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مشاراكتنا

نوبكو تستعرض مشاركتها في

يوم الصحة العالمي
شــاركت نوبكــو فــي فعاليــة مجتمعيــة بمناســبة يــوم الصحــة العالمــي
الموافــق  7أبريــل 2022م ،وتأتــي هــذه المشــاركة ضمــن مســؤولية
نوبكــو االجتماعيــة ،وإيمانــاً منهــا بأهميــة المشــاراكت المجتمعيــة
فــي مــد جســور التواصــل بيــن القطــاع الخــاص والمجتمــع.
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هــل تتجــه المملكــة لتبنــي نظــام صحــي ٍ مســتدام
يراعــي التقــاط إشــارات المــرض قبــل حصولــه وبأقــل
تلكفــة ممكنــة؟

يشــغل قطــاع الرعايــة الصحيــة حي ـ اًز مهمــاً مــن بنــود اإلنفــاق ضمــن
ميزانيــة المملكــة العربيــة الســعودية ،فكيــف تعمــل المملكــة
وتشــغيال؟
الســتدامة هــذا القطــاع تصميمــاً وبنــاء
ً
ً
تعــرف علــى إجابــة هــذا الســؤال عبــر االســتماع إلــى الحلقــة الحواريــة
التــي نظمتهــا  CNBCعربيــة بالشـراكة مــع  ،Philipsواســتضافت فيهــا
نخبــة مــن المتحدثيــن فــي المجــال مــن القطاعيــن العــام والخــاص.
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نوبكو تطلق المرحلة الثالثة من

نظام إدارة عمليات المستودع
في المنطقة الوســطى؛ لتطبيق أفضل معايير الممارسات العالمية

أطلقــت نوبكــو أحــد أحــدث األنظمــة العالميــة وأكثرهــا تقدمــاً إلدارة مســتودعات الشــركة فــي
المنطقــة الوســطى ،وذلــك فــي إطــار توجههــا االســتراتيجي لبنــاء خدمــات لوجســتية متطــورة
تمكــن قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وتســهم فــي تقديــم خدمــات
ِّ
رعايــة صحيــة عاليــة المســتوى ،وفــق أفضــل الممارســات العالميــة.
ويأتــي هــذا اإلطــاق بهــدف أتمتــة العمليــات ورفــع كفــاءة التشــغيل ،بعــد تجربــة ناجحــة لمســتودعات
المنطقــة الغربيــة والمنطقــة الشــرقية ،والتــي ســتعمم علــى مناطــق المملكــة المختلفة.
ويمثــل النظــام الجديــد منصــة تدعــم أعمــال نوبكــو ،إذ بدورهــا تســاعد فــي تقديــم خدماتهــا بكفــاءة
ِّ
وترضــي طموحــات الشــراكء االســتراتيجيين؛ وفــق
وفاعليــة ،ممــا يجعلهــا تلبــي احتياجــات العمــاء ُ
منهــج واضــح وموحــد ،حيــث يخــدم النظــام الجهــات الصحيــة الحكوميــة فــي المملكــة بشــل عــام
وفــي المنطقــة الوســطى بشــل خــاص.
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نوبكو تشارك في منتدى

Africa Health Excon
شــاركت نوبكــو بجلســة علميــة فــي المنتــدى الطبــي اإلفريقــي  ،Africa Health Exconوالــذي يصنــف
أكول مؤتمــر طبــي متخصــص للشـراء الموحــد ،واإلمــداد ،والتمويــن الطبــي ،وإدارة التقنيــة الطبيــة فــي
إفريقيــا ،ويأتــي المنتــدى تحــت شــعار “بوابتــك نحــو االبتــار والتجــارة” ،والمنعقــد فــي مصــر مــن يــوم
 7 - 5يونيــو 2022م.
واســتعرضت نوبكــو تجربتهــا العريضــة فــي سالســل اإلمــداد وتجهيــز وإدارة المســتودعات الطبيــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية ،مــن خــال الجلســات التدريبيــة وورش العمــل المقامــة فــي المنتــدى،
والتــي قدمــت أهــم الموضوعــات الشــائعة فــي القطــاع الصحــي.
والجديــر بالذكــر أن المنتــدى ُيعــد فرصــة فريــدة مــن نوعهــا لخلــق أعمــال وبنــاء شـرااكت مســتدامة مــع
مســؤولي الرعايــة الصحيــة والشــراكت المصنعــة عالميــاً ؛ لفتــح أبــواب االبتــار الصحــي فــي دول إفريقيــا.
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االستثمار في

الرعاية الصحية
لقاء العدد

رؤية المملكة 2030

واالستثمار في قطاع الرعاية الصحية
عمر مليباري

الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري

يســاهم االســتثمار فــي مجــال الرعايــة الصحيــة بتحســين
جــودة الخدمــات الصحيــة المقدمــة للمســتفيدين ،مــع
تســهيل وتســريع إماكنيــة الحصــول عليهــا فــي جميــع
أنحــاء العـالـــم؛ والــذي ُيعــزز مــن تحقيــق األمـــن الصحــي
عبـــر تقديــم أفضــل الخدمـــات الصحيــة ،وتوفيـــر المنتجــات
الصحيـــة المصنعـــة محليــــاً  ،والمطابقـــة لمواصفـــات
ومقاييـــس الجـــودة العالميــة.
كمــا أن االســتثمار المعنــي ُيعتبــر ركيــزة أساســية فــي دعــم
االقتصــاد الوطنــي واســتحداث الوظائــف -المباشــرة وغيــر
المباشــرة -ورفــع نســبة الكفــاءات الوطنيــة وتطويــر اإلنتاجيــة؛
ويعيــق
ويرجــع ذلــك إلــى أن اعتــال الصحــة ُيضعــف اإلنتاجيــة ُ
فــرص العمــل ويؤثــر ســلباً علــى تنميــة رأس المــال البشــري.
إن تنــوع أشــال االســتثمار فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة ،مثــل
االســتثمار فــي مجــال الصحــة الرقميــة والــذاكء االصطناعــي،
يســاهم فــي تطويــر القطــاع الصحــي وتطبيــق التحــول
الرقمــي ،اكالســتثمار فــي البيانــات الضخمــة الــذي يعــزز مــن
تطويــر الخدمــات الصحيــة.
كمــا أن تمكيــن االســتثمار فــي صناعــة المســتلزمات واألجهــزة
الطبيــة ومختلــف أنــواع األدويــة ،وتحديــداً المتعلقــة باألم ـراض
األكثــر انتشــا اًر فــي المنطقــة ،يكمــن فــي تفعيــل الشــراكة
بيــن القطاعــات ذات العالقــة -ســواء اكنــت حكوميــة أو خاصــة-
لتقديــم الخدمــات الطبيــة بشــل أفضــل.

تعيــش المملكــة العربيــة الســعودية فــي ظــل رؤيــة  2030عص اًر
ذهبيــاً يوفــر فرصــاً اســتثمارية غيــر مســبوقة ،واالســتثمار فــي
الرعايــة الصحيــة يعتبــر عنص ـ اًر رئيســياً مــن عناصــر هــذه الرؤيــة،
والتــي تهــدف إلعــادة هيلكــة القطــاع الصحــي ليكــون نظامــاً
ـا .فزيــادة عــدد االســتثمارات فــي مجــال
ـامال ومتاكمـ ً
ـاال وشـ ً
فعـ ً
يمكــن القطــاع الصحــي مــن التعامــل مــع
الرعايــة الصحيــة
ِّ
مختلــف المســتجدات والتحديــات ،وذلــك مــن خــال تجنبهــا
قــدر اإلمــان -ومواجهتهــا والتعامــل معهــا عنــد حدوثهــا.وقــد قامــت المملكــة بإصــدار دليــل خــاص للمهتميــن
باالســتثمار فــي القطــاع الصحــي “دليــل الفــرص االســتثمارية
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي القطــاع الصحــي”،
وذلــك للتعــرف علــى أبــرز الفــرص االســتثمارية المتاحــة ،وأهــم
المعلومــات اإلرشــادية عــن الفــرص والجهــات التــي تمنــح
الموافقــة؛ حيــث يأتــي إصــداره ضمــن إطــار حــرص وزارة الصحــة
علــى تقديــم أفضــل خدماتهــا للمســتثمرين ،وتطويــر إجراءاتها
للمســتفيدين ،وتعزيــز مســاهمة منشــآت القطــاع الخــاص فــي
عمليــة التنميــة االقتصاديــة الشــاملة والمســتدامة.
إن جهــود المملكــة فــي تقديــم رعايــة صحيــة شــاملة ألكثــر
مــن  31مليــون نســمة مــن المواطنيــن والمقيميــن بطريقــة
ســهلة وميســرة ،يشــمل اســتحداث وتطويــر التشــريعات
الصحيــة ،وحقــوق المريــض ومســؤولياته ،باإلضافــة إلــى
منظومــة المرافــق الصحيــة ،واإلجــراءات االحترازيــة التــي يجــب
اتخاذهــا للتخفيــف مــن آثــار أي جائحــة ،وأنــواع اللقاحــات المتاحة،
وكذلــك خدمــات الرعايــة الصحيــة لضيــوف الرحمــن خــال الحــج
والعمــرة ،وغيرهــا مــن الجهــود المبذولــة التــي تجعــل المملكة
فــي مصــاف الــدول المزدهــرة.
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تـأثر
الرعاية
الصحية
بجـائحة
كورونا

أبــرزت جائحــة كورونــا (كوفيــد– )19مــدى أهميــة االســتثمار فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة ،وأهميــة النظــر فــي مــدى
وضحــت أهميــة العمــل علــى تطويــر اكفــة مســتويات
قــوة نظامــه وقدرتــه علــى الصمــود أمــام أي جائحــة ،كمــا َّ
ُّ
للتمكــن مــن التعامــل مــع مختلــف المســتجدات والتحديــات ،ســواء
قطــاع الرعايــة الصحيــة مــن خدمــات وصناعــات؛
اكنــت متعلقــة باألدويــة أو المســتلزمات أو األجهــزة الطبيــة ،حيــث دفعــت الجائحــة معظــم الحكومــات إلــى حــث
الشــراكت علــى االســتثمار بشــل أكبــر فــي القطــاع الصحــي ،والعمــل باســتمرار علــى وضــع وتطبيــق خطــط
واســتراتيجيات أفضــل لبنــاء أنظمــة صحيــة وطنيــة ومحليــة متينــة قــادرة علــى مواجهــة مختلــف التحديــات ،مــن
أجــل ضمــان األمــن الصحــي والتغطيــة الطبيــة الشــاملة.
وفــي المملكــة تحديــداً  ،حققــت منظومــة الصحــة كلك -ممثلــة بــوزارة الصحــة ،-عــدداً مــن اإلنجــازات فــي مجال
الرعايــة الصحيــة لمواجهــة الجائحــة والتخفيــف مــن آثارهــا ،ومنها:

إطــاق العديــد مــن التطبيقــات إماكنيــة الحصــول علــى تشــخيص عــن تقديــم أكثــر مــن  2.1مليــون
اإللكترونيــة لتعزيــز كفــاءة وجــودة األمــراض مــن خــال التقييــم الذاتــي استشــارة طبيــة عــن ُبعــد مــن خــال
الخدمــات الصحيــة ورفــع مســتوى عبــر تطبيــق “موعــد” الذي ســجل  67تطبيــق “صحــة”.
مليــون موعــد بنهايــة عــام 2020م.
رضــا المســتفيدين.

تحســين وقــت االســتجابة لماكلمــات
الطــوارئ مــن  16دقيقــة فــي عــام
2019م إلــى  14.43دقيقــة فــي عام
2020م مــن خــال نظــام “المســعف
اإللكترونــي”.

المســارعة فــي توفيــر لقــاح فيــروس
كورونــا (كوفيــد– )19المســتوفي
لمعاييــر الفاعليــة واألمــان مــن
الشــراكت العالميــة الرائــدة فــي
صناعــة اللقاحــات.

إصــدار دليــل يتضمــن اإلجابــة عــن
جميــع األســئلة المتعلقــة باللقــاح،
ونشــره عبــر حســابات التواصــل
االجتماعــي الرســمية.

nupco.com

5

ُمستراح

جهود المملكة
في خلق تجربة استثنائية

ـرف اللــه تعالــى المملكــة العربيــة الســعودية بخدمــة ضيــوف الرحمــن مــن الحجــاج والمعتمريــن وزوار المســجد النبــوي،
شـ َّ
وهــو كــرم عظيــم حظيــت بــه المملكــة حيــث لــم تتــوان للحظــة فــي تذليــل العقبــات وتســهيل الصعوبــات ألجلهــم ،منــذ
عهــد المؤســس الملــك عبــد العزيــز آل ســعود -رحمــه اللــه -وحتــى وقتنــا الحالــي.

فبيــن الماضــي والحاضــر نقــات نوعيــة عديــدة
غيــرت مشــهد الحــج والعمــرة ورحلــة زوار
َّ
المشــاعر المقدســة ،ففــي الماضــي اكن الحجــاج
يواجهــون العديــد مــن الصعــاب كقطــاع الطــرق
وصعوبــة التنقــل فــي الطــرق الوعــرة ومــا تحمله
الرحلــة مــن مشــقة علــى جميــع األصعــدة؛
حتــى انتشــرت المقــوالت الشــعبية عــن صعوبــة
الرحلــة مثــل “الذاهــب للحــج مفقــود ،والعائــد
منــه مولــود” ،فــإن عــاد إلــى بلــده اُ ســتقبل
ســعادة بعودتــه ســالماً وأدائــه
أروع اســتقبال
ً
للمناســك.
وتعــد جهــود المملكــة واضحــة جليــة فــي
ُ
خدمــة الحجــاج والمعتمريــن ومواجهــة التحديــات
والتغلــب عليهــا مــع زيــادة أعدادهــم عامــاً
بعــد عــام ،ومــن الجديــر ذكــره جهودهــا
للتغلــب علــى آثــار جائحــة كورونــا (كوفيــد–)19
وإقامــة حــج اســتثنائي بأعــداد محــدودة جــداً ،
مــع الحــرص علــى توفيــر اإلجــراءات الوقائيــة
واالحترازيــة وتحقيــق التباعــد الجســدي ،حيــث اكن
لمبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي األثــر الفعــال
إلنجــاح مواســم الحــج وإدارتهــا ،وتطويرهــا
لمواجهــة التحديــات المســتقبلية بتاكتــف جميــع
الجهــات.
وقــد عملــت المملكــة علــى تطويــر البنيــة
التحتيــة مــن تعبيــد للطــرق وإقامــة الجســور وبناء
األنفــاق وتوفيــر المستشــفيات المتنقلــة ،وعمــل
مشــاريع التوســعة للمشــاعر المقدســة باســتمرار،
وتعزيــز أنظمــة الســامة واألمــن ،وتأســيس
برامــج لصيانــة ونظافــة المســاجد ،إضافــة إلــى
أمــن المعلومــات لشــبكة المشــاعر المقدســة،
كذلــك توفيــر أفضــل خدمــات االتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات والشــباكت الالســلكية بهــدف
تيســير أداء المناســك؛ إذ تجــاوز عــدد نقــاط
الوصــول لخدمــات اإلنترنــت الالســلكية 5،442
نقطــة فــي مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة.
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حـــاج

+750

عملية قسطرة قلبية

36

عملية قلب مفتوح

3328

5000

12

142

جلسة غسيل لكوي سرير من  25مستشفى

حالة والدة

مركزاً للرعاية الصحية األولية

10

مستشفى

+75 82

مركزاً صحياً

حـــاج

موقعاً أمنياً
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أخبار متنوعة

نقل الخدمات اللوجســتية لمستشفيات
القوات المســلحة بالمنطقة الجنوبية والوسطى

دشــنت نوبكــو المرحلــة النهائيــة لمشــروع نقــل الخدمــات اللوجســتية لمستشــفيات القــوات المســلحة بالمنطقــة الجنوبيــة
والوســطى ،والتــي تهــدف إلــى توفيــر األدويــة ،واألجهــزة ،والمســتلزمات الطبية باســتخدام أحــدث الطــرق والتقنيــات المتخصصة،
إذ إنهــا ســتعزز وصــول اإلمــدادات فــي وقــت وجيــز وجــودة عاليــة؛ ويأتــي ذلــك ضمــن إطــار الشـراكة االســتراتيجية لنوبكــو مــع
وزارة الدفــاع.
ومن مستهدفات تدشين المرحلة النهائية للمشروع:

تنظيــم إج ـراءات توفيــر االحتياجــات الطبية
مــن خــال الشـراء الموحــد.

إدارة سالســل اإلمــداد الطبيــة التــي
تتيــح متابعــة التخزيــن الطبــي والنقــل.

تمكيــن القطــاع الصحــي الحكومــي مــن
تحســين كفــاءة اإلنفــاق فــي المشــتريات
الطبيــة.

توقيع مذكرة تفاهم
مع جامعة الملك سعود
وقعــت نوبكــو مذكــرة تفاهــم مــع الشــريك االســتراتيجي جامعــة الملــك
ســعود للعمــل علــى تطويــر خدمــات الدعــم اللوجســتي؛ المعنيــة بتقديــم
خدمــات نقــل ،وتخزيــن ،وتوزيــع المســتلزمات الطبيــة واألدويــة مــن
المســتودعات المركزيــة للشــركة .وحضــر توقيــع مذكــرة التفاهــم الرئيــس
التنفيــذي للتشــغيل األســتاذ فهــد البطحــي والمديــر العــام التنفيــذي
للمدينــة الطبيــة بجامعــة الملــك ســعود الدكتــور أحمــد الهرســي.
حيــث تســتمر جهــود نوبكــو بالتعــاون مــع الشــراكء االســتراتيجيين لتقديــم
أفضــل منتجــات الرعايــة الصحيــة للمرضــى والمســتفيدين فــي القطــاع
الصحــي.
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أخبار متنوعة

اتفاقيات ترتقي بالقطاع الصحي

توقيع اتفاقيـة “وصفـتـي” مع صيدليـات الـدواء

ضمــن إطــار جهــود نوبكــو وصيدليــات الــدواء ،تــم توقيــع اتفاقيــة تقديــم خدمــة التوصيــل لمســتفيدي “وصفتــي” ،وذلــك
بحضــور الرئيــس التنفيــذي لنوبكــو المهنــدس فهــد الشــبل ،والرئيــس التنفيــذي لشــركة الــدواء للخدمــات الطبيــة األســتاذ
محمــد الفــراج.
كمــا تضمنت االتفاقية القيام باآلتي:

01
02
03

تحسين الجودة المقدمة من خدمة “وصفتي”.
توفير خدمات ُتسهل وصول المرضى لألودية.
تعزيز االرتقاء بمســتوى الخدمات الطبية.

توقيع اتفاقية مع

Channels by STC
وقعــت نوبكــو وشــركة  Channels by STCمذكــرة تفاهــم لتعزيــز خدمــات التوصيــل وتســليم األدويــة بطــرق وحلــول مبتكــرة مــن
خــال خدمــة التوصيــل الميدانــي “ .”dalواكنــت بحضــور مديــر عــام قطــاع حلــول األعمــال لنوبكــو المهنــدس ســلمان الغفيلــي
ونائــب الرئيــس لقطــاع تطويــر األعمــال فــي  Channels by STCالمهنــدس وليــد الكنهــل.
ومن مميزات الخدمة:

01

الوصول للعمالء خالل
وقت قياسي.

02

االطالع على عمليات
التوصيل ومتابعتها
مباشرة.

03

استعراض التقارير
والمعلومات بدقة عالية.
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كن مطلعاً

نظ ـ اًر إلــى مــا يشــهده عالمنــا مــن
االزدهــار التقنــي والنمــو المتســارع،
يــزداد تســخير أحــدث التقنيــات؛
لتقديــم جيــل جديــد مــن االبتــارات
الطبيــة الباعثــة لألمــل والمبشــرة
بعهــد متميــز للرعايــة الصحيــة.

جهاز مختص بتنظيــم التنفس أثناء التخدير

جهاز مختــص بتنظيم نبضات القلب
يهــدف جهــاز  Aveir Leadlessإلــى عــاج
المرضــى الذيــن يعانــون مــن أنــواع معينــة مــن
ولــد
ضربــات القلــب غيــر الطبيعيــة؛ حيــث ُي ّ ِ
نبضــات كهربائيــة ُتحســن بدورهــا حــاالت عــدم
وتحفــز القلــب علــى
انتظــام ضربــات القلــب ُ
النبــض بمعــدل طبيعــي .ويتســم النظــام باألمــان
خــال مــن الرصــاص ،كمــا
والفاعليــة وبتصميــم
ٍ
البطيــن األيمــن للقلــب بإجــراء
ُيــزرع مباشـ ً
ـرة داخــل ُ
طفيــف التوغــل فــي الوريــد الفخــذي للمريــض،
ممــا
يمكــن الطبيــب مــن االتصــال الســلكياً
ِّ
بالجهــاز ،وضبــط اإلعــدادات بمــا يتناســب مــع
احتياجــات المريــض ،وجمــع معلومــات حــول
كيفيــة عمــل الجهــاز باســتخدام وحــدة الوصــل.

جهــاز جديــد للتحكــم بســلس البــول وفــرط
نشــاط المثانــة
أثبــت جهــاز التحفيــز العصبــي eCoin Peripheral
 Neurostimulatorفائدتــه فــي عــاج حــاالت
ســلس البــول اإللحاحــي وفــرط نشــاط المثانــة
لــدى األشــخاص الذيــن لــم ينجحــوا فــي عــاج
حالتهــم مــن خــال التغييــرات الســلوكية .بعدمــا
تتــم زراعــة الجهــاز تحــت الجلــد بالقــرب مــن
الســاق ،يقــوم بتوفيــر تحفيــز كهربائــي إلــى
األعصــاب المتعلقــة بالتحكــم فــي المثانــة ،ويتــم
ذلــك فــي جلســات مدتهــا  30دقيقــة بنــاء
ً
علــى جــدول زمنــي محــدد .ويتميــز بســهولة
اســتخدامه وضبــط مســتوى التحفيــز بنــاء علــى
ً
احتياجــات لك مريــض باســتخدام جهــاز التحكــم
عــن ُبعــد.

ُيمثــل نظــام  Et Controlميــزة برمجيــة يتــم
اســتخدامها مــع نظــام التخديــر Datex-Ohmeda
 ،Aisys CS2 anesthesiaممــا ُيتيــح لألطبــاء
ومقدمــي الرعايــة الحفــاظ علــى تركيــزات
األكســجين المســتهدفة وتركيــزات غــاز التخديــر
ويعــزز هــذا النظــام المبتكــر
أثنــاء التخديــرُ .
ويقلــص
الحفــاظ علــى تخديــر منخفــض التدفــقُ ،
ويبســط ســير
انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراريُ ،
العمــل .وقــد ُصمــم لدعــم األطبــاء فــي عــاج
المرضــى الذيــن تبلــغ أعمارهــم  18عامــاً فمــا
فــوق.
وتعالــج قصــر
عدســات مبتكــرة ُتحســن الرؤيــة ُ
النظــر
ُتخفــف عدســات  EVO Visianوالتــي ُتعــرف
أيضــاً باســم “عدســات  Collamerالقابلــة للــزرع”
عنــاء العدســات الالصقــة والنظــارات وتعــزز راحــة
المريــض؛ حيــث ُتــزرع بشــل دائــم فــي الحجــرة
الخلفيــة ،خلــف القزحيــة وأمــام العدســة البلوريــة
الطبيعيــة للمريــض ،وال تحــل محــل العدســة
البلوريــة الطبيعيــة .وقــد ُصممــت لتحســين
جــودة الرؤيــة وتصحيــح قصــر النظــر وعــدم
وضــوح الرؤيــة بســبب القرنيــة غيــر المنتظمــة
لــدى المرضــى الذيــن يعانــون مــن حــاالت قصــر
النظــر واإلســتجماتيزم ،وتتــراوح أعمارهــم مــا
بيــن  21و 45عامــاً .
نظــام مراقبــة مســتمرة للجلوكــوز ُيربــط
بالهاتــف المحمــول
ُيســاهم نظــام  Eversense E3فــي التحكــم
بمــرض الســكري لــدى مــن يعانــون منــه؛ حيــث
ـدث
ُيوفــر قــراءات فوريــة لمســتويات الجلوكــوز ُتحـ َّ
لك  5دقائــق .ويتكــون النظــام مــن مستشــعر
قابــل للــزرع يقيــس الجلوكــوز لمــدة تصــل إلــى
 6أشــهر ،وجهــاز إرســال ينقــل البيانــات الســلكياً
إلــى الجهــاز المحمــول للمســتخدم ،وأخيــراً
تطبيــق يعــرض تنبيهــات الجلوكــوز علــى الجهــاز
توســاعد البيانــات التــي
المحمــول للمســتخدمُ .
يقدمهــا المرضــى علــى اتخــاذ قــرارات عــاج
الســكري اليوميــة ،وإجــراء تعديــات علــى الخطــط
العالجيــة.
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على فكرة

هــل المحافظــة علــى التماريــن
الرياضيــة ُتغنــي عــن اتبــاع نظــام
غذائــي صحــي؟
مــن المؤكــد علميــاً أن للتماريــن الرياضيــة فوائــد كبيــرة
علــى صحــة اإلنســان ،بمــا فــي ذلــك تقليــل مخاطــر اإلصابــة
باألمــراض المزمنــة والتحكــم فــي الــوزن وتحســين النــوم
وصحــة الدمــاغ ،وغيرهــا الكثيــر مــن الفوائــد .وفــي المقابــل
مــا ندخلــه فــي أجســامنا ُيحــدث فرقــاً شاســعاً علــى صحتنــا
أيضــاً  ،ففوائــد اتبــاع نظــام غذائــي صحــي ومتــوازن عديــدة
وال تقــل أهميــة عــن المحافظــة علــى التماريــن الرياضيــة ،وال
ُتغنــي المحافظــة علــى التماريــن الرياضيــة عــن اتبــاع نظــام
غذائــي صحــي ،فالدمــج بيــن االثنيــن أمــر مهــم للغايــة،
ويجعلهمــا معــاً وصفــة قويــة لصحــة جيــدة!

مــا مــدى صحــة “لالســتفادة مــن
النشــاط البدنــي ،يجــب أن تشــعر
باأللــم أثنــاء التمريــن وبعــده”؟
هنــاك العديــد مــن األســباب التــي قــد تــؤدي إلــى الشــعور
باأللــم أثنــاء التمريــن أو بعــده ،لكــن االســتفادة مــن النشــاط
البدنــي ليســت واحــدة منهــا ،ففــي الغالــب ظهــور األلــم
داللــة علــى حــدوث ضــرر بالعضــات ،والــذي قــد يكــون نتيجــة
أن التماريــن جديــدة وقاســية ،أو عنــد التغييــر مــن شــدة
التماريــن بشــل مفاجــئ ،أو عــن التوقــف عــن ممارســة
التماريــن الرياضيــة لفتــرة طويلــة والرجــوع إليهــا بشــل
مفاجــئ وغيــر تدريجــي ،وقــد يظهــر األلــم ببســاطة نتيجــة
عــدم إعطــاء الجســم حاجتــه مــن النــوم أو التغذيــة أو الترطيــب،
لذلــك مــن المهــم تهيئــة الجســم لممارســة التماريــن
الرياضيــة ،وممارســة تماريــن اإلحمــاء ،وأداء التماريــن بطريقــة
صحيحــة ،وزيــادة شــدة ومــدة التماريــن الرياضيــة بشــل
تدريجــي.

مطلــب
هــل ممارســة الرياضــة
ٌ
فعــا؟
يومــي
ً
لممارســة التماريــن الرياضيــة بشــل يومــي الكثير مــن الفوائد،
ومــع ذلــك ليــس بالضــرورة ممارســتها يوميــاً  ،فاألهــم
هــو مزاولــة أي نــوع مــن النشــاط البدنــي ســواء البســيط أو
المعتــدل علــى مــدار اليــوم؛ للحفــاظ علــى الصحــة العامــة
بــدال مــن اســتخدام المصاعــد والمشــي
كصعــود الســالم
ً
وأداء المهــام المنزليــة ،حيــث توصــي منظمــة الصحــة
العالميــة األطفــال والمراهقيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن
 5ســنوات و 17عامــاً بمزاولــة النشــاط البدنــي بمــا ال يقــل عــن
 60دقيقــة يوميــاً  ،والبالغيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 18
و 64عامــاً بممارســة  150دقيقــة علــى األقــل فــي األســبوع.
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TEDX

كيف من الممكن لشفافية سالسل
اإلمداد أن تحافظ على بيئة كوكبنا؟

ما هي سرعة
اختراع لقاح معين؟

ماركوس موتز

دان كورتلر

ُيبيــن المبتكــر ماركــوس موتــز أن شــفافية سالســل اإلمــداد
تحافــظ علــى بيئــة كوكبنــا؛ وذلــك عــن طريــق اســتخدام
تقنيــة سلســلة الكتــل ( ،)blockchainالتــي طبقهــا علــى
تتبــع أســماك الباتاغونيــا المســننة؛ بــدءاً مــن رحلــة عيشــها
فــي المحيــط ثــم اصطيادهــا وطبخهــا .حيــث أثبــت أن
اســتخدام التقنيــة يســاعد فــي خلــق الشــفافية وإماكنيــة
التتبــع فــي سالســل اإلمــداد ،ممــا يجعــل التحقــق مــن
اســتدامة المنتــج المحــدد بطريقــة إنشــاء ســجل مفتــوح
للمعلومــات يمكــن اســتخدامه لتســجيل المعامــات وتتبعها
مــن خــال سالســل اإلمــداد ،ثــم مشــاركة تلــك المعلومــات
مــع المســتهلك .إذ إن المســتهلك ســيحرص علــى شــراء
المنتجــات المناســبة التــي تحافــظ علــى البيئــة فــي حــال اكن
مــزوداً بمعلومــات موثوقــة بهــا.

حينمــا يظهــر مــرض جديــدُ ،تســارع أنظمــة الرعايــة الصحيــة
لخلــق لقــاح يحــد مــن المخاطــر؛ حيــث يســتغرق ذلك ســنوات
عديــدة ،إال أنــه فــي حالــة تفشــي فايــروس كورونــا (كوفيــد
–  ،)19اختــرع العلمــاء أول لقــاح قابــل لالختبــار فــي  42يومــاً ،
بينمــا فايــروس زيــا فــي  7أشــهر .ففــي عالمنــا المتســارع
توجــب علــى العلمــاء تجربــة أســاليب مختلفــة إليجــاد لقاحــات
آمنــة وقابلــة للتكــرار .حيــث ُتقســم عمليــة تطويــر اللقــاح
عمومــاً إلــى  3مراحــل ،بــدءاً مــن البحــث االستكشــافي
ثــم الفحــص فــي المختبــر ،وبعــد ذلــك تدخــل االختبــارات
الســريرية ،إذ يتــم تقييــم اللقاحــات مــن حيــث الســامة
والفعاليــة واآلثــار الجانبيــة عبــر اختبارهــا علــى مجموعــة
مــن األشــخاص .وفــي نهايــة المرحلــة يتــم التصنيــع وإنتــاج
اللقاحــات وتوزيعهــا لالســتخدام العــام.

خطورة مزج األدوية
سيلين فاليري

فــي بعــض األحيــان قــد يتنــاول المــرء الــدواء ويجمعــه مــع
مــادة أخــرى مــن غيــر أن يعــي خطــورة ذلــك ،علــى ســبيل
المثــال تنــاول دواء الكوليســترول مــع عصيــر الجريــب فــروت؛
إذ إن الجريــب فــروت يرتبــط بنفــس اإلنزيــم مثــل الســتاتين،
ممــا يتيــح القليــل مــن هــذا اإلنزيــم لتفكيــك الســتاتين ،لــذا
فــإن الجمــع بيــن االثنيــن يعنــي أن تركيــ اًز أكبــر مــن الــدواء
يبقــى فــي مجــرى الــدم لفتــرة أطــول مــن الوقــت ،ممــا
يتســبب فــي فشــل لكــوي .شــرحت ســيلين فاليــري كيــف
ـا
أن بعــض العناصــر إذا اختلطــت مــع بعضهــا تســبب تفاعـ ً
دوائيــاً يمكــن أن يــؤدي إلــى مضاعفــات خطيــرة ،كمــا مــن
الممكــن أن تســبب األطعمــة والمكمــات العشــبية والعقاقير
تفاعــات دوائيــة .والجديــر بالذكــر أن العلــوم التــي تتبــع
التفاعــات الدوائيــة تطــورت بشــل ملحــوظ ،إذ يقــوم بعــض
الباحثيــن بتطويــر برامــج الــذاكء االصطناعــي بحيــث يمكنهــا
التنبــؤ باآلثــار الجانبيــة المحتملــة قبــل حدوثهــا.
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