية للمرحلــة الثالثــة لهــذا الــدواء المركــب المعتمــد
مؤخــ اًر تحســناً ملحوظــاً فــي عــاج التهــاب الكبــد الوبائــي
ســي ،وأشــارت النتائــج إلــى عــدم العثــور علــى الفيــروس لــدى
أكثــر مــن  %99مــن المرضــى الذيــن تلقــوا العــاج بعــد مــرور
12أســبوعاً مــن انتهــاء المرحلــة العالجيــة ،كمــا يمثــل هــذا
ـاال علــى نطــاق واســع مــن المرضــى،
الــدواء الجديــد خيــا اًر فعـ ً
ممــا يســاهم فــي مســاعدة األطبــاء علــى ماكفحــة هــذا
الوبــاء الصامــت.
تعرقل األنظمة الوقائية
حتــى هــذه اللحظــة ،مــا زال غيــاب لقــاح الوقايــة مــن عــدوى
الكبــد الوبائــي ســي قائمــاً  ،وهنــاك مــا ال يقــل عــن ســتة
أنمــاط وراثيــة أو ســاالت مختلفــة مــن التهــاب الكبــد الوبائــي
ســي ،والتــي تعتبــر مجموعــات مختلفــة وراثيــاً مــن الفيــروس.
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مفاهيم
مفاهيــم مغلوطة فــي اإلدارة
علــى الرغــم مــن التطــور الــذي طــرأ علــى
مجتمــع األعمــال ،إال أننــا نجــد البعــض
يتمســكون ببعــض المفاهيــم المغلوطــة
والقديمــة عــن اإلدارة؛ ممــا يجعلهــم يمــرون
بعديــد مــن الصعوبــات فــي عملهــم نتيجــة
تمســكهم بهــذه المفاهيــم المغلوطــة،
ومــن هــذه المفاهيــم:

ضرورة توافر خبرة سابقة
ال يمكــن إنــار أهميــة الخبــرة ودورهــا ،ولكنهــا ليســت
األســاس فــي لك الحــاالت ،فاألهــم هــو الكفــاءة والقــدرة
علــى التعلــم واكتســاب أكبــر قــدر مــن الخبــرة بســرعة،
فالــدروس المســتفادة مــن الخبــرة فقــط ال تكفــي التخــاذ
الق ـرارات المناســبة وحــل جميــع المشــالك ،كمــا أن الحــرص
علــى الخبــرة وحدهــا هــو تجاهــل للثــروة المعلوماتيــة
الحديثــة والمهــارات المكتســبة مــن خــال التدريــب
والتطويــر ،والتي تســاعد بشــل أساســي علــى أداء المهام
وإدراك المشــالك ،والقــدرة علــى الفهــم ،وترتيــب األفــار
والمعلومــات ،وتنظيــم اســتخدام لك هــذه المهــارات فــي
ســبيل تحقيــق األهــداف المنشــودة.

القيادة موهبة وليست مهارة مكتسبة
فــي الواقــع ال تســتطيع الموهبــة فقــط صنــع القائــد
الناجــح ،فالقيــادة هــي القــدرة فــي التأثيــر علــى اآلخريــن
مــن خــال ممارســة مجموعــة مــن المهــارات والمبــادئ
والســمات القياديــة المكتســبة عــن طريــق التعلــم
والتدريــب والتطويــر والخبــرة ،ويمكــن للجميــع أن يصبحــوا
أفضــل فــي القيــادة إذا اكن لديهــم الدافــع والشــغف
الكتســاب المهــارات المطلوبــة ،ثــم بــادروا باتخــاذ جميــع
الخطــوات للحصــول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن الكفــاءة،
فاألمــر لكــه متعلــق بالمهــارات والمعرفــة والممارســة
واإلرادة لبــذل الجهــد وليــس الموهبــة فقــط.
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مقال العدد

ماذا يخبئ عالمنا المتغير؟

األستاذ فيصل الدخيل  -مدير عام السوق اإللكتروني
مــع لك يــوم يمضــي ،يتغيــر العالــم ومفاهيمــه بســرعة
مذهلــة ،وينجــم عــن هــذه التغيــرات طمــوح للتقــدم
والتطــور؛ ومــن هــذا التغيــر الــذي أســفرت عنــه الجائحة هو
تبلــور مفهــوم التجــارة اإللكترونيــة ،حيــث رفعــت حصتهــا
مــن تجــارة التجزئــة العالميــة بمعــدل  %14فــي عــام 2019م
إلــى حوالــي  %17فــي عــام 2020م.
وعندمــا تــم إغــاق المتاجــر فــي جميــع أنحــاء العالــم ومنــع
الســفر لتطبيــق الحجــر وتقييــد الحركــة االجتماعيــة ،والتــي
امتــدت ألشــهر متتابعــة ،أضحــى الموقــع الجغرافــي ال
أهميــة لــه بالنســبة للكثيــر؛ طالمــا هنــاك اتصــال باإلنترنت؛
ممــا ســهل علــى المســتهلك اللجــوء إلــى التســوق
اإللكترونــي لتلبيــة اكفــة االحتياجــات ،فارتفعــت أربــاح
الشــراكت العالميــة بنســب مهولــة ،حيــث تصــدرت شــركة
“أمــازون” بأربــاح تعــادل  ،%220بفضــل الزيــادة الهائلــة
لعــدد المتســوقين عبــر اإلنترنــت.
وفــي أوج المشــالك االقتصاديــة الناجمــة إثــر الجائحــة،
أولــت بعــض الحكومــات االهتمــام بدرجــة كبيــرة لمــا
ســيحدث أثنــاء وبعــد انتهــاء الجائحــة ،وكرســت الجهــود
إلنعــاش االقتصــاد مــن خــال التجــارة اإللكترونيــة وإنجاحهــا

عــن طريــق تعزيــز تجربــة المســتهلك ،وعلــى ســبيل
المثــال ،أطلقــت حكومــة كوســتارياك منصــة تجمــع فيهــا
الشــراكت ،حيــث ال تحتــاج إلنترنــت ،وتطبيقــات الهواتــف
الذكيــة ،وخدمــة الرســائل النصيــة؛ وذلــك لتســهيل التجــارة
بيــن منتجــي المنتجــات الزراعيــة واللحــوم واألســماك .بينمــا
إندونيســيا أطلقــت برنامجــاً لتطويــر القــدرات ،الــذي يهــدف
إلــى رقمنــة الشــراكت الناشــئة ،والصغيــرة ،والمتوســطة.
إن رســم خارطــة مســتقبل التجــارة اإللكترونيــة لــدى
تجــار التجزئــة والحكومــات أمــر أساســي والبــد منــه ،وال
يتعلــق باالتصــال باإلنترنــت فحســب ،بــل بالتفكيــر فــي
كيفيــة خلــق رحلــة تســوق إلكترونيــة توائــم متطلبــات
المســتهلك مــن جميــع النواحــي ،بغــض النظــر عــن
التغيــرات الســريعة والمتالحقــة لعالمنــا؛ ويكــون ذلــك
عــن طريــق فهــم متطلبــات الســوق ومســتقبل التجــارة
اإللكترونيــة ،واالســتعداد التــام للتطويــر ومواكبــة وتيــرة
التحــول الرقمــي.
وفــي المحصلــة ،لــن يكــون تأثيــر الجائحــة علــى التجــارة
اإللكترونيــة قصيــر المــدى ،بــل ســيتحول نحــو ســلوك دائــم
فــي المســتقبل باســتخدام تقنيــات ذكيــة ومبتكــرة.
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تطور
تقنية النانو
ِّ
مراحل تلقي العالج!

هل نستطيع صنع
لقاحات يمكنها التحور
كما تفعل الفايروسات؟

ربوتات صغيرة
بإماكنيات عمالقة!
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