نشرة نوبكو
الربع األول | 2022

إنجازاتنا

فهرس المحتوى
نوبكو تحتفل بإنجازاتها في 2021م

تؤمــن نوبكــو بــأن الســعي الــدؤوب يقــود إلــى بنــاء مســتقبل
واعــد ،حيــث حققــت خــال عــام 2021م العديــد مــن اإلنجــازات
والنجاحــات علــى مســتويات وأصعــدة مختلفــة ،منهــا تدشــين
العديــد مــن المشــاريع والخدمــات الفريــدة مــن نوعهــا ،والتــي
شــلت دو اًر مهمــاً فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية.
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أرقامنا

ســعت نوبكــو طــوال مســيرتها الرائــدة فــي
ســبيل صحــة اإلنســان وســامته ،إلــى توفيــر
اكفــة منتجــات الرعايــة المناســبة ،وتحســين
المرافــق الصحيــة بشــل اســتراتيجي فــي جميــع
المستشــفيات العامــة والمراكــز الطبيــة؛ لينتــج
عــن هــذه الجهــود إنجــازات عظيمــة وأرقــام كبيــرة
تجــاوزت التوقعــات!
ـرف علــى إنجــازات نوبكــو فــي تفعيــل وإطــاق
تعـ َّ
الخدمــات اللوجســتية والش ـراء الموحــد ووصفتــي،
ونجاحاتهــا فــي منصــة الســوق اإللكترونــي،
وجهودهــا المبذولــة فــي عمليــة التحــول
الرقمــي وتقنيــة المعلومــات.

مشاراكتنا

نوبكو في معرض الصحة العربي 2022م
شــاركت نوبكــو فــي معــرض الصحــة العربــي 2022م الــذي أقيــم فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمركــز دبــي التجــاري العالمــي فــي الفتــرة مــن  27 - 24ينايــر
ـدم
ويعــد المعــرض مــن أهــم وأكبــر ملتقيــات المتخصصيــن فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،حيــث قـ َّ
2022مُ ،
جنــاح نوبكــو فــي المعــرض نبــذة شــاملة وتعريفيــة عــن الشــركة وحزمــة الخدمــات التــي تقدمهــا واإلنجــازات النوعيــة التــي حققتهــا فــي تطويــر قطــاع
الرعايــة الصحيــة الحكومــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،ومنهــا:

توفير حلول لسالسل اإلمداد
والخدمات اللوجستية لقطاع الرعاية
الصحية في المملكة.

توفير أفضل منتجات الرعاية الصحية بأسعار
منافسة من الموردين وشراكت تصنيع الدواء
واألجهزة والمستلزمات الطبية المعتمدين
حول العالم.

خدمة “وصفتي” وهي خدمة إلكترونية تهدف
إلى توفر األدوية للمرضى عبر ربط المستشفيات
ومراكز الرعاية الصحية األولية بالصيدليات المجتمعية
المشاركة في الخدمة.

فاعلية تجربتها أثناء جائحة كورونا ودعم جهود
المملكة في مواجهتها ،وذلك بتوفير اكفة
احتياجات الجهات الطبية الحكومية وسرعة
توفير اللقاحات بكميات اكفية.

برنامج “شارك” ضمن تجربة السوق اإللكتروني
الذي ُيتيح تحريك وتبادل المخزون اإلضافي من
المنتجات الطبية بما يحقق الوفرة الدوائية
ويوقف الهدر الدوائي.

إدارة منافسات
بقيمة تتجاوز

85

مليار ريال

وتأتــي مشــاركة نوبكــو فــي المعــرض اســتمرا اًر وتأكيــداً لدورهــا
فــي تطويــر قطــاع الرعايــة الصحيــة الحكومــي ،وتطلعــاً لتبــادل
الخبــرات والتجــارب وآخــر المســتجدات ،وســعياً لبنــاء شــرااكت
واتفاقيــات جديــدة مــع مــزودي خدمــات الرعايــة الصحيــة
والمؤسســات والشــراكت الصحيــة العالميــة؛ وذلــك لتطويــر
القطــاع الصحــي ورفــع مســتوى الخدمــات الصحيــة المقدمــة
بمــا يتواكــب مــع رؤيــة المملكــة 2030م الطموحــة.
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لقاء العدد

أثر التقنيات الحديثة
على طرق التســويق
األستاذ /سلطان المرشد

مدير عام التسويق واالتصال المؤسسي

تجمــع التقنيــات الحديثــة بيــن الــذاكء التقنــي واإلبــداع البشــري
بطريقــة ســاهمت فــي توســيع نطــاق ممارســاتنا فــي جميــع
وتعــد
مناحــي الحيــاة ،وفــي قطــاع التســويق علــى وجــه التحديــدُ ،
مواكبتهــا ومعرفــة كيفيــة توظيفهــا واإللمــام بهــا ضــرورة بالغة؛
ـل راكئــز رقميــة رئيســية سيســتند عليهــا التســويق
كونهــا تشـ ّ ِ
ـتقبال.
مسـ
ً
وفــي ظــل الخطــوات المتســارعة التــي قطعتهــا التقنيــات الحديثة
خــال الســنوات الماضيــة باتجــاه النمو والتطــور ،المــس المتخصصون
فــي مجــال التســويق آثارهــا اإليجابيــة علــى المشــهد التســويقي،
والتــي ســتنهض بــه إلــى مســتويات أكثــر خصوصيــة وإنســانية،
وســتحقق نجاحــات بــارزة ســتتجاوز لك التوقعــات؛ ممــا ُيلــزم جميــع بيــن الجهــات التســويقية كميــزة داعمــة لمواقعهــا اإللكترونيــة،
الجهــات التســويقية بتكثيــف الجهــود؛ لتحقيــق القيــم الفعليــة والتــي تجمــع بيــن الرســائل ،والنصــوص ،والصــوت؛ بهــدف التواصــل
التفاعلــي مــع العميــل علــى مــدار الســاعة والنظــر فــي شــكواه،
لهــذه التقنيــات ،ومــن أبرزهــا:
والــرد علــى استفســاراته ،وتقديــم تجربــة مســتخدم سلســة.
كمــا ســتتجه معظــم جهــات التســويق إلــى دمــج تقنيــة الــذاكء
البيانات الضخمة
تتطلــع تقنيــة البيانــات الضخمــة إلــى تقديــم رؤى دقيقــة للجهــات االصطناعــي فــي محــراكت البحــث الخاصــة بهــا والتــي ســتراقب
التســويقية حــول بيانــات العمــاء ،والبيانــات الماليــة ،والبيانــات مســتويات الجــودة وتبتكــر األفــار ،والحمــات اإلعالنيــة ،وهويــات
التشــغيلية؛ بهــدف تحســين عمليــة تحليــل البيانــات وتحقيــق العالمــات التجاريــة .باإلضافــة إلــى مســاهمتها فــي تعزيــز تقنيــات
أفضــل النتائــج .وســتتمكن بيانــات العمــاء فــي الســنوات القادمــة الواقــع المعــزز والواقــع االفتراضــي وتزويــد العمــاء بتجــارب واقعية.

مــن مســاعدة الجهــات التســويقية علــى الفهــم الاكمــل ألنمــاط
شـراء المســتهلك ،وتفضيالتــه ،واهتماماتــه بمــا يســاعدهم علــى
إدارة العالقــات مــع العمــاء ،وإعــداد حمــات تســويقية مؤثــرة
وتعــد
تشــمل صــور ورســائل مخصصــة للمســتهلكين المحتمليــنُ .
اســتراتيجية التخصيــص هــذه المدعومــة بالــذاكء االصطناعــي ،أحــد
ـل قيمــة مضافــة عبــر توســيع نطــاق
االســتثمارات التــي ستشـ ّ ِ
جــذب المســتهلكين .بينمــا تســعى البيانــات الماليــة والتشــغيلية
إلــى تقديــم أرقــام وبيانــات ُتعيــن جهــات التســويق علــى قيــاس
األداء ،والمقارنــة مــع المنافســين ،باإلضافــة إلــى تقديــم صــورة
وتخفــض التاكليــف.
عامــة للعمليــات التجاريــة التــي قــد تطــور األداء ُ

إنترنت األشياء
تطمــح تقنيــة إنترنــت األشــياء والبيانات المســتمدة منها نحــو إعادة
تشــكيل المفاهيــم ،واألفــار ،واالســتراتيجيات فــي مجال التســويق،
وستســاعد الجهــات التســويقية علــى تخصيــص وتقســيم قاعــدة
العمــاء أكثــر مــن أي وقــت مضى ،مما يســاهم فــي تعزيــز عالقات
العمــاء ،وتطويــر المنتجــات ،وتحســين اســتراتيجيات التســويق؛
بحيــث ُترســل عــروض المنتجــات أو الخدمــات الفرديــة بمــا يتوافــق
مــع االحتياجــات المســتهدفة .كمــا تســعى التقنيــة إلــى إماكنيــة
اســتخدام البيانــات إلنشــاء عبــارات مخصصــة تحــث المســتهلك على
اتخــاذ إج ـراءات معينــة تجــاه الرســائل التســويقية التــي يســتقبلها؛
حتــى يســهل علــى العالمــات التجاريــة بنــاء مشــاراكت أعمــق وأكثــر
الذاكء االصطناعي
تســعى تقنيــة الــذاكء االصطناعــي إلــى إتاحــة فــرص جديــدة تأخــذ موثوقيــة .باإلضافــة إلــى مســاهمتها فــي تعزيــز عمليــة التحــول
العالمــات التجاريــة بعيــد ًا عــن أتمتــة التســويق نحــو تجــارب شــخصية الاكمــل لحركــة البيــع والشــراء إلــى بيــع وشــراء عبــر اإلنترنــت دون
تتســم بالتخصيــص والتوقع .وسينتشــر اســتخدام روبوتــات المحادثة الحاجــة إلــى أي تدخــات بشــرية.
وأخيــراً  ،تتمتــع التقنيــات الحديثــة بمســتقبل واعــد ســيخلق

يشــل حســن فهمهــا
تأثيــ ًرا إيجابيــ ًا علــى التســويق ،وبالتالــي
ِّ
وتطبيقهــا أمــر محوريـ ًا لضمــان التنافســية وتعزيــز ماكنــة العالمــة
التجاريــة.
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ُمستراح

رمــضــــان
حول العالمـ
تختلــف الثقافــات والعــادات مــن بلــد آلخــر ،لمــا
لهــا مــن ُبعــد تاريخــي يؤثــر علــى اإلنســان،
فيتناقلهــا مــن جيــل إثــر جيــل بصــور وأشــال
مختلفــة؛ لــذا قــد نتســاءل مــا هــي موروثــات
وتقاليــد شــهر رمضــان الشــعبية فــي مختلــف
بقــاع األرض؟
في المملكة العربية السعودية
يبــدأ اســتقبال شــهر الخيــر فــي أواخــر شــهر
شــعبان ،إذ يتــم تخصيــص يــوم لالحتفــال ،وتتنــوع
مســميات هــذا االحتفــال حســب المنطقــة،
ويجتمــع فيــه األقــارب ،واألصدقــاء ،والجيــران،
وتقــدم اكفــة األلكات الشــعبية وتوزيــع الحلويــات
ُ
القديمــة علــى الصغــار .ويأتــي هــذا االحتفــال
ليــودع الجميــع أوقــات وجبــات الغــداء والعشــاء،
والبــدء باســتقبال وجبــات اإلفطــار والســحور.

في ألبانيا
يعلــن “شــعب الرومــا“ بدايــة ونهايــة شــهر
رمضــان المبــارك أثنــاء تجوالهــم فــي الشــوارع ،عــن
ـان شــعبية وقــرع “اللــودرا” ،وهــي
طريــق عــزف أغـ ٍ
طبــول مصنوعــة منزليــاً ذات نهايتيــن مصنوعــة
مــن جلــد الماعــز أو األغنــام.
فــي مصر
يتجــول قــارع الطبــول (المســحراتي) فــي
الشــوارع قبــل ســاعة أو ســاعتين مــن الفجــر؛
إليقــاظ النائميــن لتنــاول وجبــة الســحور ،وترجــع
هــذه العــادة إلــى العصــر العثمانــي لعــدم توفــر
المنبهــات .وعنــد غــروب الشــمس ،ينطلق صوت
المدفــع مــن أعلــى القلعــة؛ وهــو تقليــد تراثــي
ينتظــره جميــع المصرييــن .غيــر أنــه فــي وقتنــا
الحالــي قــد ال يتــم ســماعه فــي لك مــان ،إال أن
النــاس مــا زالــوا يســتمتعون بمشــاهدته علــى
التلفــاز قبــل تنــاول وجبــة اإلفطــار.
في إندونيسيا
يطهــر أهــل
قبــل حلــول شــهر رمضــان
ِّ
إندونيســيا أجســادهم ،مــن خــال تغطيــس
أنفســهم مــن الــرأس إلــى أخمــص القدميــن
فــي مــاء الينابيــع ،ويطلــق علــى هــذه العــادة
“بادوســان” ،والتــي تعنــي االســتحمام باللغــة
الجاويــة.

أخيراً ،
تجمعنــا الفرحــة منــذ مطلــع أيــام شــهر رمضــان
المبــارك ،ونتشــارك معــاً الصيــام ،والصــاة ،وقــراءة
القــرآن؛ بالرغــم مــن تبايــن ثقافاتنــا وعاداتنــا.

في الكويت
ُيعــد “قرقيعــان” مــن العــادات والتقاليــد المتوارثة
لــدى أهــل الكويــت ،وتبــدأ فعالياتــه فــي
ليالــي ( )16 – 15 – 14مــن شــهر رمضــان .وأول
مــا تحيــن لحظــة الغــروب يلبــس الصغــار أجمــل
الثيــاب ويضعــون أكيــاس خاصــة حــول أعناقهــم،
ويحرصــون علــى المــرور بأكبــر عــدد ممكــن مــن
المنــازل فــي الحــي لتجميــع القرقيعــان؛ حيــث
عــادة مــا تقــوم ربــة المنــزل بتقديــم صحــن
ملــيء بالمكس ـرات والحلويــات والنقــود للصغــار.
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أخبار متنوعة

إطالق نظام إدارة المستودعات في المنطقة الشرقية
ضمــن ســعيها المســتمر لرفــع مســتوى أداء األعمــال بكفــاءة وفاعليــة عاليــة ،وتقديــم الخدمــات بشــل يلبــي متطلبــات العمــاء
والشــراكء االســتراتيجيين وفــق منهــج مــدروس وموحــد؛ تســعد نوبكــو أن تعلــن عــن إطــاق نظــام إدارة المســتودعات فــي
المنطقــة الشــرقية ،والــذي ســيخدم العديــد مــن الشــراكء ،ومنهــم وزارة الصحــة ،والخدمــات الصحيــة بــوزارة الدفــاع ،والخدمــات
الطبيــة بــوزارة الداخليــة.
وصممــت هــذه األنظمــة الرقميــة بهــدف إدارة عمليــات المســتودعات ،وإدارة كميــات العــرض والطلــب لعمــاء نوبكــو ،والقــدرة
علــى دراســة وتنفيــذ الخطــط المســتقبلية بشــل أكبــر والتنبــؤ باحتياجــات العمــاء علــى المــدى البعيــد ،ممــا سيســهم فــي
تعزيــز إماكنيــات 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 تلكفة.
تحسين كفاءة التخزين.
سهولة الوصول إلى سالسل اإلمداد
من خالل نظام موحد لاكفة أنشطة
التخطيط والمستودعات.
الحد من هدر المنتجات الطبية
وتفعيل التوازن بين الطلب والعرض.
زيادة الكفاءة والجودة في عمليات
المستودعات ،والمشتريات ،والتوزيع.
تعزيز التعاون مع العمالء والموردين.
تحسين تجربة العمالء.

إطالق لوحة معلومات المصانع
تمكن
أطلقــت نوبكــو للســوق اإللكترونــي لوحــة معلومــات المصانــع ،والتــي
ِّ
المصانــع مــن متابعــة وتحليــل الطلبــات عــن طريــق أكثــر مــن  20مؤشــر أداء
يتــم مراقبتــه وتحديثــه بشــل مســتمر.
أهم األهداف الرئيسية:
خفض التاكليف التشغيلية من خالل مشاركة المصانع للمساهمة
في متابعة الطلبات.
رفع مستوى الخدمات المقدمة للجهات الصحية.
متابعة الطلبات المرفوضة والمتأخرة عبر منصة السوق اإللكتروني.
إماكنية تحويل لوحة المعلومات لتكون أحد قنوات الدخل للمنصة.
رفع مستوى االلتزام في عمليات التوريد من خالل الحصول على اكمل
تفاصيل الطلبات بشلك فوري.
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إطالق نظام متابعة العقود
أعلنــت نوبكــو عــن إطــاق نظــام متابعــة العقــود ،وهــو نظــام إلكترونــي تفاعلــي يســاعد
إدارة العقــود مــن متابعــة عمليــات التوريــد بشــل تقنــي وبدقــة عاليــة لجميــع البنــود
المتعاقــد عليهــا مــع الجهــات الصحيــة ،كمــا يقــوم النظــام بإرســال إشــعارات إلكترونيــة
للمورديــن لحثهــم ومســارعتهم علــى التوريــد قبــل نهايــة الدفعــة بـــ  30يوم 15/يــوم5 /
ـرة عنــد انتهــاء الدفعــة فــي حــال لــم يتــم التوريــد مــن
أيــام ،وإرســال إنــذار نهائــي مباشـ ً
قبــل المــورد.
ويمكــن للمورديــن الدخــول علــى نظــام متابعــة العقــود وإضافــة مالحظاتهم علــى لك بند
خــاص بأســباب عــدم التوريــد أو أي مشــلة قــد تواجههــم مــع المســتودعات ،وســيقوم
النظــام بإحالتهــا لمســؤول العقــود المختــص التخــاذ اإلجـراء الــازم.
أهمية نظام متابعة العقود:
ضمان استمرارية المحافظة على
مستوى االلتزام بشروط العقود
وتوريد البنود المتفق عليها.
توفير منصة تفاعلية للموردين
لتوثيق إفاداتهم عن اكفة
البنود.
تسهيل اإلجراءات على موردي
نوبكو من خالل توفير خدمات
إلكترونية عوضاً عن الزيارات
والمراسالت عن طريق البريد
اإللكتروني.

حفظ اكفة اإلشعارات والطلبات
والرجوع إليها بأي وقت.
إصدار تقارير دورية بدقة عالية.
توفير لوحة تحكم وبيانات حية
لمراقبة عمليات ومؤشرات التوريد
لجميع العمالء.
إثراء النظام بمعلومات تساعد
اإلدارات ذات العالقة في تقييم أداء
الموردين.

إطالق خدمة دعم عمالء وموردي نوبكو
فــي إطــار الجهــود المبذولــة لتحســين وإث ـراء تجربــة العمــاء ،أعلنــت نوبكــو عــن إطــاق
خدمــة دعــم مــوردي نوبكــو ،وهــي خدمــة إلكترونيــة تتيــح لعمالئهــا ومورديهــا رفــع
طلبــات الدعــم واالستفســارات وتقديــم االقتراحــات عــن طريــق نظــام  ،HOSحيــث تتيــح
لهــم الخدمــة تقديــم طلبــات الدعــم المتخصصــة فــي المجــاالت التاليــة:
منافسات نوبكو.
الشؤون اللوجستية.
الشؤون المالية.

الخدمات التقنية.
السوق اإللكتروني.
إدارة عالقات الموردين.

إدارة العقود.
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كن مطلعاً

خلــق االختراعــات والتطــورات الطبيــة بظهــور تقنيــات جديــدة وطــرق ســباقة لالبتــار؛ بحيــث تتجلــى أهميتهــا كعنصــر
ُت َ
أساســي فــي تحســين الرعايــة الصحيــة وتغييــر المشــهد الطبــي عالميــاً .

جهاز “بالون” جديد
يساعد على إنقاص الوزن

جهاز يحافظ على “الكبد”
أثناء عملية الزراعة

بالــون ســباتز  3القابــل للتعديــل “Spatz3 Adjustable Balloon
 ”Systemعبــارة عــن جهــاز يتــم زراعتــه فــي المعــدة عــن طريــق
المنظــار الداخلــي ،ويكــون مليئــاً بالمحلــول الملحــي؛ ممــا يجعل
مــن الممكــن تكبيــر أو تصغيــر حجمــه حســب األعــراض التــي
يواجههــا الـزارع ،ويمكــث البالــون فــي المعــدة لمــدة  8أشــهر.
والــذي ُيميــز بالــون ســباتز 3
القابــل للتعديــل عــن األنــواع
األخــرى هــو إماكنيــة تغييــر
حجمــه مــن خــال كميــة
الســائل داخــل البالــون؛
وبالتالــي يســاعد فــي
نــزول وزن أكثــر مــن غيــر
الشعور بأي آالم أو تقلصات.

يــزود جهــاز “ ”OrganOx metraكبــد المتبــرع
باألكســجين والمــواد المغذيــة عــن طريــق تمريــر
الســوائل عبــر الكبــد؛ ممــا يســاعد علــى حفظهــا
فــي حالــة وظيفيــة ممتــازة ،حيــث تكــون بنفــس
درجــة حــرارة الجســم لمــدة
تصــل إلــى  12ســاعة
قبــل الزراعــة.

جهاز تحفيز الحبل الشوكي
يساعد على الشفاء من الشلل
أو تحفيز الجسم لتسريع العالج

جهاز جديد لزراعة قوقعة األذن

يعمــل جهــاز تحفيــز الحبــل الشــوكي “Senza
 ”Spinal Cord Stimulationعــن طريــق إرســال
إشــارات معينــة عبــر جهــاز تحكــم لعــاج اآلالم
المزمنــة عنــد تحريــك الجــذع واألط ـراف الســفلية،
والتــي يصعــب التحكــم بهــا “المشــلولة” ،بحيــث
َتخلــق إحساســاً اصطناعيــاً
مــن خــال تحفيــز مناطــق
معينــة فــي العمــود الفقري
وقــت أداء الحركــة ،وذلــك
كبديــل عــن اإلشـــــارات
الكهربائية التــي يوصلها
الحبــل الشــوكي مــن
الدمــاغ إلــى العضــات
قبل حــدوث الشــلل؛ إذ
إن هــذا التحفيــز ُيســهل
التحكــم بالدمــاغ.

يعتبــر جهــاز زراعــة القوقعــة “Nucleus 24
 ”Cochlear Implant Systemفائــق التطــور
ويشــمل علــى :الجهــاز الداخلــي الــذي يــزرع
داخــل األذن ،والجهــاز الخارجــي عبــارة عــن معالــج
للصــوت؛ ويمكــن ارتــداؤه علــى األذن أو خلعــه
منهــا .ويعمــل الجهــاز اكلتالــي:
يلتقــط الميكروفــون فــي الجــزء الخارجــي األصــوات
مــن البيئــة المحيطــة بالمصــاب ويحولهــا إلــى
إشــارات معالجــة رقميــاً يتــم إرســالها إلــى الجــزء
الداخلــي المــزروع فــي األذن الداخليــة ،ثــم
يرســل الجــزء الداخلــي نبضــات كهربائيــة إلــى
القوقعــة فــي األذن الداخليــة بعــد تلقــي
اإلشــارات المعالجــة رقميــاً مــن الجهــاز
الخارجــي ،وفــي نهايــة المطــاف تتــردد
هــذه النبضــات الكهربائيــة علــى
طــول العصــب الســمعي ،ثــم تنتقــل
إلــى الدمــاغ فيفســرها علــى أنهــا
صــوت ،وبذلــك يســتطيع المصــاب
اســتعادة حاســة الســمع.

عالج جديد للفئة الثانية
من مرض السكري

تحقــن عقاقيــر ناهضــات الببتيــد المشــابه للجلواكجــون
GLP-1و GIPتحــت الجلــد ،حيــث تســاعد البنكريــاس إلفـراز
األنســولين ومنــع هرمــون الجلواكجــون؛ ممــا يحــد مــن
ارتفــاع نســبة الســكر فــي الــدم بعــد تنــاول الطعــام،
ـا عــن أنهــا تبطــئ عمليــة الهضــم ،وحينهــا يشــعر
فضـ ً
مريــض الســكري للفئــة الثانيــة بالشــبع لفتــرة طويلــة،
وبالتالــي ســيتناول الطعــام بكميــات أقــل.
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على فكرة

ما مدى صحة

“اشرب  8أكـــــــــــــــــــواب من الماء يومياً ،
وانعم بصحـــــــــــــــــــــــــة جيدة”؟

ـة التــي
يصعــب علــى األشــخاص إدراك المعلومــات المغلوطــة خاصـ ً
اعتــادت أســماعهم عليهــا وآمنــوا بهــا دون وعــي ،ومــن أبــرز
هــذه المعلومــات تلــك التــي ُتنــادي بضــرورة شــرب  8أكــواب مــن
المــاء يوميـاً؛ للحفــاظ علــى رطوبــة الجســم والتمتــع بصحــة جيــدة.
وقــد ازداد فــي اآلونــة األخيــرة مــع التطــور التقنــي معــدل الحــث
التبــاع هــذه النصيحــة؛ فلــم يقتصــر تداولهــا علــى المواقــع
اإللكترونيــة واللوحــات اإلعالنيــة وحســب ،بــل جــرى أيضــ ًا الترويــج
لهــا مــن خــال عــدد مــن التطبيقــات اإللكترونيــة التــي تمــرر
التذكي ـرات إلــى شاشــات الهواتــف بأوقــات وكميــات شــرب المــاء.

ما هو مصدر “ 8أكواب”؟

ـة إلــى حــد مــا؛
ال ت ـزال األدلــة التــي تدعــم هــذا االدعــاء مجهولـ ً
فقــد تكــون نشــأته امتــداد ًا للنصيحــة التــي تــم اقتباســها م ـرا ًرا
وتك ـرا ًرا مــن بيــان ُنشــر فــي عــام 1945م مــن ِقبــل هيئــة الغــذاء
والتغذيــة األمريكيــة ،والــذي ذكــرت فيــه“ :بــأن المعيــار الطبيعــي
لشــرب المــاء للبالغيــن هــو 1مــل لــل ســعرة حراريــة مــن الطعــام،
ووفقــ ًا لذلــك فــإن مــن يــألك 2000ســعرة حراريــة يوميــ ًا يحتــاج
إلــى اســتهالك 2000مــل أو مــا يقــارب 8أكــواب مــن المــاء يوميـ ًا
بمــا فيهــا الســوائل التــي تكــون مــن المصــادر الغذائيــة”.

هل يمكن أن يتخذ تناول
األســــــــــــمـاك ومنتجات األلبان معاً
غير المتعارف عليه؟
منعطفاً إيجابياً
ارتبــط هــذا التســاؤل بشــل كبيــر بالموائــد التــي تتضمــن وجــود األســماك ،بــل يــاد
يكــون جــزء ًا مهمـ ًا منهــا؛ فــان وال زال يتــردد صــدى مــدى خطــورة تناولهمــا فــي آن
واحــد ،والــذي ينتهــي بإصابــات جلديــة وحــاالت تســمم ،ولكــن الســؤال الــذي يطــرح
ـل
نفســه اآلن هــو :هــل توجــد أدلــة علميــة ُتثبــت ضــرر هــذا الثنائــي؟ وهــل يشـ ّ ِ
تناولهــا معـ ًا خطـ ًرا حقيقيـ ًا علــى صحــة اإلنســان أم أنهــا مجــرد معتقــدات مغلوطــة؟
حالــة مــن الجــدل والخــوف ،إال أن الدراســات
بينمــا ُيثيــر تنــاول هــذا الثنائــي معــ ًا
ً
العلميــة تنفــي ذلــك؛ إذ ال يوجــد حتــى اآلن دليــل واضــح يثبــت تســببهما فــي حــدوث
أي آثــار جانبيــة ضــارة .وقــد تحــدث بعــض المشــلات التــي تزيــد العــبء علــى الجهــاز
ـة
الهضمــي عندمــا يتــم تناولهمــا معـاً؛ حيــث تتطلــب كميــة عاليــة مــن الطاقــة نتيجـ ً
إلــى اختــاف مكوناتهمــا.
غيــر أن ذلــك ال ينفــي بطبيعــة الحــال وجــود بعــض االســتثناءات واالحتمــاالت لحــدوث
بعــض األعــراض الطفيفــة ،مثــل عســر الهضــم ،أو الغــازات ،أو االنتفاخــات والتــي قــد
تحتــد لــدى األشــخاص الذيــن يعانــون مــن االضطرابــات الهضميــة ،والحساســية تجــاه
األســماك ،ومنتجــات األلبــان ،إال أنهــا أقــل حــدة مقارنــة بمــا ُيشــاع .وأخيــراًُ ،ينصــح
بضــرورة التأكــد مــن صالحيــة مكونــات لك ًا منهــا قبــل التنــاول.
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فيديوهات
TEDX

الفيديو األول

أجهزة االستشعار الذكية ودورها الحاسم
في حفظ اللقاحات!

الفيديو الثاني

تكنولوجيــا التصويــر الصوتــي الضوئــي المتطــورة
وإماكنياتهــا فــي كشــف الســرطان مبكــراً!

الفيديو الثالث

حلول بسيطة أدت إلى مضاعفة
متوسط العمر المتوقع في قرن!
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