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التقنيات الطبية بعد جائحة كوفيد 19



 ال يخفــى عــىل أحــد أن صدمــة جائحــة كورونــا ســتغري الكثــري يف وجــه التقنيــات بشــكل عــام ال ســيام
 التقنيــات الطبيــة. باإلضافــة إىل ذلــك، ســيكون هنــاك اتجاهــات مختلفــة لتواكــب التغــريات ولتفــادي جائحــة
 أخــرى. ســيتجه مطــورو التقنيــات الطبيــة إىل تقنيــات مفتوحــة املصــدر، وستســاند القطاعــات املختلفــة

 القطاع الطبي بشكل مبارش، وسرتكز التقنيات الجديدة عىل االستدامة واألمن.ا

اإلشارة األوىل
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نبذة عن التقرير 



ــات ــون بالبيان ــر يحتفظ ــو األج ــون مدفوع ــون أو املحلل ــابقاً، كان املدقق  س
نــرش فيتــم  حاليــاً  أمــا  واملعــدات،  باألجهــزة  الخاصــة   والتقييــامت 
ــا يف ــس. مب ــة التنف ــخصية وأنظم ــة الش ــدات الوقاي ــول مع ــات ح  املعلوم
ــراً ــد أم ــا يع ــو م ــاج، وه ــم واإلنت ــة التصمي ــة بعملي ــات الخاص ــك املعلوم  ذل

بالغ األهمية لتحفيز التصنيع الوطني املحيل.ن

ع االبتــكار ويرفــع نســبة املحتــوى  متكــني الحلــول مفتوحــة املصــدر يــرسِّ
ــذه ــتخدمي ه ــر أن مس ــم أن نتذك ــن امله ــي. وم ــال الطب ــيل يف املج  املح
التبنــي ســيثَبِّط   الشــفافية  وانعــدام  الثقــة،  إىل  يحتاجــون   األدوات 

واالستخدام الجامعي لها.ظ

 الحلــول والربمجيــات مفتوحــة املصــدر لهــا قوانــني وضوابــط خاصــة بهــا
ــزًءا ــون ج ــا أن تك ــث ميكنه ــج حي ــن النض ــة م ــة معين ــت إىل مرحل  ووصل

 رئيسيًا من برمجيات وتقنيات املستقبل.ظ

 تحفيز ريادي األعامل و طالب الجامعات للمشاركة بحلول مفتوحة املصدر
يف شتى مجاالت التقنية بغرض الوصول اىل محتويات تقنية محلية.ط

 يقــوم فريــق معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة برتجمــة بروتينــات الفــريوس
الكامــل النطــاق  للباحثــني باالســتامع إىل   إىل صــوت، وهــو مــا يســمح 
ــر ــذي يظه ــدي ال ــرصي التقلي ــص الب ــتخدام الفح ــن اس ــدالً م ــريوس، ب  للف

جزءاً واحًدا فقط من الفريوس يف كل مرة.خ
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httpor-owners-of-electric-vehicles-1.73084016

[CNBC, 25 March 2020]

 جعلــت ســنغافورة تطبيــق تتبــع املخالطــني والواجهــة الربمجيــة للتطبيــق
لآلخريــن يســمح  مــام  واســتخدامه،  تبنيــه  لتمكــني  املصــدر   مفتوحــي 

باستعراض التعليامت الربمجية الخاصة به.ش

الطب ما بعد كوفيد19 : تقنيات مفتوحة املصدر

يف مساعدة العامل 

https://tudelft-bmech-coronavirus.nl
https://news.mit.edu/2020/qa-markus-buehler-setting-coronavirus-and-ai-inspired-proteins-to-music-0402
https://www.cnbc.com/2020/03/25/coronavirus-singapore-to-make-contact-tracing-tech-open-source.html


 يســتعد اتحــاد لــرشكات التقنيــة الطبيــة الحيويــة لترسيــع املشــاريع ذات
ــش ــي بالجي ــر الطب ــث والتطوي ــادة البح ــع قي ــاون م ــد 19 بالتع ــة بكوفي  الصل
 األمريــيك، وتنــص االتفاقيــة عــىل تقديــم مقرتحــات لنــامذج أوليــة مبتكــرة
 قامئــة عــىل التقنيــات الناشــئة ميكــن نرشهــا برسعــة للحــد مــن انتشــار

 الفريوس ومكافحته.ظ

     تقــوم فــرق مــن املعهــد الفيــدرايل للتقنيــة يف لــوزان بســويرسا            ) و
ــر ــواد                 بتطوي ــة امل ــوم وتقني ــويرسي لعل ــدرايل الس ــد الفي  املعه
 أقنعــة جراحيــة شــفافة وقابلــة للتنفــس، حيــث أدى النقــص يف اإلمــدادات
ــكار يف عنــارص الحاميــة ــز االبت ــد 19 إىل تحفي  العامليــة بســبب جائحــة كوفي

األساسية.ي

 أظهــر بحــث جديــد صــادر عــن مستشــفى األطفــال يف مدينــة فيالدلفيــا
ــن بعــد ملــرىض األطفــال يف طــب ــب ع ــاح التحــوُّل إىل التطبي ــة نج  األمريكي

 األعصاب، ونُرشت نتائج البحث يف مجلة نيورولوجي

 ســيُحدث االبتــكار التقنــي يف الطــب تغيــرياً رسيعــاُ يف مســار األحــداث، حيــث
 ســيتم إنشــاء منــوذج جديــد يف التقنيــات الطبيــة وإرشاك قطاعــات مختلفــة
ــخ)، كــام ســيتم تخصيــص ميزانيــات  (األكادمييــة، الحكوميــة، العســكرية ... إل

أكرب للرعاية الصحية والتقنيات الطبية.س

 تكامــل القطاعــات مــع بعضهــا البعــض يســهل عمــل الحكومــات ويرشــد
 اإلنفاق الحكومي.ظ

ــة األحــداث املتســارعة ــة للتطبيــق ملواكب ــة و قابل  تطويــر منــاذج عمــل مرن
ــاون ــة التع ــهيل عملي ــل لتس ــاذج العم ــة من ــا، وموامئ ــة كورون ــبب جائح  بس

 بني القطاعات املختلفة.ظ
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[Interesting Engineering, 16 March 2020]

الطب ما بعد كوفيد19 : مساندة القطاعات

املختلفة للقطاع الصحي 

EPFL) 
(EMPA)

.“ Neurology”

https://www.nextgov.com/emerging-tech/2020/03/medical-consortium-preps-fast-track-tech-battle-covid-19/163821/
https://interestingengineering.com/transparent-breathable-face-masks-are-well-under-way?utm_source=rss&utm_medium=article&utm_content=10062020
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-06/chop-tef060820.php


 تزايــدت الهجــامت اإللكرتونيــة عــىل شــبكات وأجهــزة إنرتنــت األشــياء الطبيــة
 مبــا يصــل إىل خمســة أضعافهــا يف الواليــات املتحــدة خــالل جائحــة كوفيــد
ــة ــعار مراقب ــزة استش ــايس أجه ــكل أس ــامت بش ــتهدف الهج ــث تس  19، حي

املرىض عن بعد والوصول إىل قواعد بيانات املرىض.ط

 تــم توجيــه االتهــام إىل رئيــس رشكــة أرايــت                                                      ، وهــي
 رشكــة تعمــل يف مجــال التقنيــة الحيويــة، بــأول قضيــة احتيــال متعلقــة
 بكوفيــد 19 يف الواليــات املتحدة تتعلق بدفع رشــاوى لألطبــاء من أجل إجراء

االختبارات واالدعاء زوراً بدقة النتائج التشخيصية.ط

 تتســبب النفايــات الناتجــة عــن االســتخدام املتزايــد للقفــازات والكاممــات
 واملناديل التي تستخدم ملرة واحدة أثناء جائحة كوفيد 19 يف انسداد أنابيب
بجامعــة الباحثــون  يعكــف  ولهــذا  املحيطــات،  وتلويــث  الصحــي   الــرصف 

كولومبيا الربيطانية يف كندا عىل تطوير كاممات قابلة للتحلل.س

ــاه والوعــي التقنــي باملســائل األمنيــة، والقانونيــة، والبيئيــة  ســيزيد االنتب
 يف عامل ما بعد جائحة كوفيد19. أثبتت الجائحة أنه يجب وضع اعتبارات خاصة
ــتجابة ــل اس ــن أج ــة م ــول التقني ــاكل حل ــم هي ــتدامة يف تصمي ــن واالس  باألم

 وتعايف أفضل.ظ

 األمــن واالســتدامة جزأيــن  أساســيني مــن تصميــم تقنيــات املســتقبل. تقنــني
 التقنية لتتضمن هذين الجزأين سيعود بالنفع عىل املجتمع.س

و األمنيــة  املخاطــر  بتقنــني  والــدواء  للغــذاء  الســعودية  الهيئــة   قيــام 
ــادي ــة لتف ــة الطبي ــول التقني ــامد حل ــة اعت ــن عملي ــتدامة ضم ــزام باالس  االلت

 العواقب املحتملة جراء تطبيق هذه الحلول مستقبالً.س
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[Network World, 22 May 2020]

[Time Magazine, 9 June 2020]

[CBC Canada, 9 June 2020]
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(Arrayit Corporation)

  الطب ما بعد كوفيد19 :حلول تقنية تضمن األمن واالستدامة

https://www.cbc.ca/news/technology/masks-globes-wipes-creating-garbage-1.5600870
https://www.nextgov.com/emerging-tech/2020/03/medical-consortium-preps-fast-track-tech-battle-covid-19/163821/
https://time.com/5851096/silicon-valley-coronavirus-fraud-blood-test/


سنوياً ربعياً أسبوعياً

 قصة من
املستقبل

توصيات
نهائية 

توجهات سيناريوهات استرشاف مبنيسيناريوهات
عىل التحليل 

توصيات
معدلة

توقعات  تقريرتوقعات
االسترشاف الرسيع

توصيات

مبدئية
إشارات

للتغري التقني
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آلية بناء االسترشاف املستقبيل



إشارات التغري  التقني

 الفوائد و التوصيات
املبدئية

توقع

مستقبيل 

مراحل بناء التوقعات

تحديد املوضوع
التقني 

البحث عن إشارات
التغري التقني 

االستدالل باإلشارات
 عىل التوقعات 

املستقبلية

 بناء مجموعة
من التوقعات
املستقبلية 

اإلشارة األوىل

اإلشارة الثانية
اإلشارة الثالثة
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آلية بناء التوقعات األسبوعية



شكراً
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