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إنقاذ  عىل  يعمل  ومبتكر  ديناميكي  قطاع  الطبية  التكنولوجيا  صناعة 
المنتجات  من  الواسعة  المجموعة  خالل  من  وتحسينها.  األرواح 

شركات  توفرها  التي  الطبية  بالتكنولوجيا  الخاصة  والحلول  والخدمات 

التكنولوجيا الطبية في السوق، فإنها تعمل عىل تحسين النتائج لصالح 

المرضى وتحقيق تأثير مفيد عىل الصحة )العيش لفترة أطول( ونوعية 

شركات  تقتصر  ال  ذلك،  عىل  عالوة  أفضل(.  بشكل  )العيش  الحياة 

التكنولوجيا الطبية عىل تحسين جودة الرعاية وحياة المرضى من خالل 

فعالية  تحسين  عىل  أيًضا  تعمل  بل  المبتكرة،  والتشخيصات  األجهزة 

أنظمة الرعاية الصحية واستدامتها.

بالطريقة  العديدة  بأشكالها  الطبية  التكنولوجيا  إىل  النظر  يمكن  ولهذا 
نفسها التي يُنظر بها إىل أي تكنولوجيا أخرى تُستخدم إلنقاذ حياة الناس 

وتحسينها وإطالتها. يعني هذا أنه يمكن ان توجد التقنيات الطبية في 

كل مرحلة من مراحل مسار المريض. ويمكنها تقديم الدعم للوقاية من 

المثال  سبيل  عىل  الطبية،  الحاالت  من  غيرها  أو  اإلصابة  أو  المرض 

في  تشخيصات  إىل  التوصل  أو  المبكر،  الكشف  أدوات  طريق  عن 

المختبر لتحديد حالة طبية معينة وتطورها واختيار عالجها. كما تسمح 

الحالة  أو  المرض  أو  اإلصابة  حالة  بمراقبة  للمرضى  الطبية  التقنيات 

الطبية المزمنة وعالجها. بهذا المعنى، توجد التكنولوجيا الطبية بأشكالها 

المختلفة عبر مسار الرعاية بالكامل للمريض، حتى منذ ما قبل الوالدة.

اليوم، يمكننا التمييز بين ثالث فئات رئيسية من التقنيات الطبية:

الحلول  أو  الخدمات  أو  المنتجات  أي   ،)MDs( الطبية  �األجهزة  � .1
للبشر  والرعاية  والعالج  والمراقبة  والتشخيص  الوقاية  توفر  التي 

من  األمثلة  تتراوح  حرارية.  أو  ميكانيكية  أو  فيزيائية  بوسائل 

التي  والقفازات  الطبية  الحرارة  مقاييس  مثل  البسيطة  األجهزة 

الكمبيوتر  أجهزة  مثل  المتقدمة  األجهزة  إىل  واحدة  لمرة  تستخدم 

أو البرمجيات التي تساعد في إجراء االختبارات الطبية والغرسات 
واألطراف االصطناعية.

�أجهزة التشخيص في المختبر )IVDs(، أي االختبارات غير الجراحية  �.2
المستخدمة مع العينات البيولوجية )مثل الدم أو البول أو األنسجة( 

لتشخيص صحة شخص. بهذا المعنى، توفر أجهزة التشخيص في 

أجل  من  الصحية  الرعاية  الختصاصيي  جيدة  معلومات  المختبر 

االختبارات  أمثلة  تشمل  مستنيرة.  قرارات  واتخاذ  التشخيص 

التشخيصية في المختبر شرائط اختبار البول، واختبارات الحمل، 

واختبارات التهاب الكبد أو فيروس نقص المناعة البشرية، وأنظمة 

مراقبة نسبة السكر في الدم لمرضى السكر وما إىل ذلك. كما أن 
أجهزة التشخيص في المختبر بالطبع مكون حيوي في االستجابة 

لجائحة كوفيد-19.

�الصحة والرعاية الرقمية، والتي تشير إىل األدوات والخدمات التي  �.3
الوقاية  لتحسين   )ICT( واالتصاالت  المعلومات  تقنيات  تستخدم 

والتشخيص والعالج والمراقبة واإلدارة للصحة ونمط الحياة. تتمتع 

الصحة والرعاية الرقمية بالقدرة عىل االبتكار وتحسين الوصول إىل 

الرعاية وجودة الرعاية وزيادة الكفاءة العامة لقطاع الصحة.

األوروبية  الطبية  التكنولوجيا  �أسواق  �.1.1.1
والبلجيكية: حقائق وأرقام

وفًقا   2018 عام  في  يورو  مليار   120 بنحو  يقدر  سوق  حجم  مع 
محرًكا  الطبية  التكنولوجيا  صناعة  تعد   ،MedTech Europe لشركة 

يقدر  أوروبا.  أنحاء  جميع  في  العمل  فرص  وخلق  االقتصادي  للنمو 

BeMedTech ـ وهو االتحاد البلجيكي لصناعة التكنولوجيا الطبية ـ أن 
إجمالي قطاع التكنولوجيا الطبية في بلجيكا حقق حجم مبيعات سنويًا 

إجمالًيا يبلغ حوالي 3.5 مليار يورو في عام 2018. ولهذا تعد التكنولوجيا 

الطبية ضرورية للرفاهية االقتصادية ألوروبا وبلجيكا، حيث توفر فرص 

عمل جيدة، وتساهم بشكل كبير في الميزان التجاري ألوروبا.

القسم 1

عرض للقطاع

)MedTech( مقدمة إىل صناعة التكنولوجيا الطبية �.1.1
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بناًء عىل أسعار جهات التصنيع، يُقدَّر أن سوق األجهزة الطبية األوروبية 
الطبية  لألجهزة  سوق  أكبر  ثاني  إنها  العالمية.  السوق  من  تمثل %27 

نما  ذلك،  عىل  عالوة   .)%43 )حوالي  المتحدة  الواليات  بعد  العالم  في 

سوق األجهزة الطبية األوروبية في المتوسط بنسبة 4.2% سنويًا عىل 

ألمانيا  كانت  األوروبي،  االتحاد  داخل  الماضية.  العشر  السنوات  مدى 

وفرنسا والمملكة المتحدة أكبر أسواق األجهزة الطبية، وجاءت بلجيكا 

في المرتبة الثامنة بنسبة %2.7.

 MedTech Europe, The European Medical Technology :المصدر

Industry in figures 2020

 MedTech Europe, The European Medical Technology :المصدر

Industry in figures 2020

عىل  الصناعة  حالة  حول  المعلومات  من  مزيد  عىل  العثور  يمكن 

المستوى األوروبي والبلجيكي لتقديم صورة شاملة لقطاع التكنولوجيا 

عن  الصادرة   BeMedTech وأرقام  حقائق  منشورات  في  الطبية 

MedTech Europe، وهي تقارير يتم تحديثها سنويًا ببيانات صناعية 
قوية تحظى بالثقة، تم تجميعها من مصادر متعددة. االبتكار والشركات 
والتوظيف والميزان التجاري هي بعض المؤشرات الرئيسية الواردة في 

المنشورات التي ستجري مراجعتها هنا.

أ. االبتكار
كما يتضح من العدد الكبير من براءات االختراع التي قدمتها شركات 

تنوًعا  القطاعات  أكثر  من  واحدة  الصناعة  تظل  الطبية،  التكنولوجيا 

وابتكاًرا في أوروبا، حيث تستثمر شركات التكنولوجيا الطبية بكثافة في 
ابتكار تقنيات جديدة مفيدة للمرضى وأصحاب المصلحة اآلخرين في 

مجال الرعاية الصحية.

البحث  في  العالمي  االستثمار  معدل  متوسط  يقدر  لذلك،  نتيجة 

المبيعات(  من  مئوية  كنسبة  والتطوير  البحث  عىل  )اإلنفاق  والتطوير 

في قطاع التكنولوجيا الطبية األوروبية بحوالي 8%. عالوة عىل هذا، عادًة 

ما يكون للمنتجات في هذه الصناعة سريعة التطور دورة حياة تتراوح 
بين 18 و24 شهًرا فقط قبل أن يصبح المنتج المحسن متاحًا.

وفًقا لموقع pharma.be، وهو موقع الرابطة البلجيكية العامة لصناعة 
األدوية، تتمتع بلجيكا بأعىل مستوى من االستثمارات الصيدالنية في 

البحث والتطوير لكل ساكن بين جميع دول االتحاد األوروبي. إىل جانب 

المركز الثالث في التوظيف في مجال البحث والتطوير الصيدالني لكل 

داخل  الصيدالني  االبتكار  مجال  في  رائًدا  فاعاًل  بلًدا  بلجيكا  تعد  ساكن، 

االتحاد األوروبي. 

في عام 2019، استثمرت الشركات في قطاع المستحضرات الصيدالنية 

الحيوية في بلدنا 3.8 مليار يورو في البحث والتطوير للقاحات وعالجات 

جديدة )بزيادة بنسبة 7.7% مقارنة بعام 2018 وبنسبة 50% مقارنة مع 
5 سنوات مضت(. نتيجة للزيادة في األنشطة البحثية، تقدم الشركات 
المزيد من طلبات براءات االختراع؛ ففي عام 2019، كان هناك ما يصل 

إىل 359 طلًبا، أو ما يقرب من طلب واحد في اليوم.

أوروبا في سوق األجهزة الطبية العالمي )2018(

سوق األجهزة الطبية األوروبية ُمرتبة حسب الدولة )2018(

China

Japan

Rest of the world

Europe

USA

%17

%6
%7

%27

%43

■ الصين

■ الواليات المتحدة األمريكية
■ أوروبا

■ بقية العالم
■ اليابان

■ إيطاليا

■ إسبانيا

■ هولندا

■ سويسرا

■ بلجيكا

■ بولندا

■ النمسا

■ ألمانيا
■ الدول األخرى

■ فرنسا
■ المملكة المتحدة

%15
%11

%10,1

%6,3

%4,2

%3,7
%2,7 %2,6 %2,5

%27,1

%14,6

https://www.bemedtech.be/images/downloads/bemedtech-facts-figures-2018.pdf
https://www.bemedtech.be/images/downloads/bemedtech-facts-figures-2018.pdf
https://www.medtecheurope.org/about-the-industry/facts-figures/
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عالوة عىل ذلك، تضاعف عدد التقديمات إىل مكتب براءات االختراع 

نمو  مع  الماضي،  العقد  خالل  الطبية  التكنولوجيا  مجال  في  األوروبي 

بشكل  الطبية  التكنولوجيا  قطاع  في  الممنوحة  االختراع  براءات  نسبة 

طلبات  كانت  وبالمقارنة،   .2020 عام  في   %73 إىل  لتصل  مستمر 

نسبًيا،  راكدة  الحيوية  والتكنولوجيا  األدوية  مجال  في  االختراع  براءات 

لهذين  فقط   %50 حوالي  الممنوحة  البراءات  نسبة  بلغت  حيث 

القسمين.

عىل المستوى األوروبي، تم تقديم أكثر من 14200 طلب براءة اختراع 

التكنولوجيا  مجال  في   )EPO( األوروبي  االختراع  براءات  مكتب  لدى 

طلبات  في   %2.6 بنسبة  نمًوا  يمثل  ما  وهو   ،2020 عام  في  الطبية 

براءات االختراع مقارنة بالعام السابق. يعني هذا أن مجال التكنولوجيا 

الطبية يمثل 8% من إجمالي عدد طلبات براءات االختراع، وهي أعىل 

االتصاالت  تكنولوجيا  )قبل  أوروبا  في  القطاعات  جميع  بين  نسبة 

الرقمية والكمبيوتر(.
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تطور براءات االختراع األوروبية حسب المجال التقني )2020(

MedTech Europe, The European Medical Technology Industry in figures 2020 :المصدر

ب. الشركات والتوظيف
التكنولوجيا  قطاع  في  نشطة  شركة   200 من  أكثر  هناك  بلجيكا،  في 

الطبية وتم توظيف أكثر من 5400 باحث في شركات األدوية البيولوجية، 

أي بزيادة قدرها 26.7% منذ عام 2015. هناك أكثر من 32000 شركة 

تكنولوجيا طبية في أوروبا، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 

من   %95 حوالي  شخًصا   50 من  أقل  توظف  التي   )SMEs( الحجم 

صناعة التكنولوجيا الطبية. توظف شركات التكنولوجيا الطبية األوروبية 
هذه أكثر من 730000 شخص بشكل مباشر، مع وجود أكبر عدد مطلق 
من األشخاص العاملين في هذا القطاع في ألمانيا. تحتل بلجيكا بدورها 

ترتيبها  أن  من  الرغم  عىل  وظيفة،   17800 يبلغ  بعدد  التاسعة  المرتبة 

األوروبي من حيث نصيب الفرد من عدد موظفي التكنولوجيا الطبية 

أعىل. في الواقع، مع وجود 16 شخًصا يعملون بشكل مباشر في صناعة 

السادسة  المرتبة  بلجيكا  تحتل  نسمة،  لكل 10000  الطبية  التكنولوجيا 

عىل المستوى األوروبي.

تمثل الوظائف التي خلقتها صناعة التكنولوجيا الطبية حوالي 0.3% من 

إجمالي العمالة في أوروبا. هذه الوظائف أيًضا منتجة للغاية، حيث تقدر 

القيمة المضافة لكل موظف بمبلغ 160000 يورو.

 2018 عام  في   BeMedTech أجرته الستبيان  ووفًقا  ذلك،  عىل  عالوة 

الطبية  التكنولوجيا  شركات  تتوقع  القطاع،  في  شركات   106 عىل 

يدل  القادمة.  السنوات  في  كبير  بشكل  ربحيتها  زيادة  أيًضا  البلجيكية 

ومجتمعي  اقتصادي  تأثير  لها  الطبية  التكنولوجيا  صناعة  أن  عىل  هذا 
مهم في أوروبا.

 BeMedTech, the Belgian medical technology industry :المصدر

facts & figures 2018

إيرادات مبيعات شركات التكنولوجيا الطبية البلجيكية - 

االتجاهات المتوقعة في السنوات الخمس القادمة

%10

%2

%10

%9

%41

%28

■ ثابت )حوالي 0% في المتوسط(

■  ينخفض بشدة )5-% < في المتوسط سنويًا(

■  يتزايد قليالً )بين 1 و5-% في المتوسط( 

■ ينمو بقوة
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■ ال إجابة
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Industry in figures 2020

يشهد الميزان التجاري لألجهزة الطبية في كل بلد منفرد في جميع أنحاء 

أوروبا اختالًفا كبيًرا. في عام 2020، كان مؤشر الميزان التجاري الدولي، 
بما في ذلك التجارة األوروبية المشتركة، هو األعىل في ألمانيا وأيرلندا، 

وتليهما هولندا وسويسرا. بميزان تجاري إيجابي يبلغ 917 مليون يورو، 

تأتي بلجيكا في المرتبة الخامسة في أوروبا.

ج. الميزان التجاري
عززت بلجيكا مكانتها كمستورد ومصدر لألدوية، وأصبحت واحدة من 

في  وتوريدها.  واللقاحات  األدوية  لتوزيع  العالم  في  الرئيسية  المراكز 

بنسبة  واللقاحات  األدوية  من  البلجيكية  الصادرات  زادت   ،2019 عام 
بين  يورو.  مليار   50 عتبة  إىل  تقريًبا  لتصل   ،%16.3 إىل  تصل  كبيرة 
هذا  ويعود   .%21.5 بنسبة  الصادرات  زادت  و2019،   2015 عامي 

النمو االستثنائي بشكل رئيسي إىل الزيادة الكبيرة في الصادرات إىل 

الواليات المتحدة، التي تعد بالفعل وجهة رئيسية للصادرات البلجيكية 

من األدوية واللقاحات، والتي زادت بأكثر من النصف. في عام 2020، 

يورو.  مليار  بلغ 8.7  الطبية  لألجهزة  إيجابًيا  تجاريًا  ميزانًا  أوروبا  حققت 

كان الشركاء التجاريون الرئيسيون لألجهزة الطبية األوروبية هم الواليات 

المتحدة والصين واليابان.

 MedTech Europe, The European Medical Technology :المصدر

Industry in figures 2020

أهم وجهات التصدير 

سوق األجهزة الطبية�األوروبي )2020(

كبار موردي االستيراد إىل 
سوق األجهزة الطبية�األوروبي )2020(

%3,1

%24,8

%1,8%1,8 %1,6

%11,8

%2,4

%6,2

%4,6

%2,2

%39,7

%1,9

%14,0

%4,5

%19,5

%1,5

%4,9

%8,2

%1,7
%2,6

%41,2

■ روسيا

■ أستراليا

■ كوريا الجنوبية

■ كندا

■ السعودية

■ تركيا

■ الهند

■ الواليات المتحدة األمريكية
■ الدول األخرى

■ الصين
■ اليابان

■ اليابان

■ ماليزيا

■ كوستاريكا

■ إسرائيل

■ أستراليا

■ كوريا الجنوبية

■ الواليات المتحدة األمريكية
■ الصين

■ الدول األخرى
■ المكسيك
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باعتبارهما  اتجاهين  إىل  بوضوح  يُنظر  الطبية،  التكنولوجيا  صناعة  في 

المستشفيات،  خارج  إىل  الرعاية  ونقل  الصحية  الرعاية  رقمنة  فرًصا: 

الصحة  تطبيقات  خالل  من  المريض،  منزل  بيئة  إىل  أقرب  لتكون 

اإللكترونية.

الزيادة في رقمنة الرعاية الصحية والصحة اإللكترونية ستساعد في حل 
الرعاية  أنظمة  وتقوية  الصحية  الرعاية  مجال  في  التحديات  أكبر  بعض 

الصحية لدينا في وقت يتزايد فيه النقص في القوى العاملة في مجال 

الرعاية الصحية، وشيخوخة السكان، وارتفاع معدالت األمراض المزمنة.

�رقمنة الصحة .1.2.1

الرعاية  مجال  في  للتقدم  الرئيسية  المحركات  أحد  هو  الرقمي  التطور 

التكنولوجيا  )أو  الطبية  التكنولوجيا  صناعة  تُعتبر  بلجيكا،  في  الصحية. 

الصحية،  الرعاية  ابتكارات  في  رئيسي  فاعل  طرف  وهي  الصحية(، 

قطاًعا ديناميكًيا وحيويًا للغاية من حيث تأسيس الشركات الناشئة. في 

الواقع، تقدم العديد من األطراف الفعالة الرائدة في صناعة التكنولوجيا 
الطبية منتجات وخدمات وحلوالً عالية الجودة لقطاع الرعاية الصحية.

التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية عملية معقدة للغاية وطويلة. 

سياق  في  التطبيقات  من  العديد  ابتكار  تم  الماضي،  العقد  مدى  عىل 

المحمول،  الهاتف  عبر  والصحة  اإللكترونية،  والصحة  اإلدارية،  األتمتة 

والمنصات  بُعد  عن  واالستشارات  اإللكترونية،  المرضى  وسجالت 

السلطات  من  كل  بواسطة  بُعد  عن  للمراقبة  اإللكترونية  والبوابات 

يتطلب  والشركات.  الصحية  الرعاية  مجال  في  الفاعلة  والجهات 

الكثير  العامة  اإللكترونية  الصحة  لخدمات  والتنفيذ  واالبتكار  التصميم 

القطاعين  من  المصلحة  أصحاب  بين  والتشاور  والمال  الوقت  من 

الخاص والعام.

هم  الذين  للمرضى  وإتاحتها  القطاع  في  االبتكارات  هذه  دمج  لتسريع 

في أمس الحاجة إليها، قام كل من Agoria، االتحاد البلجيكي لصناعة 

التكنولوجيا  لصناعة  البلجيكي  االتحاد   ،BeMedTechو التكنولوجيا، 

بإطالق  المستشفيات،  لمديري  البلجيكية  الرابطة   ،ABDHو الطبية، 

تميز  زيادة  إىل  تسعى  شاملة  مبادرة  وهي   ،HealthTech.Belgium
المبادرات  تنسيق  وإىل  الطبية  التكنولوجيا  ابتكار  مجال  في  بلجيكا 

الحالية في مجال التكنولوجيا الصحية. لذلك، حدد أصحاب المبادرة في 

HealthTech.Belgium أهداًفا واضحة:
�التعزيز والتسهيل والتتبع السريع للروابط بين االحتياجات السريرية  �•

وريادة األعمال
الصحية  التكنولوجيا  لشركات  والمستدامة  السريعة  التنمية  �دعم  �•

الناشئة.

المحلية  المشاريع  وجذب  اإلقليمية  المشاريع  نطاق  �توسيع  �•
والدولية، واختبارها ودعمها.

نظرة عىل االتجاهات الحالية �.1.2

�تحسين وضع بلجيكا وتميزها. ينبغي أن تصبح بلجيكا طرًفا فاعاًل  �•
نقاط  من  تستفيد  وأن  الصحية  التكنولوجيا  ابتكارات  في  رئيسًيا 

قوتها من خالل جذب االبتكار والمواهب من جميع أنحاء العالم.
رواد  وإشراك  القوية  المجتمعية  التحديات  مواجهة  في  �اإلسهام  �•
والتحسين  العمل  فرص  وخلق  القيمة  خلق  مثل  فيها،  األعمال 

العملي لنظام الرعاية الصحية لدينا.

عىل  يبرهنون  الذين  البلجيكيين  األعمال  رواد  من  العديد  لوجود  نظًرا 

الضروري  من  كان  الصحة،  قطاع  في  مضافة  قيمة  خلق  عىل  قدرتهم 

وجعل  دعمهم  في  مسؤوليتها  تتحمل  أن  القطاع  في  العامة  للهيئات 

بلجيكا نموذجًا يحتذى به في تعزيز ابتكار التكنولوجيا الصحية.

lifetech.( قامت المنظمات اإلقليمية الثالث في قطاع التكنولوجيا الطبية

brussels وMedTech Flanders وMedTech Wallonia( بتنفيذ برنامج 
)MedTech Accelerator® )www.medtech-accelerator.eu لتطوير 
االبتكار باإلضافة إىل العديد من المبادرات في قطاع التكنولوجيا الطبية 

في جميع أنحاء بلجيكا.

تقدم هذه المبادرات أمثلة جيدة للتعاون بين القطاعين العام )الرعاية 
الصحية( والخاص )صناعة التقنيات الطبية( لتمكين إدخال التطبيقات 

لصالح  الصحية  الرعاية  قطاع  في  وفعالية  بسرعة  المبتكرة  الرقمية 

المرضى.

الذكاء  مكانة  هي  ما  والصحة:  االصطناعي  ��الذكاء  .1.2.1.1
االصطناعي في المستشفيات البلجيكية؟

 Ernst & Youngو AI4Belgium كشفت دراسة تمت باالشتراك مع

األطباء  مقابلة  تمت  حيث   ،Le Spécialiste الطبية  والمجلة   )EY(
معدل  عن  مستشفيات،  إدارة  مجالس  وأعضاء  الطبيين  والمديرين 

وطرق اعتماد الذكاء االصطناعي )AI( في المستشفيات البلجيكية. 

أجل  من  للضغط  رئيسًيا  مصدًرا  االصطناعي  الذكاء  يعد  الواقع،  في 

أساسًيا  دوًرا  ويلعب  الصحية  الرعاية  لقطاع  التنافسية  القدرة  تحسين 

الذكاء  يتواجد  ذلك،  عىل  عالوة  الرقمية.  الصحية  الرعاية  تطوير  في 

البلجيكية  للمستشفيات  التحتية  البنى  في  متزايد  بشكل  االصطناعي 

مشاريع  في  للمشاركة  الصحية  الرعاية  اختصاصيي  استعداد  ويتزايد 
المحتملة:  االستخدامات  من  العديد  وجود  في  االصطناعي  الذكاء 
المريض،  مسار  وتبسيط  التشخيصية،  والمساعدة  الوقائي،  الطب 

ذلك.  إىل  وما  والموارد،  التكاليف  وتحسين  المرضى،  بتدفق  والتنبؤ 
يتم اليوم استخدام نوعين من الذكاء االصطناعي في بيئة المستشفى: 

الذكاء االصطناعي السريري، والذي يتضمن عملية الرعاية بين الطبيب 
عملية  يتضمن  والذي  السريري،  شبه  االصطناعي  والذكاء  والمريض، 

إدارة المستشفى.
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كما هو الحال مع أي ابتكار تكنولوجي رئيسي، سيغير الذكاء االصطناعي 

بشكل كبير الممارسات والمهن الطبية. يعتبر نزع الصفة اإلنسانية عن 

العمل وفقدان الروابط االجتماعية أهم مخاوف المشاركين، يليها ظهور 

إىل  الحاجة  أيًضا  النتائج  هذه  توضح  جديدة.  اجتماعية  نفسية  مخاطر 

إمكانات  من  لالستفادة  والمهن  العمل  ممارسات  في  تغييرات  إجراء 

الذكاء االصطناعي في إطار منهج أخالقي وإنساني.

األساسية  التحديات  أحد  سيكون  أخالقي،  منظور  ومن  الواقع،  في 

هو  القادمة  السنوات  في  الطبي  المجال  في  االصطناعي  الذكاء  لدمج 

الذكاء  يعمل  أن  يمكن  وبهذا  لدمجه.  مقبولة  تعتبر  التي  المرونة  درجة 

البشر  يزال  )ال  القرار  صنع  لدعم  وأداة  إضافي  كمرجع  االصطناعي 

يقودونها ويتحكمون فيها( أو كأداة آلية لصنع القرار والتشخيص )تعمل 
بشكل مستقل تماًما دون تدخل بشري(.

عىل  االعتماد  إىل  متزايد  بشكل  تميل  الطب  مهنة  أن  من  الرغم  عىل 

المسؤول  من  هو  السؤال  فإن  االصطناعي،  الذكاء  يقدمه  الذي  الدعم 

للطبيب  يمكن  هل  آلة.  بواسطة  المستقل  القرار  اتخاذ  حالة  في  طبًيا 
عىل  ببساطة  الجهاز  ويلوم  خاطئ  قرار  عن  المسؤولية  من  يتنصل  أن 

تزويده بنصائح غير صحيحة؟ وعىل المنوال نفسه، إىل أي مدى يمكن 
تحميل المسؤولية للطبيب إذا خالف قرار الذكاء االصطناعي؟ ال تزال 

مفهوم  نحو  التحرك  الضروري  من  ولذلك  واضحة.� غير  المنطقة  هذه 
الذكاء االصطناعي القابل للتفسير حيث يشرح الذكاء االصطناعي كيف 
توصل إىل قراره ولماذا توصل إليه. يمكن تحقيق هذا من خالل عملية 

تفسير آلية أو عبر لوغاريتمات القابلية للتفسير.

اختصاصيي  إىل  بالنسبة  تماًما  والطبيعي  المنطقي  من  أنه  حين  في 

الرعاية الصحية أن ينظروا إىل الذكاء االصطناعي باعتباره يعمل لدعم 
وسالمتها،  جودتها  وتحسين  الصحية  الرعاية  ومراقبة  المعزز"،  "الطب 
بيئة  في  االصطناعي  الذكاء  الستخدام  المحتملة  المجاالت  فإن 

المستشفى ال تقتصر عىل المجال الطبي. في الواقع، كما ذكرنا سابًقا، 

والخاصة  االقتصادية  للجوانب  فرًصا  أيًضا  االصطناعي  الذكاء  يوفر 
بالراحة.

المالي  الضغط  تقليل  في  يساعد  أن  يمكن  اقتصادي،  منظور  من 

للوحات  أفضل  تفسير  أو  تحليل  توفير  خالل  من  المستشفيات  عىل 

المهام  بعض  تسريع  عىل  أيًضا  االصطناعي  الذكاء  يساعد  المعلومات. 

مهام  أو  التشفير  لتخفيف  الصوت  عىل  التعرف  خالل  من  اإلدارية 

عملية  تحسين  أجل  من  البيانات  قواعد  إدارة  حتى  أو  األعمال  جدول 

فرز المرضى وتدفقهم من خالل تطبيق الخوارزميات التي تتعلم تلقائًيا 
البروتوكوالت الموجودة مسبًقا. يمكن أن يقدم الذكاء االصطناعي أيًضا 

صيانة  في  القيمة  كبير  دعًما  ويوفر  اللوجستية  للخدمات  مفيًدا  دعًما 

المعدات والمخزونات وإدارة األسّرة والمساحة.

بها  يتم  التي  الطريقة  تقييم  هو  الدراسة  هذه  من  الرئيسي  الهدف 

البلجيكية  المستشفيات  مؤسسات  في  االصطناعي  الذكاء  استخدام 

واإلشراف  الصحية،  الرعاية  جودة  لتحسين  بها:  ذلك  يتم  أن  يمكن  أو 
الطبي، والمساعدة التشخيصية، وما إىل ذلك. باإلضافة إىل هذا، تهدف 

الدراسة إىل تقييم مستوى األهمية الذي توليه مؤسسات المستشفى 

للذكاء االصطناعي، ووعيها بالقضايا المعنية باألمر، والفرص والمخاطر 
المرتبطة به، وكيفية نظر المستشفيات إىل الذكاء االصطناعي السريري 

وغير السريري.

بالنسبة  كبيرة  أهمية  ذا  يعتبر  االصطناعي  الذكاء  أن  جًدا  الواضح  من 

التغير  سريع  صحي  قطاع  إىل  وبالنسبة  الطب/المستشفى  عالم  إىل 

أن  غير  المرضى.  من  متزايدة  وتوقعات  قوية  اقتصادية  لقيود  يخضع 

االختصاصيين الصحيين الذين شملهم االستبيان يفضلون بشكل عام 

التبني عىل المدى المتوسط )خمس سنوات( بدالً من التطبيق الفوري.

وفًقا  كبير  بشكل  االصطناعي  الذكاء  حلول  نشر  حول  اآلراء  تختلف 

والفوائد  اإلمكانات  عىل  أيًضا  االستطالع  يركز  منها.  المقصود  للغرض 

والتي  االصطناعي،  الذكاء  في  الصحية  الرعاية  اختصاصيو  يراها  التي 

تظهر نتائجها أدناه كنسبة مئوية من الردود:

�زيادة سرعة عملية اتخاذ القرار وفعاليتها: 68% من المشاركين في  �•
فرنسا وهولندا

من  و%49  فرنسا  في  المشاركين  من  الخطأ: %62  معدل  �تقليل  �•
المشاركين في هولندا

�توفير الوقت لمهام ذات قيمة مضافة أعىل: 51% من المشاركين  �•
في فرنسا و57% من المشاركين في هولندا

�تمكين متابعة أكثر تخصيًصا وتكيًفا مع المرضى 51% و%47 �•
�تحسين األداء االقتصادي للمستشفى: 28% من المشاركين في  �•

فرنسا و36% من المشاركين في هولندا

في  المشاركين  من  العملية: %28  الحياة  ونوعية  الصحة  �تحسين   •
فرنسا و10% من المشاركين في هولندا

أتاحت الدراسة أيًضا تحديد األولويات التي حددها االختصاصيون في 

االصطناعي  الذكاء  الستخدام  بالمستشفيات  الصحية  الرعاية  قطاع 

المشاركين،  من   %80 إىل  بالنسبة  وأنشطتهم.  مهنتهم  ممارسة  في 

ينبغي إعطاء األولوية لتحديد المجاالت التي يمكن فيها استخدام الذكاء 

االصطناعي، بينما بالنسبة إىل 60% من المشاركين، ستكون األولوية 

المهام.  ونقل  العمل  تنظيم  في  الضرورية  التغييرات  توقع  هي  األوىل 

أخيًرا، اعتبر 40% من االختصاصيين في هذا القطاع أنه من األولويات 

توقع التغييرات في الممارسات والكفاءات.
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بيئة  في  الممكنة  االصطناعي  الذكاء  استخدامات  لتعدد  نظًرا 

مًعا  الطبية  والفرق  اإلدارة  فرق  تعمل  أن  المهم  من  المستشفى، 

مع  الطبي  المشروع  من  بدًءا  االصطناعي،  للذكاء  استراتيجية  لتحديد 

الطاقم الطبي ثم االنتقال بعد ذلك نحو استراتيجية إدارة )مالية وإدارية(. 

 ،ULB في  النفسية  األمراض  طبيب  بريغانتي،  جيوفاني  أشار  كما 

التي  لألنشطة  اليومي  جدوله  من   %85 المستشفى  طبيب  يخصص 

يحقق  أن  يمكن  الصدد،  هذا  في  الصحية.  بالرعاية  مباشرة  تتعلق  ال 
الذكاء االصطناعي توفيًرا كبيًرا للوقت، وبالتالي تكريس الوقت للجانب 

اإلنساني.

�الصحة اإللكترونية .1.2.2

الصحة اإللكترونية، أي استخدام التطبيقات الرقمية المختلفة كدعم في 

لالبتكار  الواعدة  المجاالت  أكثر  من  واحدة  هي  الصحية،  الرعاية  قطاع 

في مجال الرعاية الصحية. في الواقع، مع تقدمنا نحو رعاية صحية أكثر 

تخصيًصا وتنبًؤا ودقة، ستكون األدوات الرقمية هي المفتاح.

تقدم  الواسع  بالمعنى  الطبية  والتقنيات  اإللكترونية  الصحة  تطبيقات 

معلومات وبيانات ضرورية للوقاية والتشخيص والعالج ومراقبة الصحة 

ونمط الحياة وإدارتهما. وهي بهذا المعنى تلعب دوًرا حيويًا في تحسين 

النتائج الصحية وجعل النظم الصحية أكثر كفاءة.

يمكن  الصحية.  البيانات  هذه  من  والمزيد  المزيد  رقمنة  يتم  اليوم، 
واألجهزة  اإللكترونية  الصحية  السجالت  من  إليها  والوصول  تخزينها 

الصحية.  الرعاية  واختصاصيي  المرضى  بين  ومشاركتها  الشخصية، 

عىل  عالوة  الرعاية.  جودة  وتتحسن  تعقيًدا،  أقل  اإلجراءات  يجعل  هذا 
ذلك، تسمح رقمنة البيانات الصحية بمراقبة المرضى عن بُعد، ونقل 

الرعاية من المستشفى إىل المنزل وتجهيز المرضى بالمعلومات إلدارة 
حاالتهم الطبية.

البيانات  توفرها  التي  الرقمية  الصحة  فرص  بعض  سوى  ليست  هذه 
الناتجة عن التقنيات الطبية. في نهاية المطاف، ومن خالل الرعاية التي 

تحسين  تسهيل  عىل  اإللكترونية  الصحة  ستعمل  الشخص،  عىل  تركز 
النهوض  إىل  باإلضافة  لهم  الرعاية  ومقدمي  المرضى  حياة  نوعية 

بالصحة العامة والمعرفة الطبية.

بسالسة  للمرضى  الصحية  للبيانات  واالستخدام  والتحليل  الجمع  إن 

تقديم  طريقة  في  المهمة  التحسينات  من  يسرع  أن  بالفعل  يمكن 

الضخمة  البيانات  في  التطورات  تتمتع  وتحسينها.  وقياسها  الرعاية 
التي  الطريقة  تغيير  عىل  بالقدرة  االصطناعي  والذكاء  اآللي  والتعلم 

نعيش بها حياتنا ونحمي بها رفاهيتنا. غير أنه من أجل االستفادة من 

إمكانات الرعاية الصحية القائمة عىل البيانات، يجب التعامل مع عدد 

من القضايا:

�القضايا القانونية والتنظيمية )حماية خصوصية البيانات وأمانها(؛ �•
�قضايا التكنولوجيا )األمن السيبراني، واالفتقار إىل قابلية التشغيل  �•

المشترك وااللتزام بالمعايير المشتركة(؛

الحوافز  النفقات  رد  سياسات  تقدم  أن  )يجب  األعمال  �قضايا  �•
المناسبة البتكار تقنيات تحويلية في مجال الصحة الرقمية(؛

�القضايا األخالقية )ظهور الصحة الرقمية يؤثر عىل العالقة التقليدية  �•
بين الطبيب والمريض ويغير طريقة تقديم الرعاية(.

 eHealthMonitor� .1.2.2.1، لقياس حالة الصحة 
اإللكترونية في بلجيكا

عام  في  منه  األول  اإلصدار  إطالق  تم  الذي   ،eHealthMonitor يعد 
متكرًرا  استبيانًا  اإللكترونية 2021-2019،  الصحة  خطة  إطار  في   2019
في  واستخدامها  اإللكترونية  الصحة  بتطبيقات  المعرفة  حول  لآلراء 

التوقعات  عىل  أيًضا  االستبيان  هذا  يركز  بلجيكا.  في  الصحة  قطاع 

المتعلقة بتطبيقات الصحة اإللكترونية.

عن  موضوعية  بيانات  تقديم  ليس   eHealthMonitor من  الغرض 

وعدد  االتصاالت،  عدد  )مثل  اإللكترونية  الصحة  خدمات  استخدام 

ولكن  ذلك(،  إىل  وما  الصادرة،  اإللكترونية  الوصفات  وعدد  الملفات، 

فيما  والمواطنين  الصحية  الرعاية  لمقدمي  الذاتية  التجارب  لتوثيق 

معين  تطبيق  استخدام  أسباب  أو  الرضا  أو  االستخدام  بسهولة  يتعلق 

أو عدم استخدامه.

بين  أجريت  التي   ،eHealthMonitor من  األوىل  المرحلة  تتكون 

 9000 من  أكثر  شارك  حيث  كمي  جزء  من   ،2019 وديسمبر  أكتوبر 
الصحة  استخدام  في  خبراتهم  والمرضى  الصحية  الرعاية  مقدمي  من 

ست  من  المشاركون  جاء  استطالع.  استكمال  خالل  من  اإللكترونية 

مجموعات مستهدفة )الممارسون العوام، والمتخصصون، والصيادلة، 

اإلجابة  منهم  وُطلب  والمواطنون(  التمريض،  ومساعدو  والممرضات، 

وتجربة  المتاحة  اإللكترونية  الصحة  خدمات  استخدام  حول  أسئلة  عن 

الخدمات.
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التحليالت  استكمال  فيه  تم  نوعي  جزء   2020 سبتمبر  في  هذا  تبع 
الصحية  الرعاية  مقدمي  من  جمعها  تم  التي  بالتعليقات  اإلحصائية 

والمواطنين خالل مجموعات المناقشة. خالل هذه المقابالت، أتيحت 

لهم الفرصة لتقديم المزيد من المعلومات المتعمقة. بينما أدت أزمة 

الفيروس التاجي إىل تسريع رقمنة الرعاية الصحية، تمت مناقشة هذا 

الموضوع أيًضا خالل المقابالت.

تمت  كما  نهائي.  تقرير  في  والنوعية  الكمية  األبحاث  نتائج  جمع  يتم 

المستهدفة  للفئات  فرعية  تقارير  في  الكمية  البيانات  مناقشة 

ومساعدو  والممرضات  العامون  والممارسون  المواطنون  المعنية: 

نتائج  بإيجاز  هنا  سنراجع  والمتخصصون.  والصيادلة  التمريض 

يمكن  مختلفة.  قضايا  خمس  منظور  من  العامة   eHealthMonitor
�االطالع عىل تفاصيل البيانات الكمية حسب المجموعة المستهدفة في

.www.imec.be/nl/expertises/techtrends/ehealthmonitor 

1. خدمات الصحة اإللكترونية والتطبيقات الرقمية
عن  الطبيين(  المتخصصين  )باستثناء  الصحية  الرعاية  مقدمو  ُسئل 

استخدامهم لخدمات الصحة اإللكترونية المتاحة لقطاعهم االختصاصي 

ورضاهم عنها. كشف االستطالع أن بعض خدمات الصحة اإللكترونية 

مستخدمة عىل نطاق واسع بواسطة مقدمي الرعاية الصحية، وال سيما 

Recip-e، وهو نظام يتيح إنشاء الوصفات الطبية اإللكترونية وتقديمها، 
وMyCareNet، وهي منصة مركزية موجهة نحو الخدمة تسمح بتبادل 
التأمين  صناديق  مع  آمن  وبشكل  وموثوقية  ببساطة  المعلومات 

الصحي.

كما قام االستطالع بمسح آراء عن الحاجة إىل المساعدة في استخدام 

تشير  القطاع.  في  االختصاصيين  بواسطة  اإللكترونية  الصحة  خدمات 

الخدمة  مقدمي  فئات  جميع  عبر  المساعدة  إىل  الحاجة  أن  إىل  النتائج 

فقط  وليس  الخدمات  مقدمي  من  بكثير  أكبر  مجموعة  وتغطي  كبيرة 
أن  حين  في  ذلك،  عىل  عالوة  التكنولوجيا.  في  يشككون  الذين  أولئك 

الثقة في التطبيقات الرقمية مرتفعة نسبًيا بين جميع مقدمي الرعاية 
الصحية الذين شملهم االستبيان، فإن إحساًسا بالتردد يظهر أحيانًا بين 

أكبر.  مساعدة  إىل  يحتاجون  الذين  والمتخصصين  العوام  الممارسين 

يشير هذا إذن إىل أنه من الضروري اعتماد منهج داعم يعزز نشر تقنيات 

الصحة اإللكترونية واستخدامها بين اختصاصيي الرعاية الصحية.

2. تبادل البيانات الطبية بين مقدمي الرعاية الصحية
الرعاية  مقدمي  بين  شيوًعا  األكثر  هو  والهاتفي  الكتابي  التواصل 

بشكل  يتم  األطراف  هذه  بين  التواصل  يزال  ال  الواقع،  في  الصحية. 

أساسي بطريقة غير رقمية، ومطلوب التوسع في عدد قنوات التواصل 

الرقمية المتاحة. 

عىل  المستنيرة  موافقتهم  إعطاء  جانبهم  من  المواطنين  عىل  يجب 

أنه  غير  الصحية.  الرعاية  مقدمي  بين  الطبية  للبيانات  الرقمي  التبادل 

 2019 عام  في  رسمًيا  المسجلة  الموافقات  عدد  بين  كبير  فرق  يوجد 

إىل  االستطالع  في  يشيرون  الذين  المواطنين  وعدد   )%82 من  )أكثر 
موافقتهم )أكثر من 46%(. يمكن تفسير هذا االختالف من خالل حقيقة 

أن هذا األمر غالًبا ما يتم التعامل معه عىل عجل، أو أنه مجرد مربع صغير 

لذلك،  ونتيجة  األمر.  في  كثيًرا  التفكير  دون  عليه  عالمة  المرضى  يضع 

المرضى  يتذكر  أن  دون  الحاالت  من  كثير  في  الموافقات  تسجيل  تم 

موافقتهم الصريحة. من الضروري لذلك إبالغ المرضى بطريقة مفهومة 

بما تستلزمه موافقتهم وشرح أنه يمكنهم أيًضا سحب موافقتهم.

3. الوصول عبر اإلنترنت، المرضى يتحكمون في صحتهم 
يعرف غالبية مقدمي الرعاية الصحية الذين شملهم االستبيان أنه يمكن 

بوابة  خالل  من  اإلنترنت  عبر  الطبية  بياناتهم  إىل  الوصول  للمرضى 

إلكترونية صحية، كما يعتبرون أنه من المناسب للمرضى أن يصلوا إىل 
بياناتهم عبر اإلنترنت. حتى أن معظمهم أوصوا به بالفعل لمرضاهم. 

الوعي  كوفيد-19  عن  الناجمة  الصحية  األزمة  عززت  ذلك،  عىل  عالوة 

بهذه البوابات اإللكترونية، والتي تتيح للمواطنين الحصول عىل نتيجة 
اختبار كوفيد الخاص بهم بسرعة.

البوابة  استخدام  في  ثقتهم  إىل  المشاركين  المواطنين  غالبية  أشار 

الصحية عبر اإلنترنت. ويعتقدون أيًضا أن الوصول عبر اإلنترنت يتيح 

لهم الحصول عىل معلومات أفضل بشأن بياناتهم الصحية و/أو عالجهم. 

غير أن إمكانية وصول المواطنين إىل بياناتهم الصحية من خالل هذه 
نشر  يمكن  االنتشار.  من  مزيد  إىل  بحاجة  تزال  ال  اإللكترونية  البوابات 

المزيد من المعرفة والمعلومات حول البوابات الصحية اإللكترونية.

4. التواصل عبر اإلنترنت مع المرضى
أكثر  االستبيان  شملهم  الذين  الصحية  الرعاية  مقدمو  يكون  ما  عادة 
تردًدا في التواصل مع المرضى عبر اإلنترنت. مخاوفهم الرئيسية هي 
أن المسؤولية الطبية غير محددة بوضوح، وأن التواصل عبر اإلنترنت 

سيؤدي إىل قدر كبير من التواصل غير المرغوب به، وأنه ليس مناسًبا 

لمعظم مرضاهم.

الرعاية  مقدمي  يجعل  اإلنترنت  عبر  التواصل  فإن  ذلك،  عىل  عالوة 

الصحية في متناول المريض بشكل كبير، ولكنه قد يؤدي إىل حاالت 

تواصل غير مرغوب بها باإلضافة إىل زيادة عبء العمل. يخشى مقدمو 

الرعاية الصحية من أن الوقت اإلضافي الذي يستثمرونه في التواصل 
عبر اإلنترنت سيأتي عىل حساب التواصل الفعلي مع المرضى، والذي 

ال يزال يمثل أولوية قصوى بالنسبة لهم.

https://www.imec.be/nl/expertises/techtrends/ehealthmonitor
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من مقدمي الرعاية الصحية والمواطنين يفتقرون إىل المعرفة  أن كالً 

هذا  يتعلق  للمواطنين،  بالنسبة  اإللكترونية.  الصحة  بإمكانيات 

االفتراضية  األجهزة  هذه  تؤدي  أال  ينبغي   - التكنولوجيا  إىل  بالوصول 

الوسائل  تملك  ال  المجتمع  في  معينة  مجموعات  استبعاد  إىل  أبًدا 
المطلوبة  المعرفة  أو  اإللكترونية  الصحة  خدمات  الستخدام  الالزمة 

متزايدة  حاجة  هناك  الصحية،  الرعاية  لمقدمي  بالنسبة  الستخدامها. 

للدعم والمعلومات حول الصحة اإللكترونية.

تقييد  من  عنها  نتج  وما  كوفيد-19  عن  الناجمة  الصحية  األزمة  أدت 

للتواصل المباشر بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى إىل فتح الباب 

أمام إدخال العديد من األدوات الرقمية في قطاع الرعاية الصحية. تشمل 
األمثلة االستيعاب المتسارع لالستشارات عن بُعد، وإطالق خدمات أو 

وظائف جديدة متنوعة للصحة اإللكترونية، والحاجة إىل قنوات تواصل 

هذا  سّهل  وقد  والمرضى.  الصحية  الرعاية  مقدمي  بين  اإلنترنت  عبر 
الوضع بال شك التعرف عىل استخدام هذه التطبيقات الرقمية بواسطة 

لها.  البعض  مقاومة  من  وقلل  والمواطنين،  الصحية  الرعاية  مقدمي 

لكن يشير مقدمو الرعاية الصحية والمواطنون عىل حد سواء إىل أنهم 

الرقمي  التحول  بسبب  اإلنساني  الجانب  فقدان  بشأن  قلقين  زالوا  ما 
الشامل للرعاية.

المراقبة  أسس   eHealthMonitor من  األوىل  الطبعة  هذه  تضع 

إجراء  خالل  من  بلجيكا.  في  اإللكترونية  الصحة  لتطورات  المنتظمة 

مقابالت مع مقدمي الرعاية الصحية والمواطنين عىل فترات منتظمة، 

فائدة  أقصى  إىل  العامة  اإللكترونية  الصحة  سياسات  تؤدي  أن  ينبغي 

تحديد  بغرض  االستبيان  هذا  تكرار  إىل  النية  تتجه  ولهذا  للمجتمع. 

التوجهات والتطورات، ما يساعد السلطات عىل اتخاذ قرارات سياسية 

مستنيرة.

غير أن إحدى مزايا التواصل عبر اإلنترنت هي أنه يمكن لمقدمي الرعاية 
الصحية اإلجابة عن األسئلة في أنسب وقت لهم وحتى مناقشتها مع 

زمالئهم مسبًقا. إن القدرة عىل طرح األسئلة عن بُعد تجعل الرعاية أكثر 

سهولة بالنسبة لبعض المرضى الذين ربما ما كانوا ليحضروا من أجل 
طرحها.

5. اإلدارة الذاتية والعالج عبر اإلنترنت
والصيادلة  والمتخصصين  العوام  الممارسين  من  أقلية  أوصت 

اقتصر  العملية،  الممارسة  في  الرقمية.  الصحة  تطبيقات  باستخدام 

استخدام تطبيقات الصحة الرقمية عىل أقلية من المواطنين. غير أن 

الممارسين العوام والمتخصصين والمرضى يتبنون موقًفا أكثر إيجابية 

تجاه المراقبة عن بُعد، حيث يقيس المرضى عوامل صحية لديهم.

يُنظر إىل المراقبة عن بُعد بشكل أساسي باعتبارها أداة رقمية للمراقبة 

يخضعون  الذين  المرضى  أو  مزمنة  بأمراض  للمصابين  المنتظمة 

بالفعل للعالج. توفر المراقبة المستمرة للبيانات أيًضا لمقدمي الرعاية 

الصحية معلومات أكثر تفصيالً عن العوامل الصحية لدى المريض، بدالً 

وهو  االستشارة،  أثناء  إجراؤها  تم  التي  القياسات  عىل  عامة  نظرة  من 

األمر الذي يمكن أن يؤدي فقط إىل تحسين استمرارية الرعاية وجودتها. 

ما  وهو  بُعد،  عن  االستشارات  تنفيذ  من  كوفيد-19  أزمة  سّرعت  لقد 
أدى إىل تحسين إمكانية الوصول إىل الرعاية عندما كانت االستشارات 

المرضى  عىل  خاص  بشكل  هذا  ينطبق  عملًيا.  ممكنة  غير  المباشرة 

للمرة  المقابلة  عىل  كذلك  وينطبق  مزمنة،  أمراض  من  يعانون  الذين 

األوىل أو مناقشة قصيرة للمتابعة. كما أنه من المالئم أكثر للمرضى أال 

يضطروا للسفر وأن يخططوا لالستشارة بشكل أكثر مرونة خالل اليوم.

غير أن نقص المعلومات وحقيقة أنه ال يمكن فحص المريض مباشرًة 
يمثالن عيبين في االستشارة عن بُعد. يجب ضمان استمرارية الرعاية 

من خالل إعداد تقرير استشارة عن بُعد، األمر الذي يستغرق وقًتا. كما 

يستطيعون  ال  المرضى  أن  من  بالقلق  الصحية  الرعاية  مقدمو  يشعر 

اإلنساني  الجانب  بتقويض  يهدد  ما  المنزل،  من  بحرية  التحدث  دائًما 

لالستشارات.

بشكل عام، يدرك مقدمو الرعاية الصحية والمواطنون عىل حد سواء في 

حد  إىل  اإللكترونية  الصحة  خدمات  باستخدام  المتعلقة  الفوائد  بلجيكا 

كبير. إال أنهم عبروا أيًضا عن بعض المخاوف المتعلقة بالدمج والقابلية 
المحدود  االستقرار  حتى  أو  االستخدام  سهولة  أو  المشترك،  للتشغيل 

بسبب المشاكل الفنية.

بوضوح   eHealthMonitor من  األول  اإلصدار  يُظهر  ذلك،  عىل  عالوة 
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�يواجه قطاع التكنولوجيا الطبية البلجيكي تحديات غير  �.1.3 
مسبوقة في أوقات الجائحة

مع استمرار التأثير الناجم عن انتشار مرض الفيروس التاجي كوفيد-19 
عىل صحة الناس واقتصاد البلدان في جميع أنحاء العالم، تعمل صناعة 

التكنولوجيا الطبية عىل دعم جميع الجهود الجارية ضد هذه الجائحة.

من  التأكد  مع  كوفيد-19،  تشخيص  اختبارات  توفير  خالل  من  سواء 
المواطنين  وأن  بأمان  العمل  يمكنهم  الصحية  الرعاية  اختصاصيي  أن 

القفازات،  الوجه،  )أقنعة  الحماية  معدات  خالل  من  الحماية  يتلقون 

التنفس  دعم  معدات  توفير  خالل  من  أو  الواقية(،  والبدالت  النظارات 

دوًرا  بالفعل  الطبية  التكنولوجيا  تؤدي  المركزة،  الرعاية  في  العالج  أثناء 
حيويًا في االستجابة لكوفيد-19 وفي بناء استراتيجيات لتشكيل `وضع 

طبيعي جديد‘.

من  كبير  عدد  إجراء  يتم  ممكن،  وقت  أقرب  في  األزمة  من  للخروج 

عالوة  بلجيكا.  في  منه  الوقاية  أو  كوفيد-19  لعالج  السريرية  التجارب 

عىل ذلك، وعىل الرغم من أن رقمنة الرعاية الصحية تتقدم بمعدل غير 

مسبوق، يجب إيالء اهتمام خاص لمعالجة البيانات المتعلقة بالصحة.

التجارب  إجراء  في  رائدة  دولة  ��بلجيكا،  .1.3.1
السريرية في أوروبا

مكانتها  كوفيد-19،  مكافحة  في  رائدة  باعتبارها  بلجيكا،  عززت  لقد 
الرائدة في إجراء التجارب السريرية في أوروبا، حيث تمت الموافقة عىل 
526 طلًبا في عام 2019، بدأ القطاع الخاص 80% منها. تعمل التجربة 
السريرية عىل تقييم فعالية جزيء جديد ولذلك فهي خطوة مهمة في 

ابتكار لقاح أو عقار جديد. عىل مدار السنوات الخمس الماضية، احتلت 
نصيب  حيث  من  األوىل  األوروبية  الدول  بين  مرتبة  باستمرار  بلجيكا 

الفرد من تراخيص التجارب السريرية.

تسببت األزمة الصحية غير المسبوقة في الضغط عىل القطاع البتكار 

استفادت  لذلك،  لكوفيد-19.  الالزمة  العالجات  وتقديم  بسرعة  لقاح 

للوكالة  وفًقا  السريرية.  التجارب  في  مميزة  كدولة  قوتها  من  بلجيكا 

ديسمبر  ففي   ،)AFMPS( الصحية  والمنتجات  لألدوية  الفيدرالية 
2020، تم بالفعل تقديم 38 طلًبا لتجارب سريرية لعالج كوفيد-19 
أو الوقاية منه في بلدنا: 32 تجربة سريرية ألدوية كوفيد-19 و6 
وعالجات  لقاحات  عىل  للحصول  السباق  إطار  في  للقاحات.  تجارب 

لكوفيد-19، تلعب الصناعة الصيدالنية والطبية في بلجيكا دوًرا رائًدا.

المزيد  لتحفيز  تدابير  البلجيكية  السلطات  اتخذت  ذلك،  إىل  باإلضافة 

الوكالة  وضعت  بلدنا.  في  كوفيد-19  حول  السريرية  األبحاث  من 

يسمح  سريًعا  إجراًء   )FAMHP( الصحية والمنتجات  لألدوية  الفيدرالية 
عىل  أقصى  كحد  عمل  أيام  غضون 4  في  الموافقة  عىل  بالحصول  لها 
هذا  سيتيح  منه.  الوقاية  أو  كوفيد-19  لعالج  لعقار  السريرية  التجربة 

لبلدنا أن تظل من الرواد في مكافحة هذا الفيروس. الوكالة الفيدرالية 
عىل  الموافقة  تقدم  التي  وحدها  ليست  الصحية  والمنتجات  لألدوية 

التجارب السريرية بشكل أكثر كفاءة وسرعة، حيث شوهدت تطورات 

 )EMA( األوروبية الطب  وكالة  قامت  األوروبي.  المستوى  عىل  مماثلة 

بتسريع عملية الموافقة عىل لقاحات معينة. الخطوات التي يتم إجراؤها 

في العادة بشكل تسلسلي تتم اآلن بشكل متوازٍ.

كما ذكرنا أعاله، فإن معظم التجارب السريرية الجارية مرتبطة بعالجات 

لكوفيد-19، مع إجراء ما يلي في بلجيكا:
في   ،Takeda األدوية  لمجموعة  البلجيكي  الموقع  اختيار  �تم  �•
عىل  تعتمد  لكوفيد-19  عالجات  لتقديم  )والونيا(،  ليسينيس 

الثالثة  المرحلة  من  جديدة  سريرية  بتجربة  هذا  يتعلق  البالزما. 

إلثبات كفاءة هذا النوع من العالج وسالمته في مكافحة الجائحة.

مركزها  يقع  التي   ،GSK العمالقة  البريطانية  األدوية  شركة  �قامت  �•
العالمي للقاحات في مدينة وافري وبلدية ريكسنسارت )والونيا(، 

لعالج  البداية  في  ابتكاره  تم  النسيلة،  أحادي  مضاد  جسم  باختبار 

التهاب المفاصل الروماتويدي، لعالج أعراض كوفيد-19.

 VIB )Vlaams Instituut voor من  باحثين  جهود  �تضافرت  �•
المال  رأس  )فرع   UCB Venturesو  ،)Biotechnologie
االستثماري لمجموعة شركات األدوية الحيوية UCB(، والصندوق 

البلجيكية  )الشركة   SFPI-FPIMو  +Fund الحياة  لعلوم  البلجيكي 

 ExeVir Bio شركة  إلنشاء  واالستثمارية(  القابضة  االتحادية 

عىل  للفيروسات  المضاد  العالج  ابتكار  تسريع  لغرض  المنبثقة 

أساس أجسام الما المضادة. تستفيد الشركة المنبثقة من المنصة 

التكنولوجية لألجسام النانوية التي طورتها لتوليد عالجات فيروسية 

توفر حماية واسعة ضد فيروس كورونا.
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اللقاحات  عىل  كوفيد-19  لمكافحة  سريرية  تجارب  أيًضا  أجريت 

المرشحة في بلجيكا، مثل:

تجربتها  في   CureVac األلمانية  الحيوية  التكنولوجيا  شركة  �بدأت  �•
متطوًعا   168 عىل   2020 يونيو  في  األوىل  المرحلة  من  السريرية 

مع  )بالتعاون  بلجيكا  في  عاًما  و60   18 بين  أعمارهم  تتراوح 

)التحالف   CEPI بواسطة  أبحاثها  تمويل  يتم  وألمانيا.   )UZGent
من أجل ابتكارات التأهب لألوبئة(، والذي يهدف إىل تقديم الدعم 

جائحة  مثل  الكبيرة،  الجائحات  أو  األوبئة  لقاحات  ألبحاث  المالي 

كوفيد-19.

الرعاية  لشركة  البلجيكي  الفرع   ،Janssen Pharmaceutica �•
من  اختباًرا  أطلقت   ،Johnson & Johnson األمريكية  الصحية 

المرحلة 3 عىل 60000 شخص من جميع أنحاء العالم في سبتمبر 

متطوعين  مع  ناجحة  سابقة  مرحلة  االختبار  هذا  يتبع   .2020
.UZGent بلجيكيين تم اختبارهم في

 ،ExeVir يتم أيًضا ابتكار لقاحات كوفيد-19 في بلجيكا من خالل شركة

أحادية  عالجات  ابتكار  عىل  السريرية  المرحلة  في  تعمل  شركة  وهي 

المجال تعتمد عىل األجسام المضادة وتساعد المرضى عىل درء العدوى 

الفيروسية. منتجها الرئيسي XVR011 قيد التطوير السريع باعتباره عالجًا 

لكوفيد-19. عالوة عىل ذلك، تقوم شركة eTheRNA، التي يمكن قراءة 
المقابلة الخاصة بها في الصفحة 44، بابتكار لقاح يعمل بتقنية الحمض 

وهو  )كوفيد-19(.   SARS-CoV-2 لفيروس  المرسال  الريبوزي  النووي 

يتألف من بروتين عنقودي وسلسلة أقحوانية مع حواتم محفوظة من 

بروتينات هيكلية وغير هيكلية. 

البلجيكية  األدوية  شركات  تعد  كوفيد-19،  لقاحات  بإنتاج  يتعلق  فيما 

الجغرافي  الموقع  بفضل  أوروبا  في  الرائدة  الشركات  بين  من  أيًضا 

المركزي لبلجيكا وبنيتها التحتية اللوجيستية الحديثة متعددة الوسائط. 

في واقع األمر، قررت ثالث مجموعات البتكار اللقاحات تنفيذ جزء 

.AstraZenecaو GSKو Pfizer :من إنتاجها في بلجيكا

أربعة  من  جزًءا  ليكون   Pfizer لشركة  التابع   Puurs موقع  اختيار  تم 

مواقع عالمية تابعة للمجموعة األمريكية إلنتاج لقاح لكوفيد-19، والذي 
ذلك،  إىل  باإلضافة   .BioNTech األلماني  المختبر  مع  تطويره  يتم 

الخدمات  سلسلة  في  رئيسًيا  دوًرا  أنتويرب  في  الكائن  المصنع  يلعب 

اللوجستية.

سيساهم موقع مدينة وافري التابع لشركة GSK في إنتاج مليار جرعة 

من المواد المساعدة المخصصة للقاح كوفيد-19، والتي يتم تطويرها 

.Sanofi بالتعاون مع

يتم  الذي  للقاح،  الفعالة  المادة  بإنتاج   AstraZeneca شركة  عهدت 

سيتم  الفرنسية.   Novasep شركة  إىل  أكسفورد،  جامعة  مع  تطويره 

اإلنتاج في موقعها البلجيكي في بلدية سينيفي )والونيا(.

��رقمنة الرعاية الصحية في أوقات  .1.3.2
الجائحة

الرعاية  رقمنة  تسريع  إىل  أيًضا  الجائحة  أدت  فقد  سابًقا،  ذكرنا  كما 

مع  للتعامل  الفور  عىل  الطبية  التكنولوجيا  صناعة  حشد  تم  الصحية. 

العواقب الصحية المدمرة لفيروس كورونا. ابتكرت الصناعة جميع أنواع 

التقنيات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية.

الرقمية  الصحة  تقنيات  وبالتحديد  الجديدة،  الطبية  التقنيات  تقدم  قد 
)DHTs(، وال سيما تطبيقات الصحة لألجهزة المحمولة، حالً للتحديات 
الهائلة التي تواجه قطاع الرعاية الصحية خالل فترة األزمة الصحية هذه. 
المثال،  سبيل  عىل  هذه،  الرقمية  الصحة  تقنيات  إىل  الوصول  يمكن 

عبر الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، وتُبعد المرضى عن المستشفى 
وتتجنب أي اتصال جسدي بين المرضى واالختصاصيين الصحيين.

نفسه  المستوى  الرقمية  الصحة  تقنيات  تضمن  نفسه،  الوقت  في 

من الجودة واستمرارية الرعاية. وتحقق ذلك في بيئة منزلية آمنة. في 

الواقع، في السياق الطبي الحالي، يُعد االستخدام المناسب لتطبيقات 
بُعد  عن  والتشخيص  بُعد  عن  المراقبة  في  المحمولة  لألجهزة  الصحة 

والعالج  والتشخيص  الوقاية  حيث  من  للغاية  مفيًدا  الرقمي  والعالج 

والمتابعة السريرية وإدارة الرعاية الصحية واتخاذ القرارات الطبية.

الطبية  الموارد  في  نقًصا  أيًضا  تسبب  كورونا  فيروس  أزمة  ألن  نظًرا 

أال  خاص  بشكل  المهم  فمن  التحتية(،  والبنية  المعدات  في  )سواء 
مساعدة  إىل  حًقا  يحتاجون  الذين  المرضى  سوى  المستشفى  يدخل 

طبية. وبهذا المعنى، تسمح تطبيقات الصحة لألجهزة المحمولة بالفرز 
المناسب للمرضى، سواء في المنزل لتحديد المرضى الذين يحتاجون 

نفسها  المستشفى  وفي  أفضل،  بشكل  المستشفى  إىل  الذهاب  إىل 

إلجراء تشخيص أكثر دقة.

تكنولوجيا  شركات  طورتها  التي  التطبيقات  بعض  استخدام  تم 

تطرح  بلجيكا.  في  بكوفيد  الخاصة  األولويات  لتحديد  بلجيكية  طبية 
التطبيقات األسئلة الطبية ذات الصلة مسبًقا حتى يكون األطباء أكثر 

استعداًدا ويمكن تنظيم المواعيد بشكل أكثر كفاءة. تتجنب مثل هذه 

إذا  ما  لتحديد  استخدامها  ويمكن  الضرورية  غير  المواعيد  التطبيقات 

كان من المحتمل إصابة الشخص بعدوى الفيروس )الفحص أو حتى 

التشخيص اإلشعاعي عن بُعد بناًء عىل الصور الطبية( وما إذا كان من 

الضروري تقديم االستشارة الطبية أو اإلدخال إىل المستشفى.
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بالكامل  بُعد  عن  الرقمية  المراقبة  منصات  من  العديد  تبني  أيًضا  تم 

المرضى  مراقبة  يمكن  وبهذا  المحتملة.  كوفيد-19  أعراض  لمراقبة 

الذين يعانون من أعراض خفيفة عن بُعد باستخدام تطبيقات المراقبة 

عوامل  عىل  بناًء  الطبيب  إىل  اليومية  المعلومات  تنقل  التي  بُعد  عن 

ذات صلة مثل درجة حرارة الجسم أو مشاكل التنفس أو ألم العضالت.

الجائحة  تطور  بتحليل  البيانات  عىل  القائمة  التطبيقات  هذه  تسمح 

الخوارزميات  استخدام  يسمح  للخطر.  عرضة  األكثر  األفراد  وتحديد 

من  الممكنة  البيانات  جميع  بجمع  المثال،  سبيل  عىل  الذكية، 
لرسم  شامل  سجل  وإنشاء  المستشفى  داخل  األصلية  المستندات 

خريطة للعالجات ومعدالت نجاحها للمستشفى والحكومة.

يفرض كوفيد-19 ضغًطا هائالً عىل نظام الرعاية الصحية بأكمله، ولهذا 

بواسطة  بكوفيد-19  المرتبطة  غير  األمراض  دعم  أيًضا  يتم  السبب 

األطباء  إىل  الزيارات  لتجنب  الواقع،  في  الرقمية.  الصحة  تقنيات 

والمستشفيات والتواصل غير الضروري مع المرضى قدر اإلمكان، تتيح 

تقنيات الصحة الرقمية المختلفة المراقبة عن كثب وعن بُعد للمرضى 

الذين يعانون من حالة طبية موجودة مسبًقا، مثل المصابين بأمراض 

القلب.

السكري  مرض  مثل  مزمنة  أمراض  من  يعانون  الذين  المرضى  بعض 

أنه  غير  كوفيد-19.  بسبب  اآلن  المستشفى  يزوروا  أن  احتماالً  أقل 

األجهزة  تطبيقات  خالل  من  بسهولة  األشخاص  هؤالء  مساعدة  يمكن 

المحمولة التي تمكن المرضى من مشاركة قيم الجلوكوز لديهم بسهولة 

المصابين  مراقبة  أيًضا  يمكن  آمنة.  منصة  عبر  طبيبهم  مع  بُعد  وعن 

بأمراض أخرى ـ مثل الصرع أو التصلب المتعدد أو اضطرابات الجهاز 

التكنولوجيا  باستخدام  وعالجهم  ـ  كثب  عن  الجلد  سرطان  أو  التنفسي 

الطبية الرقمية.

��ماذا ستكون فوائد تطبيقات الصحة  .1.3.3
لألجهزة المحمولة للمجتمع بعد 

األزمة الصحية؟

من  المعتمدة  المحمولة  لألجهزة  الصحة  تطبيقات  من  وعشرون  ستة 
 ،mHealthBelgium االمتثال األوروبي ُمدرجة حالًيا كأجهزة طبية عىل

عالمة  تحمل  التي  المحمولة  األجهزة  لتطبيقات  البلجيكية  المنصة 

درجتها  بفضل  أدناه(.  الجدول  )انظر  طبي  كجهاز  األوروبي  االمتثال 

أمانها  أثبتت  التي  التطبيقات،  هذه  فإن  الوظائف،  تعدد  من  العالية 
التعليم  تدعم  األوروبي،  االمتثال  من  معتمدة  طبية  كأجهزة  وأداءها 

والتشخيص والعالج عن بُعد وتجعل االستشارات عن بُعد ممكنة تماًما. 

وبهذا فإن الطب عن بُعد بجميع جوانبه وأشكاله هو الطريق إىل التقدم.

الصحة  تطبيقات  من  العديد  أثبتت  الجائحة،  تفشي  منذ  أنه  صحيح 

التقنيات  هذه  توفر  بوضوح.  المضافة  قيمتها  المحمولة  لألجهزة 

والتشخيص  )المراقبة  األساسية  الرعاية  الواقع  في  الرقمية  الصحية 

خففت  وبالتالي  المريض،  كان  أينما  التوعية،  إىل  والوصول  والعالج( 

إنكاره  يمكن  ال  بشكل  الصحية  الرعاية  مقدمي  عىل  اإلضافي  الضغط 

اآلن. ويمكنها االستمرار في القيام بذلك بعد أزمة فيروس كورونا.

القائمة  التطبيقات  هذه  تبني  في  جًدا  سريعة  أيًضا  الصناعة  كانت 

يمكن  جديدة  ومنصات  تطبيقات  ابتكار  مع  وظائفها،  وتوسيع 

يضع  حيث  والمربكة  الصعبة  األوقات  هذه  في  الفور  عىل  استخدامها 

هائل. ستظل هذه  كوفيد-19 نظام الرعاية الصحية لدينا تحت ضغط 
في  واسع  نطاق  عىل  لالستخدام  قابلة  الرقمية  الطبية  التطبيقات 

المجتمع بعد أزمة فيروس كورونا.

https://mhealthbelgium.be
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mHealthBelgium، المعروفة أيًضا باسم Mobile health Belgium، هي منصة بلجيكية فريدة لتطبيقات األجهزة المحمولة تضم جميع 
المعلومات ذات الصلة والمطلوبة عن تطبيقات األجهزة المحمولة للمرضى واختصاصيي الرعاية الصحية ومؤسسات الرعاية الصحية بثالث 

التشغيل  وإمكانية  االتصاالت  وأمن  البيانات  وحماية  األوروبي  االمتثال  بعالمة  المعلومات  تتعلق  والهولندية(.  والفرنسية  )اإلنجليزية  لغات 

المشترك مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات األخرى والطريقة التي يتم بها تمويل التطبيق.

مبادرة  البلجيكية  الفيدرالية  الحكومة  أطلقت  البلجيكي،  الصحية  الرعاية  نظام  في  المحمولة  لألجهزة  الصحة  تطبيقات  دمج  بهدف 

ثالثة  من  تحقق  هرم  من   mHealthBelgium تتكون   .2019 يناير  في  مرة  ألول  منصتها  إطالق  وتم   2018 عام  في   mHealthBelgium
 M2 ويمكنه بعد ذلك الصعود في التسلسل الهرمي عبر ،M1 ،مستويات. يدخل التطبيق الطبي لألجهزة المحمولة دائًما في المستوى األدنى

.M3 ،إىل المستوى األعىل

من أجل تصنيف المنصات الرقمية الطبية المختلفة، تضم mHealthBelgium العديد من أصحاب المصلحة. تتم إدارة المنصة بواسطة 

beMedTech )اتحاد صناعة التقنيات الطبية في القطاع( وAgoria )اتحاد صناعة التكنولوجيا في القطاع(، بالتعاون الوثيق مع ثالث هيئات 
وطنية:

�FAMHP )الوكالة الفيدرالية لألدوية والمنتجات الصحية(، السلطة المختصة لضمان جودة األدوية والمنتجات الصحية وسالمتها وفعاليتها،  �•
.M1 بما في ذلك األجهزة الطبية، وهي مسؤولة عن التحقق عىل مستوى

في  المصلحة  أصحاب  جميع  بين  البيانات  وتبادل  التنظيم  جيدة  متبادلة  إلكترونية  خدمة  توفير  وتدعم  اإللكترونية  الصحة  منصة  �تعزز  �•
الرعاية الصحية مع حماية أمن البيانات وخصوصية المريض ومقدم الرعاية واحترام السرية الطبية المهنية، وهي مسؤولة عن التحقق 

.M2 من المستوى

�NIHDI )المعهد الوطني لتأمين الصحة واإلعاقة( مسؤول عن إعادة تمويل األدوية واألجهزة الطبية والمخصصات الطبية والتحقق في  �•
.M3 المستوى

هرم التحقق

المستوى M1( 1( يحدد المعايير األساسية لتطبيق معين. هناك ثالثة معايير قابلة للتطبيق:

• تقديم إعالن االمتثال األوروبي له كجهاز طبي؛
�إرسال إخطار طوعي من تطبيق الجهاز المحمول للوكالة الفيدرالية لألدوية والمنتجات الصحية )FAMHP(، حيث يتم تأكيد عالمة االمتثال  �•

األوروبي واالمتثال لقواعد األجهزة الطبية ولوائحها ويمكن التحقق منه؛

�يصرح التطبيق والشركة األم أنهما يمتثالن لالئحة العامة لحماية البيانات )GDPR( في االتحاد األوروبي. �•

المستوى M2( 2( يعتمد عىل قابلية التشغيل المشترك واالتصال بالخدمات األساسية لمنصة الصحة اإللكترونية. تطبيقات الرعاية الصحية 

M2 لألجهزة المحمولة التي تمت الموافقة عليها باعتبارها من المستوى

�تفي بالمعايير األساسية للمستوى 1؛ �•
جميع  تستوفي  أنها  ذلك  بعد  وأثبتت   ،)mHealthBelgium في إدراجه  وتم  مستقلة  منظمة  وضعته  )الذي  المخاطر  لتقييم  �خضعت  �•
المعايير المفروضة فيما يتعلق بالمصادقة واألمن واستخدام خدمات الصحة اإللكترونية المحلية عن طريق اختبارات موحدة المعايير 

)عند االقتضاء(.

1 أنا أعرض األدلة االجتماعية واالقتصادية

RIZIV وأحصل عىل رد نفقات من

أنا متصل بأمان

أنا جهاز طبي حاصل عىل

اعتماد االمتثال األوروبي

2

3
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العامة  الصحة  في  الضخمة  البيانات  حول  دراسة  في  ورد  ما  حسب 

والطب عن بُعد والرعاية الصحية للمفوضية األوروبية، يمكن أن يقدم 

استخدام البيانات الضخمة في الرعاية الصحية إسهاًما عىل مستويات 

مختلفة:

خالل  من  وجودتها  العالجات  وفعالية  المبكر  التشخيص  �زيادة  �•
اكتشاف اإلشارات المبكرة والتدخل في المرض، وتقليل احتمالية 

حدوث ردود فعل سلبية، وما إىل ذلك؛

عوامل  تحديد  خالل  من  األمراض  من  الوقاية  إمكانيات  �توسيع  �•
الخطر للمرض؛

عىل  القدرة  خالل  من  المرضى  وسالمة  الدوائية  المراقبة  �تحسين  �•
يتم  التي  المعلومات  عىل  بناًء  استنارة  أكثر  طبية  قرارات  اتخاذ 

تسليمها مباشرة إىل المرضى؛ 

�توقع النتائج. �•
إن البدء بجمع عناصر البيانات الفردية، واالنتقال إىل دمج البيانات غير 

مناهج  عن  يكشف  أن  يمكنه  مختلفة،  مصادر  من  القادمة  المتجانسة 

أسباب  حول  رؤى  توفير  خالل  من  الصحة  تحسين  نحو  تماًما  جديدة 
إىل  باإلضافة  الدقيق،  للطب  أفضل  دوائية  وأهداف  ونتائجه،  المرض 

تحسين التنبؤ باألمراض والوقاية منها وعالجها.

��البيانات الصحية الضخمة: الفرص  .1.3.4
والتحديات

محدثة  بيانات  عىل  الحصول  أهمية  مدى  أيًضا  الجائحة  علمتنا  لقد 
بُعد.  عن  المرضى  ومراقبة  الالزمة  الصحية  اإلجراءات  التخاذ  ودقيقة 
بدأت البيانات الضخمة في إحداث ثورة في الرعاية الصحية في أوروبا 

األداء  إىل  باإلضافة  األفراد  صحة  لتحسين  وحلواًل  مسارات  توفر  ألنها 
إمكاناتها  فإن  وبالتالي  الصحية.  الرعاية  أنظمة  تحققها  التي  والنتائج 

هائلة. يمكن أن يكون لتوافر البيانات الضخمة المتعلقة بالصحة تأثير 
إيجابي بالفعل عىل وظائف الرعاية الصحية والطبية. ولذلك، فإن جمع 

توخي  ينبغي  أنه  غير  متزايدة.  قيمة  له  الصحيح  وتفسيرها  البيانات 

المستخلصة  واالستنتاجات  المرضى  بخصوصية  يتعلق  فيما  اليقظة 

من أرقام معينة.

تم اقتراح تعريف محدد لما تعنيه البيانات الضخمة للبحوث الصحية 

في  واالبتكار  للبحوث  العامة  للمديرية  التابعة  الصحة  مديرية  بواسطة 

تشمل  الصحة  مجال  في  الضخمة  "البيانات  األوروبية:  المفوضية 

المعلومات البيولوجية والسريرية والبيئية بكميات كبيرة وعالية التنوع 

والمتعلقة بنمط الحياة والتي يتم جمعها من أفراد أو مجموعات كبيرة، 

فيما يتعلق بصحتهم وحالتهم الصحية، في نقطة زمنية واحدة أو عدة 

نقاط زمنية".

المستوى M3( 3( خاص بالتطبيقات التي تم إثبات القيمة االجتماعية واالقتصادية المضافة لها والتي تمولها السلطات الحكومية المختصة، 

بعد موافقة المعهد الوطني لتأمين الصحة واإلعاقة. يجب أن تستوفي تطبيقات M3 جميع معايير المستوى 1 والمعايير )المطبقة( للمستوى 
2 من جميع النواحي.

وبهذا المعنى، فإن االبتكار من المستوى 3 في هرم التحقق يمثل اختراًقا حقيقًيا في مجال الرعاية الصحية الرقمية في بلجيكا، وال سيما 
بالنسبة إىل جميع المرضى الذين أصبحوا اآلن متأكدين من الحصول عىل خدمات رعاية صحية أفضل، ووصول أفضل إىل خدمات الرعاية 

الصحية، والسداد المحتمل لنفقات الرعاية المقدمة.

يمكن للحكومات أن تلعب دوًرا أكثر أهمية في هذا الصدد ألنها هي نفسها تستمد العديد من الفوائد من هذا التطور الرقمي. في الواقع، عىل 

الرغم من توفير الرعاية األساسية للمجتمع، هناك القليل جًدا من الدعم المالي لتكنولوجيا الدعم الطبي وال تزال الحكومات ال تسدد التكاليف.

يرجى مالحظة أنه يمكن أيًضا تمويل تطبيقات الرعاية الصحية لألجهزة المحمولة بوسائل أخرى غير المعهد الوطني لتأمين الصحة واإلعاقة. 

عىل سبيل المثال، قد يكون لدى المستشفيات موارد تمويل خاصة بها، بينما قد يدفع المرضى أو اختصاصيو الرعاية الصحية مقابل التطبيق 

بأنفسهم أو قد تدعم شركات التأمين الصحي استخدام التطبيق )جزئًيا(.

اعتباًرا من أبريل 2021، كان هناك 26 تطبيًقا صحًيا لألجهزة المحمولة عىل mHealthBelgium، اجتازت جميعها المستوى 1 عىل األقل 
من هرم mHealthBelgium للتحقق. بفضل هرم التحقق، ينبغي أن يزداد عدد تقنيات الصحة الرقمية بشكل كبير في السنوات القادمة.

www.mhealthbelgium.be لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

http://www.mhealthbelgium.be
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عوامل  حول  جديدة  رؤى  تقديم  عىل  بالقدرة  الضخمة  البيانات  تتمتع 

المريض  مع  للتعامل  إمكانية  هناك  المرض.  إىل  تؤدي  التي  الخطر 

بشكل وثيق واستيراد البيانات من تطبيقات الصحة لألجهزة المحمولة 

أو األجهزة المتصلة. يمكن تحليل هذه البيانات واستخدامها في الوقت 
الفعلي إلحداث تغييرات في السلوكيات، والتي يمكن بدورها أن تقلل 

تحسن  أو  الضار،  البيئي  التعرض  من  تقلل  أو  الصحية،  المخاطر  من 

النتائج الصحية.

ينشأ  الصحة  قطاع  في  الضخمة  البيانات  تحليل  في  التعقيد  أن  غير 
التي  المعلومات  من  مختلفة  أنواع  بين  الجمع  عن  التحديد  وجه  عىل 

يتم التقاطها إلكترونًيا. حتى اآلن، يمكن الختصاصيي الرعاية الصحية 

االستفادة بالفعل من كمية كبيرة بشكل ال يُصدق من البيانات، والتي 

يتم جمعها من سجالت الرعاية الصحية اإللكترونية، ووسائل التواصل 

والصيدالنية،  الجينومية  والبيانات  المرضى،  وملخصات  االجتماعي، 

المحمولة،  األجهزة  وتطبيقات  بُعد،  عن  والطب  السريرية،  والتجارب 

وأجهزة االستشعار، والمعلومات المتعلقة بالصحة، ومؤشرات السلوك 

والمؤشرات االجتماعية واالقتصادية.

عالوة عىل ذلك، ال يمكن لمنهج مشاركة البيانات إل أن يحسن النتائج 

للمرضى من خالل اكتشاف األنماط وتحويل كميات كبيرة من البيانات 

إىل معرفة قابلة للتنفيذ للطب الدقيق وصناع القرار. ال تتحقق القيمة 

المحتملة للبيانات الضخمة في تحسين الصحة إال عندما يتم االستفادة 

منها في توجيه عملية اتخاذ القرار لتمكين صنع القرار القائم عىل األدلة، 
ومن الضروري أيًضا وجود عمليات فعالة لتحليل وتحويل كميات كبيرة 

من البيانات إىل رؤى ذات مغزى. لهذا يتطلب هذا المنهج من جميع 

التكنولوجية  التحتية  البنية  وبناء  التعاون  المعنيين  المصلحة  أصحاب 

الستيعاب وتقريب الحجم الهائل من بيانات الرعاية الصحية. باإلضافة 

إىل االفتقار إىل البنى التحتية المناسبة لتخزين البيانات، فإن القضايا 

المهمة األخرى الخاصة بالتكنولوجيا والبنية التحتية، مثل عدم تجانس 

البيانات،  تحليل  في  التحليلية  والتدفقات  البيانات  وحماية  البيانات 

الكبيرة  البيانات  عىل  القائم  الصحية  الرعاية  نظام  تعّرض  أن  يمكن 

للخطر.

غير أن استخدام البيانات الضخمة في الرعاية الصحية يطرح تحديات 
للمعلومات  الشخصية  الطبيعة  بسبب  جديدة  وقانونية  أخالقية 

المساس  خطر  والقانونية  األخالقية  التحديات  هذه  تتضمن  المعنية. 

استخدام  أو  الخاصة  البيانات  تسويق  أو  البيانات،  وأمن  بالخصوصية 

البيانات،  يقدمون  الذين  األشخاص  مصالح  مع  يتعارض  بما  البيانات 

واإلنصاف  والثقة  بالشفافية  العامة  المطالبة  عىل  التأثيرات  عن  فضالً 

أثناء استخدام البيانات الضخمة.

البيانات  حماية  التفاقية  االستشارية  اللجنة  اعتمدت  السبب،  لهذا 
األفراد  حماية  بشأن  "إرشادات   2017 عام  في  أوروبا  لمجلس  التابعة 
الضخمة"،  البيانات  عالم  في  الشخصية  البيانات  بمعالجة  يتعلق  فيما 

وهي أول وثيقة عن الخصوصية والبيانات الضخمة تقدم تدابير مقترحة 

حقوق  عىل  الضخمة  البيانات  الستخدام  محتملة  سلبية  آثار  أي  لمنع 

اإلنسان والحريات.

الصحة  قطاع  في  الضخمة  البيانات  تستخدم  حكومة  أي  تحتاج  لذلك، 

إىل وضع سياسات إيجابية لحماية البيانات الصحية لألفراد من حيث 

السرية والخصوصية واألمان، مع ضمان أن التقدم في العلوم يمكن أن 

يستفيد من االستخدام المفتوح للبيانات من أجل رفاهية المجتمع.

أيًضا   )GDPR( األوروبي  االتحاد  في  البيانات  حماية  الئحة  تحمي 

ألغراض  بأمان  بياناتهم  مشاركة  إمكانية  وتضمن  المرضى  خصوصية 

الرعاية الصحية واألبحاث.

سيكون تحقيق حوكمة فعالة ومتناسبة للبيانات المتعلقة بالصحة أمًرا 

أصحاب  من  ويتطلب  المستقبلية،  الصحية  الرعاية  ألنظمة  ضروريًا 
أقصى  لتحقيق  وأدائها  أنظمتهم  تصميم  وتكييف  التعاون  المصلحة 

إمكانات ابتكارية لتكنولوجيا المعلومات واالبتكار من أجل الصحة.

1.3.4.1 مجموعة التوحيد القياسي للصحة اإللكترونية 
)IHE Belgiumو HL7 Belgium تستضيف كاًل من(

يتم في بلجيكا الجمع بين جميع أصحاب المصلحة الوطنيين في مجال 

الصحة اإللكترونية من صناعة الصحة وقطاع الرعاية من خالل مجموعتي 

التي  المعايير  توفير  لغرض   IHE Belgiumو  HL7 Belgium العمل 

هاتان  تجتمع  العالمية.  الصحية  للبيانات  المشترك  التشغيل  تسهل 

للتشغيل  القابلية  قضايا  معالجة  لمحاولة  منتظم  بشكل  المجموعتان 

المشترك أو ابتكار مبادئ توجيهية وأدلة تنفيذية من أجل تحقيق قابلية 

تشغيل مشترك أفضل للبيانات داخل القطاع الصحي.

HL7 )المستوى الصحي 7( بلجيكا  •
تأسست HL7 Belgium في يونيو 2019، وهي منظمة بلجيكية تابعة 

لـ HL7 ورابطة تطوعية لألطراف المهتمة من الموردين والمستخدمين 
الرعاية  مجتمع  في  األعضاء  التقنيين  والخبراء  الخدمات  ومقدمي 

اتفاقية  لمتطلبات  وفًقا  أعمالها  تمارس  وهي  البلجيكي.  الصحية 

انتسابها لمنظمة HL7 األم، واألهداف الواردة في بيان مهمتها.
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IHE )دمج مؤسسة الرعاية الصحية( بلجيكا  •
تأسست IHE Belgium في عام 2016، وهي النظير البلجيكي لمبادرة 

IHE، وهي مبادرة لدمج مؤسسة الرعاية الصحية التي أطلقتها صناعة 
أنظمة  مشاركة  طريقة  لتحسين  واالختصاصيون  الصحية  الرعاية 

الكمبيوتر للمعلومات الطبية.

تشجع IHE االستخدام المنسق للمعايير المعمول بها لتلبية االحتياجات 

السريرية المحددة لدعم رعاية المرضى بالشكل األمثل. تتوافق األنظمة 

أفضل،  بشكل  البعض  بعضها  مع   IHE لمبادرة وفًقا  ابتكارها  تم  التي 

المعلومات  استخدام  من  الرعاية  مقدمي  وتمكن  تنفيذها،  ويسهل 

السلس  الوصول  األنظمة  هذه  تتيح  النهاية،  في  فعالية.  أكثر  بشكل 

وحيثما  متى  استخدامها  يمكن  التي  الصحية  المعلومات  إىل  واآلمن 

العالمية   IHE مبادرة  قيم   IHE Belgium ستضمن  الحاجة.  دعت 

وتنشرها لتعظيم اعتمادها.

منظمة  تُعد  دولة،   50 من  أكثر  من  عضو   1600 من  أكثر  من  بدعم 

عىل  تعمل  للربح  هادفة  غير  منظمة   )HL7( السابع  الصحي  المستوى 

صلة  ذات  ومعايير  شامل  عمل  إطار  لتوفير  ومكرسة  المعايير  ابتكار 
واسترجاعها  ومشاركتها  ودمجها  اإللكترونية  الصحة  معلومات  لتبادل 

لدعم الممارسة السريرية وإدارة الخدمات الصحية وتقديمها وتقييمها.

التي   HL7 معايير  تحديد  إىل   HL7 Belgium تسعى  الطريقة،  بهذه 
المعايير  وكذلك  تغيير  أي  دون  البلجيكية  الصحية  الرعاية  عىل  تنطبق 

المتطلبات  لتلبية  وطنية  تنفيذ  إرشادات  أو  التكيف  تتطلب  التي 

البلجيكية  اإلرشادات  أو  النماذج  أو  التعديالت  تكون  عندما  البلجيكية. 

التنفيذ  إىل  الحاجة  تلبي  التي  الحلول   HL7 Belgium تقترح مطلوبة، 

 .HL7 معايير  عن  الضروري  غير  االبتعاد  تجنب  مع  المتسق،  الوطني 

الوطنية  بالمتطلبات  باإلبالغ   HL7 Belgium تقوم  الغاية،  ولهذه 
والحلول المقترحة لهيئتها األم.

من بين أمور أخرى، تسعى HL7 Belgium إىل:

الرعاية  معلومات  أنظمة  ومطوري  الصحية  الرعاية  مجتمع  �توعية  �•
.HL7 الصحية في بلجيكا بمعايير

�تعزيز التنفيذ الفعال والمتسق لمعايير HL7 في بلجيكا. �•
فيما  البلجيكية  الصحية  الرعاية  أعمال  متطلبات  وتحليل  �تحديد  �•

يخص التداول اإللكتروني لمعلومات الرعاية الصحية.

لزم  وإذا   ،HL7 رسائل  مع  البلجيكية  الوطنية  المتطلبات  �تكييف  �•
بلجيكية  تنفيذ  وأدلة  ونماذج  رسائل  إىل  الحاجة  تحديد  األمر، 

محددة.

معايير  تلبيها  ال  محددة  بلجيكية  احتياجات  أي  بشأن   HL7 �إبالغ  �•
HL7 الحالية.

�ينطوي االعتماد الكامل عىل التقنيات الطبية عىل عدد من التحديات �.1.4

كما رأينا، تساعد التقنيات الطبية المرضى من خالل تمكين التشخيص 

الوقت  في  التدخل  وتسهيل  الصحية،  للمشاكل  والدقيق  المبكر 

ستدعم  الطريقة،  بهذه  النتائج.  وتحسين  الشفاء  وتسريع  المناسب، 

التقنيات الطبية الحديثة والمبتكرة الناس في عيش حياة كاملة وصحية.

في  الدقيقة  التشخيصية  المعلومات  شيء.  كل  ليس  هذا  أن  غير 
وتمكّنهم  أيًضا  الصحية  الرعاية  اختصاصيي  تدعم  المناسب  الوقت 

من  المرضى.  نتائج  تحسين  عىل  تعمل  سريرية  قرارات  اتخاذ  من 

الجراحية،  المضاعفات  ومعدالت  المريض  تعافي  فترات  تقليل  خالل 

يساعد قطاع التكنولوجيا الطبية في تخفيف الضغط عىل اختصاصيي 

يمكن  الطريقة،  بهذه  عليهم.  الطلب  تقليل  خالل  من  الصحية  الرعاية 
فيها  يضيفون  التي  المهام  عىل  التركيز  الصحية  الرعاية  الختصاصيي 

قيمة أكبر.

تدعم  المناسب  الوقت  في  الدقيقة  التشخيصية  المعلومات 

سريرية  قرارات  اتخاذ  من  وتمكّنهم  أيًضا  الصحية  الرعاية  اختصاصيي 

تعافي  فترات  تقليل  خالل  من  المرضى.  نتائج  تحسين  عىل  تعمل 

التكنولوجيا  قطاع  يساعد  الجراحية،  المضاعفات  ومعدالت  المريض 

من  الصحية  الرعاية  اختصاصيي  عىل  الضغط  تخفيف  عىل  الطبية 

خالل تقليل الطلب. يتيح هذا الختصاصيي الرعاية الصحية التركيز عىل 

المهام التي يضيفون فيها قيمة أكبر.

نشطين  البقاء  عىل  المواطنين  مساعدة  خالل  فمن  ذلك،  عىل  عالوة 

لألمراض  الخطيرة  المضاعفات  منع  خالل  ومن  واقتصاديًا  اجتماعًيا 

الرعاية  أنظمة  إىل  قيمة  تضيف  أن  الطبية  للتقنيات  يمكن  المزمنة، 

الطبية  التكنولوجيا  ابتكارات  فإن  ذلك،  عىل  عالوة  والمجتمع.  الصحية 

- مثل الطب عن بُعد واألجهزة المتصلة التي تسمح بالمراقبة عن بُعد 
لحاالت المريض الطبية - تعزز استدامة الرعاية الصحية.
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عىل الرغم من الفوائد الكبيرة للتكنولوجيا الطبية للمرضى واختصاصيي 

في   BeMedTech تشير ككل،  الصحية  الرعاية  ونظام  الصحية  الرعاية 
مذكرتها للفترة من 2019 إىل 2024 إىل أن القطاع ال يزال يواجه ثالثة 

تحديات رئيسية.

توفرها  التي  الفرص  من  القصوى  االستفادة  األول:  التحدي 

التقنيات الطبية لضمان جودة الرعاية الصحية واستدامتها.

مليون  من 2.2  عاًما  عن 65  أعمارهم  تزيد  الذين  السكان  عدد  سيزداد 
اليوم في بلجيكا إىل 2.9 مليون بحلول عام 2030. سيكون لهذا التطور 

الديموغرافي تأثير كبير في ميزانية نظام الرعاية الصحية.

الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة  حديث  لتقرير  وفًقا  أنه  غير 
الرعاية  ميزانيات  من  إىل %20  يصل  ما  استخدام  يمكن  االقتصادي، 

الصحية الوطنية بشكل أكثر كفاءة من خالل التطبيق المناسب والفعال 

للتقنيات الطبية. 

محددة  فرص  سبع  بلجيكا  في  المختلفة  الطبية  التقنيات  توفر  قد 
يمكن  أنه  غير  الميزانية.  و/أو  السريرية  الكفاءة  في  مكاسب  لتحقيق 

استغاللها عىل نحو أفضل.

منهج شامل لرعاية الجروح  .1

تؤدي شيخوخة السكان وتزايد األمراض المصاحبة إىل انتشار الجروح 

المعقدة والمزمنة. تحقق الفرص التي تقدمها التقنيات الجديدة إلدارة 

أطول  اهتراء  وقت   - سريرية  مكاسب  المبتكرة  والضمادات  الجروح 

وشفاء ذاتي مثالي - ومكاسب في الميزانية.

ومقاومة مضادات  المستشفيات  في  العدوى  حاالت  من  2.  الحد 

)AMR( الميكروبات

المستشفيات  عدوى  حاالت  أو  المستشفى،  في  المكتسبة  العدوى 

الخبرة  لمركز  وفًقا  المستشفى.  في  مريض  أي  تصيب  قد   ،)NI(
المكتسبة  العدوى  حاالت  عدد  يبلغ   ،)KCE( الطبية  للرعاية  الفيدرالي 

ذلك،  عىل  عالوة  سنويًا.  حالة   103000 بلجيكا  في  المستشفيات  في 

 400 بحوالي  المستشفى  في  الطويلة  لإلقامات  المالية  التكلفة  تقدر 
مليون يورو سنويًا في بلجيكا. باإلضافة إىل ذلك، وعىل المدى الطويل، 

ترفع حاالت عدوى المستشفيات من معدل إعطاء المضادات الحيوية، 
فإن  لذلك،   .)AMR( الميكروبات  مضادات  مقاومة  إىل  يؤدي  قد  ما 
يقلل  أن  يمكن  اليوم  المتاحة  المختلفة  الطبية  التقنيات  استخدام 

بالفعل من تكلفة اإلقامات المطولة في المستشفى بنسبة %30. 

3.  تشجيع الجراحة المتنقلة حيثما تسمح التكنولوجيا بذلك.

تعمل التحسينات المتزايدة المستمرة في التكنولوجيا الطبية والتقنيات 

الجراحية المرتبطة بها عىل تمكين استخدام جراحة اليوم الواحد بشكل 

لغالبية  بالنسبة  اإلطالق  عىل  حاجة  هناك  ليست  الواقع،  في  متزايد. 
في  المنزل  إىل  العودة  يمكنهم  المستشفى.  في  ليلة  لقضاء  المرضى 

اليوم نفسه. من المتوقع أن يؤدي هذا التغيير من اإلقامة التقليدية في 
المستشفى إىل الجراحة في اليوم نفسه إىل توفير مبالغ سنوية تتراوح 

لتلبية  استخدامها  يمكن  والتي  يورو،  مليوني  إىل  مليون   1.5 بين  ما 
احتياجات أخرى.

دعم القرار السريري - األجهزة/البرمجيات  .4

قوة  تزداد  حيث  للغاية:  سريع  لتغير  يخضع  الطبي  التصوير  يزال  ال 
ثورية.  بتغييرات  اآلالت  بها  تعمل  التي  البرمجيات  وتمر  اآلالت، 

اليوم  والخوارزميات  االصطناعي  الذكاء  يسمح  ذلك،  إىل  باإلضافة 

تحل  أن  يمكن  وبالتالي،  الرقمية.  الصور  عىل  بناًء  دقة  أكثر  بتشخيص 

فحوصات التصوير المقطعي المحوسب غير الجراحية محل فحوصات 

بل  فحسب،  للمريض  أكثر  مريحة  ليست  وهي  الجراحية،  التصوير 

يمكنها أيًضا إلغاء اإلجراءات غير الضرورية. لتحسين إمكانية الوصول 

استخدام  خالل  من  واستدامتها  وجودتها  الصحية  الرعاية  خدمات  إىل 

وضع  إىل  حاجة  هناك  ستكون  السريري،  القرار  دعم  وأجهزة  برمجيات 

المزيد من آليات التمويل في بلجيكا. 

)IVD( التشخيص في المختبر  .5

حيث  من  االحتماالت  من  العديد   )IVD( المختبر في  التشخيص  يوفر 
ذلك،  عىل  عالوة  والفعال.  األمثل  العالج  وتوفير  والتشخيص  الوقاية 
فإن القيمة المضافة الختبارات التشخيص في المختبر ال جدال فيها: 

أو  الرعاية  بمسار  المتعلقة  الطبية  القرارات  من   %70 من  يقرب  ما 
العالجات تستند إىل نتائج اختبار التشخيص في المختبر، وذلك مقابل 

يؤدي  أن  يمكن  الصدد،  هذا  في  الصحة.  ميزانية  من   %2 من  أقل 

خلق  إىل  الحالية  المختبر  في  التشخيص  لتقنيات  المتزايد  االستخدام 

فرص سريرية واقتصادية محتملة كبيرة

الصحة الرقمية  .6

تحول  إضفاء  يمكنها  صحيح،  بشكل  الرقمية  التطبيقات  تنفيذ  تم  إذا 
عىل مسارات رعاية معينة وتحقيق مكاسب في الجودة والكفاءة. بناًء 

عىل خدمات الصحة اإللكترونية في بلجيكا، فإنها تظل في المقدمة في 

أوروبا ويمكنها االستفادة من هذه الخدمات من خالل تنفيذ تطبيقات 
الرعاية الصحية الرقمية المبتكرة. في الواقع، يتم استغالل الفرص التي 
أتيحت من خالل االستشارات عن بُعد والمراقبة عن بُعد والتشخيص 

الرقمي والذكاء االصطناعي بشكل متزايد وينبغي أن تؤدي إىل مكاسب 

صحية كبيرة.
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)STHA( 7. الخدمات والتقنيات المساعدة المنزلية

إىل  المستشفى  خارج  المرضى  عالج  في  االستمرار  يؤدي  أن  يمكن 

من  جيد.  بشكل  ومتكامالً  الجودة  عالي  اإلجراء  كان  إذا  الكفاءة  زيادة 
الخطوط  عالجات  مع  الوثيق  بالتنسيق  تُدار  الرعاية  هذه  أن  الواضح 

األمامية والطبيب المعالج. باإلضافة إىل ذلك، يسمح مثل هذا التنظيم 

العامين  مدى  بالثقة.�عىل  تحظى  بيئة  في  العالج  يتلقى  أن  للمريض 

الفيدرالية  الوكالة  مع  وثيق  بشكل   BeMedTech عملت  الماضيين، 

رعاية  لتوفير  للشركات  قانوني  إطار  عىل  الصحية  والمنتجات  لألدوية 

عالية الجودة للمرضى خارج المستشفى. تم االنتهاء تقريًبا من اإلطار 
المصممة   ،")STHA( المنزلية  المساعدة  وتقنيات  "لخدمات  القانوني 

لالستفادة من مكاسب الكفاءة التي توفرها الرعاية خارج المستشفى.

التحدي الثاني: منهج تنظيمي فعال

كبيرة.  تنظيمية  لتغييرات  الطبية  لألجهزة  التكنولوجي  القطاع  يخضع 

ثانية  انتقالية  فترة  وستنتهي  عام 2020  في  أوىل  انتقالية  فترة  انتهت 

اللوائح  ستظل  االنتقاليتين،  الفترتين  هاتين  بعد   .2022 مايو  في 

الطبية  األجهزة  إىل  بالنسبة  المفعول  سارية  فقط  الجديدة  األوروبية 

وأجهزة التشخيص في المختبر عىل التوالي.

ستكون اللوائح أكثر صرامة وشفافية وسيتم إيالء اهتمام أكبر للبيانات 

الحالية  المنتجات  تخضع  أن  يجب  المنتجات.  تسويق  قبل  السريرية 

إلجراءات االعتماد مرة أخرى.

عىل الرغم من ترحيب الشركات بتنفيذ هذه اللوائح األوروبية، إال أنها 

تتطلب جهوًدا واستثمارات أكبر في الصناعة.

التحدي الثالث: تحويل بلجيكا إىل وادي للتكنولوجيا الطبية

تشتهر بلجيكا بأدويتها المبتكرة وهي موطن للعديد من شركات األدوية 

"وادي  باسم  أحيانًا  بلجيكا  إىل  يُشار  لذلك  الكبيرة.  والدولية  الوطنية 

األدوية".

الطبية.  األجهزة  تكنولوجيا  لقطاع  بالنسبة  تماًما  مختلف  الوضع  لكن 

تركز صناعة التكنولوجيا الطبية في بلجيكا بشكل أساسي عىل التوزيع. 
والشركات  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  من  العديد  فإن  ولذلك، 

وتسويق  مبيعات  قسم  لديها  القطاع  هذا  في  الجنسيات  متعددة 
محلي في المقام األول. غير أن الدولة لديها كل ما يلزم لتصبح "وادي 

التكنولوجيا الطبية": إطار مالي لدعم األبحاث، وخبراء معترف بهم دولًيا، 

وجامعات مشهورة تعزز الشركات المنبثقة، وموظفون مؤهلون، ودعم 

وتمويل كافيان للشركات الناشئة. لكي تصبح بلجيكا "وادي التكنولوجيا 

الطبية" فعلًيا، يجب أن تركز عىل جانبين: زيادة جاذبية السوق ووضع 

إطار عمل مثالي للبحث والتطوير وقبل كل شيء، اختبارات التنفيذ.

عىل  قادًرا  سيكون  الصحية  الرعاية  قطاع  أن  في  شك  هناك  ليس 

مواجهة هذه التحديات والشروع حًقا في مسار التكنولوجيا الطبية.
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BVI )Beaver- لشركة  الرئيسي  المقر  يقع 
في   Visitec International( Medical
والثام، في ماساتشوستس )الواليات المتحدة 
الشركات  أسرع  من  واحدة  وهي  األمريكية(، 

نمًوا  العالمية  العيون  طب  ألجهزة  المصنعة 

وتنوًعا مع مهمة تقديم حلول وابتكارات عالية 
رؤية  وتحسين  العيون  جراحة  لتطوير  الجودة 

عدسة  غشاوة   - العين  عدسة  إعتام  مرضى 

العين - وأمراض العيون األخرى.

والمدير  الرئيس  كورانجي،  شيرفين  يقول 

"اليوم،   :BVI Medical لشركة  التنفيذي 

منتجات  من  وغيرها  العيون  طب  منتجات 

تطورها  التي  االختصاصية  المجهرية  الجراحة 

في  توزيعها  يتم  شركتنا  وتسوقها  وتصنعها 

بشكل  إما  العالم،  حول  دولة   115 من  أكثر 
الموزعين  من  شبكتنا  خالل  من  أو  مباشر 

الموثوق بهم".

صلة  عىل  أيًضا  الشركة  ذلك،  عىل  عالوة 

 ،2019 عام  في  الواقع،  في  ببلجيكا.  مباشرة 

عىل   BVI Medical شركة  استحوذت 

 PhysIOL Group SA العيون  طب  شركة 
للشركة  أتاح  ما  وهو  البلجيكية،   )PhysIOL(
من  وابتكاًرا  شموالً  أكثر  مجموعة  تقديم 

طب  بإجراءات  الخاصة  والمنتجات  التقنيات 

منتجات  "تنوع   :Korangy يوضح  العيون. 

PhysIOL الواسع، ونطاقها، وحضورها القوي 
الجغرافية  المناطق  من  واسعة  مجموعة  عبر 
قوي  بشكل  إستراتيجًيا  مناسبة  الشركة  جعل 

."BVI Medical لشركة

2.1. األجهزة الطبية

الشركة

BVI Medical
المنطقة

والونيا

التأسيس: 2016 بشكلها الحالي

الموقع: المقر العالمي في والثام، في ماساتشوستس 

)الواليات المتحدة األمريكية(؛ لييج )بلجيكا(؛ مواقع 
أخرى متعددة في كل قارة

عدد الموظفين: 1550

بداية الصادرات: 2016

�حصة الصادرات )من بلجيكا(

من حجم األعمال: %20

www.bvimedical.com :الموقع اإللكتروني

مقابلة مع

شيرفين كورانجي، الرئيس والمدير التنفيذي

معالجة مجموعة كبيرة من 

أمراض العيون

الجراحية  والشفرات  بالمشارط  بداياتها  منذ 
توسعت  الزمان،  من  قرن  من  يقرب  ما  منذ 
للحلول  مزوًدا  لتصبح   BVI Medical شركة 
باستمرار  وأضافت  العيون  لجراحة  الشاملة 

من  محفظتها  إىل  مبتكرة  وتقنيات  منتجات 

يتابع  المريض.  عىل  يركز  منهج  تبني  خالل 

كورانجي حديثه قائالً "نستخدم تقنيات مبتكرة 

جراحية  متطلبات  لتلبية  العيون  طب  في 

لنا  يقوله  ما  بساطة  بكل  طورنا  لقد  محددة. 

جراحو العيون والمرضى إنهم بحاجة إليه".

�وأوضح�كورانجي�قائالً�

"عىل�الرغم�من�أن�غالبية�

أعمالنا�تركز�بشكل�قاطع�

عىل�عالجات�إعتام�عدسة�

العين،�فإن�إطالق�أحدث�

منتجاتنا�وخط�إنتاج�قوي�

يوفران�الفرصة�لعالج�أمراض�

أخرى�في�الجسم�الزجاجي�

والزرق".
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باإلضافة إىل معدات جراحة العيون.

تغطي   BVI Medical محفظة  أن  يعني  هذا 
داخل  العدسات  من  كاملة  مجموعة  اآلن 

أحادية  التقليدية  العدسات  من  بدًءا  العين، 

المتميزة،  البؤرة  ثالثية  العدسات  إىل  البؤرة 
وهي سوق حققت PhysIOL الريادة فيعا عام 

العين،  داخل  العدسات  إىل  باإلضافة   .2011
طب  منتجات  من  مجموعة   PhysIOL تقدم 
معدات  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  العيون 

االستهالكية  والمواد  العدسة  استحالب 

الجراحية.

منتجات  الستخدام  "نظًرا  كورانجي:  يوضح 

الجراحين  بواسطة  الجودة  عالية   PhysIOL
في جميع أنحاء العالم، فقد سمحت الصفقة 

من  زاد  ما  محفظتها،  بتوسيع   BVI لشركة 

تماًما  متكامل  فاعل  طرف  إىل  الشركة  تحول 

ويضيف:  العيون".  مجال  في  تقنًيا  ومجهز 

في  مهمة  خطوة   PhysIOL إضافة  "تمثل 
العيون  لطب  شاملة  منصة  إىل   BVI تحول 

تركز عىل توفير حلول فريدة لعمالئنا".

االتجاه الديموغرافي المناسب

سمحت قدرة BVI عىل ابتكار منتجات جديدة 

شركات  إضافة  إىل  باإلضافة  باستمرار، 

تنمو  بأن  محفظتها،  إىل  مبتكرة  وتقنيات 

الشركة باستمرار وتصبح واحدة من األطراف 

الفاعلة الرئيسية في الصناعة، مع التكيف مع 
في  باستمرار  المتغير  الصحية  الرعاية  مشهد 

الوقت نفسه. يواصل كورانجي بفخر: "نتيجة 

وخدمات  منتجات  اآلن  الشركة  تقدم  لذلك، 

ذلك  في  بما  العيون،  جراحة  جوانب  لجميع 

والمياه  العيون  لجراحة  الفرعية  التخصصات 

العين  تجميل  وجراحة  واالنكسار  البيضاء 

إجراءات  إىل  باإلضافة  الزجاجي  والجسم 

الجراحة الدقيقة االختصاصية األخرى".

جائحة  أعقاب  في  ذلك،  إىل  باإلضافة 

السريعة  الوتيرة  ستسمح  كوفيد-19، 
لالستثمار في التقنيات الطبية الجديدة لشركة 

العالمي  توسعها  بمواصلة   BVI Medical
أنه  التنفيذي  والمدير  الرئيس  يعتقد  السريع. 

مريض  مليون   1.5 عالج  يتم  المتوسط،  "في 
بفضل منتجاتنا وحلولنا كل عام. وإن الحفاظ 

عىل الجودة العالية لمنتجاتنا سيمثل قوة دفع 

وشركتنا  العيون  طب  مجال  في  لمنتجاتنا 

ككل".

يعيشون  السكان  ألن  نظًرا  ذلك،  عىل  عالوة 

لفترة أطول، غالًبا ما تظهر المزيد من حاالت 
أمراض العيون وعيوب الرؤية، ما يعني فرًصا 

"االتجاه  قائالً  ويضيف   .BVI لشركة  كبيرة 
يُصدق  ال  بشكل  قوي  الحالي  الديموغرافي 

يرتبط  عامل  أكبر  ألن  صناعتنا  إىل  بالنسبة 

عىل  عالوة  العمر.  هو  العيون  أمراض  بانتشار 

تخلق  هذه  العالم  سكان  شيخوخة  فإن  هذا، 
فرصة إضافية لشركة BVI لتوسيع حصتها في 

الصحة  فيه  تكون  محوري  وقت  في  السوق 

للمرضى  الرئيسية  االعتبارات  من  والعافية 
المسنين".

األمريكية  الشركة  نمو  سيظل  النهاية،  في 

يختتم  والمرضى.  العمالء  عىل  يركز  دائًما 

مدى  مدهش  ألمر  "إنه  قائالً  كالمه  كورانجي 

تأثير منتجاتنا عىل نوعية حياة المرضى الذين 
يتلقون العالج. من خالل االستمرار في التركيز 

الخدمات  وتقديم  عمالئنا  إىل  االستماع  عىل 

لمرضانا، ينبغي أن يستمر العمل بالتأكيد في 

االزدهار".

أدوات  من  الكاملة  مجموعتها  إىل  باإلضافة 

تُستخدم  للعيون  استهالكية  ومواد  وملحقات 

لمرة واحدة، فإن BVI هي أيًضا الشركة الرائدة 

الخاصة  اإلجراءات  حزم  توفير  في  عالمًيا 

التكنولوجيا  من  تستفيد  والتي  معين  بعميل 

تجربة  تعزز  وبالتالي  الجراحية  الكفاءة  لزيادة 
العمالء في عالج مجموعة واسعة من أمراض 

العيون.

أن  من  الرغم  "عىل  قائالً  كورانجي  وأوضح 

عالجات  عىل  قاطع  بشكل  تركز  أعمالنا  غالبية 
إعتام عدسة العين، فإن إطالق أحدث منتجاتنا 
وخط إنتاج قوي يوفران الفرصة لعالج أمراض 

الشبكية  أمراض  ذلك  في  بما  أخرى،  عيون 

طبية  حالة  وهي  والزرق،  الزجاجي  والجسم 

فإن  األمر،  واقع  في  البصري.  بالعصب  تضر 

أول   -  CryoTreq مثل  الجديدة  االبتكارات 

يُستخدم  باليد  محمول  بالتجميد  جراحة  جهاز 
في  ثورة  يحدث  أن  يمكن  والذي  واحدة،  مرة 
عالج تمزق الشبكية وانفصالها بالتجميد - قد 

أثبتت أن BVI شركة رائدة في كل فئات طب 

العيون".

االستحواذ عىل مجموعة 

PHYSIOL

طب  مجال  في  محفظتها  توسيع  أجل  من 

بانتظام  األمريكية  الشركة  تستحوذ  العيون، 

في  القطاع.  هذا  في  العاملة  الشركات  عىل 

شركة  وقعت  المثال،  سبيل  عىل   ،2019 عام 
عىل  لالستحواذ  نهائية  اتفاقية   BVI Medical
طب  في  اختصاصية  شركة  وهي   ،PhysIOL
العيون يقع مقرها في بلجيكا وتتخصص في 

المبتكرة  العدسات  وتصنيع  والتطوير  البحث 

العين  عدسة  إعتام  لعالج   )IOLs( العين داخل 

"لقد�أثبتت�االبتكارات�

الجديدة أن BVI رائدة�في�كل�

فئات�طب�العيون".
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وبيع  بتصنيع   MOLECUBES شركة  تقوم 
السريرية  قبل  الجزيئي  التصوير  أجهزة 

 ،CT CUBESو  SPECTو  PET المتطورة 

المختبرات  وعلماء  الباحثين  تمكّن  والتي 

الجودة  عالية  صور  عىل  الحصول  من 

وبسيطة.  سريعة  عمل  بمسارات  مدعومة 
من   β-CUBEو  ɣ-CUBEو  X-CUBE تعد 
للتصوير  الدقيقة  الضوئية  الماسحات  بين 

الضوئية  والماسحات  المحوسب  المقطعي 

الضوء  أحادي  المحوسب  باالنبعاث  الدقيقة 
باإلصدار  المقطعي  التصوير  وماسحات 

مجال  في  حجًما  األقل  الدقيقة  البوزيتروني 

وهي  الصغيرة.  للحيوانات  الجزيئي  التصوير 

مصممة للعمل كوحدات قائمة بذاتها وضمن 

مجموعات معيارية.

�أنظمة التصوير األعىل 

أداًء في المجال

يومًيا  تُستخدم  ضوئية  ماسحات  نقدم  "نحن 
جديدة  وعالجات  جديدة  عقاقير  ابتكار  في 

وكذلك  النادرة  األمراض  في  والتحقيق 

تصوير  هو  به  نقوم  ما  مؤخًرا.  اللقاحات 

الفئران  من  معظمها  صغيرة،  حيوانات 

األيض،  عمل  طريقة  في  للنظر  والجرذان، 

األورام،  عالج  بها  يمكن  التي  والطريقة 

عىل  الجديدة  األدوية  بها  تؤثر  التي  والطريقة 

الكائنات الحية داخل الجسم. ما يميزنا هو أنه، 

في الوقت الحالي، لدينا أعىل أنظمة التصوير 

سهلة  ليست  إنها  المجال.  هذا  في  أداًء 
مساحة  أيًضا  تحتل  بل  فحسب،  االستخدام 

صغيرة جًدا وفي الوقت نفسه تتمتع كاميراتنا 
الماسحات  تستهدف  المواصفات.  بأعىل 

التكنولوجيا  شركات  بنا  الخاصة  الضوئية 

2.1. األجهزة الطبية

الشركة

MOLECUBES
المنطقة

فالندرز

التأسيس: 2015، باعتبارها شركة منبثقة عن قسمي 

الهندسة والفيزياء بجامعة غينت

�الموقع: غينت، مع شركة تابعة في بوسطن 

)الواليات المتحدة( منذ عام 2018

�عدد الموظفين: 

± 25 موظًفا بدوام كامل )معظمهم في بلجيكا(

حجم األعمال )2020(: حوالي 5 ماليين يورو

النمو: حوالي 20% كل عام منذ عام 2017

االستثمارات: استثمار أولي في عام 2015 بقيمة 1.9 

مليون يورو

بداية الصادرات: 2015 )عندما بدأت عملية التسويق(

حصة الصادرات من حجم األعمال: 96% في 2020

�الجوائز والمنح: 

)2015(: جائزة Innovatieholden من 
 Agentschap for Innovatie door

Wetenschap en Technologie )IWT( 
 )2019(: جائزة iF Design في فئة المنتجات - 

�الطب/الصحة

Nominee Export Lion - FIT 2021(: جائزة(

www.molecubes.com :الموقع اإللكتروني

مقابلة مع

إيووت فانستينكستي، الشريك المؤسس

والمستشفيات  والجامعات  واألدوية  الحيوية 

الجامعية التي إما لديها خطوط أبحاث ما قبل 

سريرية أو تستخدم هذه األنظمة كمؤسسات 
بحثية تعاقدية لمجموعات جامعية أو لشركات 

فانستينكستي،  إيووت  يوضح  كما  خارجية"، 

.MOLECUBES المؤسس المشارك لشركة

بين  ما  منا  األمر  استغرق  "لقد  قائالً  ويتابع 
الجامعة  في  االبتكار  من  عاًما  و15  أعوام   10
للوصول إىل التكنولوجيا التي كانت قادرة عىل 

القيام بهذا النوع من التصوير عىل هذا النطاق 
الكشف  أجهزة  عن  النظر  بصرف  الصغير. 

داخل  األجزاء  جميع  فإن  آسيا،  من  تأتي  التي 

أو  فالندرز  منطقة  في  مصنوعة  إما  األنظمة 

مبنية أو مطورة أو قادمة منها ألن لدينا مثل 
هذه الشبكة الكثيفة من مزودي اإللكترونيات 
ومهندسي  الميكانيكيين  والمهندسين 

مصفوفة  ومبرمجي  والبرمجيات  التصميم 

 .)FPGA( للبرمجة  القابلة  المنطقية  البوابات 

كل  لبناء  متعمًدا  اختياًرا  كان  النحو،  هذا  عىل 

وبيعه  وتصنيعه  وتوريده  وتصميمه  شيء 

تصوير  أنظمة  لدينا  هذا،  بفضل  فالندرز.  في 

مستقرة جًدا، وهو أمر مهم جًدا ألنه يجب أن 

تكون جاهزة وتعمل طوال الوقت".

"كان�اختياًرا�متعمًدا�لبناء�

كل�شيء�وتصميمه�وتوريده�

وتصنيعه�وبيعه�في�فالندرز".
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شبكة كثيفة من االختصاصيين 
ذوي المهارات العالية

المثالي  المكان  هي  بلجيكا  أن  يؤكد  أنه  كما 

كل  "قبل  صحية:  تكنولوجيا  شركة  إلنشاء 

من  ومكثفة  جًدا  قوية  شبكة  هناك  شيء، 

المتعاقدين من الباطن ذوي المهارات العالية 

في بلجيكا، وجميعهم قريبون جًدا. ثانًيا، نحن 

من  يمكننا  لذلك  أوروبا،  قلب  في  موجودون 

مكان  كل  إىل  والشحن  الطيران  بروكسل 

من  القليل  واجهنا  الجائحة،  أثناء  حتى  تقريًبا. 
المشاكل في توصيل منتجاتنا إىل بلدان مثل 

اليابان والصين وأستراليا والواليات المتحدة". 

يستمر فانستينكستي بالقول إنه نظًرا للشبكة 

والمستشفيات  الجامعات  من  الكثيفة 
بإمكانية   MOLECUBES تتمتع  الجامعية، 

األشخاص  من  كبيرة  مجموعة  إىل  الوصول 

الموهوبين جًدا. "جوهر شركتنا هو موظفوها. 

لدينا فريق من االختصاصيين ذوي المهارات 
العالية الذين تلقوا تعليمهم جميًعا في مدينة 
غينت وحولها، ولذلك لن ننقل أنشطة البحث 

والتطوير الخاصة بنا إىل أي مكان آخر".

خالل   ،MOLECUBES أن  من  الرغم  عىل 

السنوات الخمس التي انقضت منذ تأسيس 

العالمي  المعيار  بالفعل  أصبحت  الشركة، 

يزال  ال  أنه  إال  منتجاتها،  بحجم  يتعلق  فيما 

تنتظرنا.  التي  التحديات  من  العديد  هناك 

حصة  اآلن  "لدينا  قائالً  فانستينكستي  يوضح 

نحن  ولذلك  و%20،   15 بين  تتراوح  سوقية 
الذي  بالنمو  يتعلق  فيما  الهدف  نحو  نسير 

توقعناه. نريد أن نصل إىل حجم مبيعات يبلغ 
حوالي 10 ماليين يورو بحلول عام 2024 ونزيد 

حصتنا في السوق بنسبة 5% عىل األقل. إذا 

حققنا ذلك، فسنكون قد أثبتنا أنفسنا كطرف 
إىل  نظرت  إذا  المجال.  في  وأصيل  فاعل 

المناقصات وقاعدة األجهزة المثبتة وتعليقات 

العمالء، فنحن موجودون بالفعل مع منافسينا 

الرئيسيين، الذين قضوا وقًتا أطول بكثير منا. 

األنظمة  حيث  من  واحد  رقم  نكون  أن  نريد 
صغيرة الحجم، دون تقديم أي تنازالت بشأن 
الجودة، وفي الوقت نفسه نريد االستمرار في 

مساعدة عمالئنا بكل طريقة ممكنة طوال عمر 

المنتج".

ويختتم بالقول إن هدف الشركة في المستقبل 

داخل  من  شيء  كل  توريد  عىل  الحفاظ  يظل 

 MOLECUBES شركة توسيع  يزال  ال  بلجيكا. 

أيًضا:  كبيرة  أولوية  له  بوسطن  في  التابعة 
عىل  أكبر  دائم  وجود  إىل  سنحتاج  أننا  "أعتقد 
للواليات  والغربي  الشرقي  الساحل  من  كل 

المتحدة للوصول إىل نمو الحجم الذي نريده. 

ولذلك  عام 2019،  في  الصين  في  وجودنا  بدأ 
أيًضا  التركيز  سيكون  القريب  المستقبل  في 

تعد  السوق.  هذا  في  تابعة  شركة  إنشاء  عىل 

أنظمتنا صغيرة الحجم سهلة التشغيل وجذابة 

للغاية للشركات التي ال تزال بحاجة إىل إنشاء 
أسواقها في هذا المجال".

إنتاجية ومواصفات أعىل

عن   MOLECUBES يميز  بما  يتعلق  فيما 

فانستينكستي  يوضح  الرئيسيين،  منافسيها 

المنتج  حجم  هو  الكبير  التمايز  "عامل  أن 

أساليب  يجمعون  اآلخرين  أن  وحقيقة 

العمل المختلفة في جهاز واحد، بينما تفصل 

أعىل.  إنتاجية  لتحقيق  بينها   MOLECUBES
أساليب  بين  الفصل  في  أخرى  ميزة  هناك 

الوصول  يمكنك  أنه  وهي  المختلفة  العمل 

نظام  كل  في  أعىل  فنية  مواصفات  إىل 

التنازل  إىل  تحتاج  ال  المنفردة.  األنظمة  من 

بسبب نقص المساحة أو بسبب التداخل من 

إذا  أنه  إىل  أشير  أن  أود  أخيًرا،  اإللكترونيات. 

 CUBES أجهزة  أحد  مع  مشكلة  لديك  كانت 

الخاصة بنا، فإن األجهزة األخرى ال تزال تعمل. 

إذا تعطلت بعض المكونات في نظام الكل في 
واحد، فهذا يعني أنه يتعطل تماًما".

كما أن جائحة كوفيد-19 غّيرت جزئًيا الطريقة 

"في  أعمالها.   MOLECUBES بها  تدير  التي 

عام 2020، اضطررنا إىل إجراء جميع التركيبات 
والصيانة  الخدمات  وجميع  التدريبات  وجميع 

أي  بإمكان  يعد  لم  بُعد.  عن  الترقيات  وجميع 

بكل  القيام  من  البد  وكان  السفر،  شخص 

شيء من المنزل. لحسن الحظ، فإن أنظمتنا 

صغيرة الحجم ويتم بالفعل تشغيلها وترقيتها 
عىل  القدرة  فإن  لذا  بُعد.  عن  ومراقبتها 
الوصول إىل األنظمة والبيانات في الخارج من 

بلجيكا أعطتنا أيًضا ميزة تنافسية"، وفًقا لكالم 

فانستينكستي.

"جوهر�شركتنا�هو�

موظفوها".
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 ،2016 عام  في   moveUP شركة  إطالق  تم 

مجال  في  تعمل  بلجيكية  شركة  وهي 

يحمل  طبًيا  جهاًزا  وطورت  الرقمية  العالجات 

اسمها ومعتمد من االمتثال األوروبي لمتابعة 

أو  العظام  لتقويم  جراحي  تدخل  بعد  المرضى 

الشركة  طورته  الذي  الرقمي  الحل  السمنة. 

متاح حالًيا لعامة الناس، ويُستخدم في حوالي 

في  دمجه  ويتم  بلجيكا  في  مستشفى   20
صفقات شراكة متعددة.

يستفيد  الرقمية،   moveUP منصة  "بفضل 
رعاية  ومسار  دعم  نظام  وجود  من  المرضى 

صحية مخصص في متناول أيديهم لتحسين 

الشريك  سيرفايس،  وارد  يقول  شفائهم. 

إننا  للشركة،  التنفيذي  والرئيس  المؤسس 

المستشفيات  إىل  مباشرة  حلولنا  نقدم 
واختصاصيي الرعاية الصحية والمرضى، بينما 

لألدوية  الدولية  الشركات  مع  أيًضا  نتعاون 

برامج  دعم  أجل  من  الطبية  والتكنولوجيا 

التعافي وإطالق المنتجات.

جراحات العظام والسمنة

كثب  عن  المراقبة   moveUP شركة  تتيح 

لتعافي المرضى الذين خضعوا لتدخل تقويمي 

الورك  مفصل  استبدال  جراحة  مثل   - للعظام 

الواقع،  في  الوزن.  إنقاص  وجراحة   - الركبة  أو 
يتيح تطبيق moveUP للمرضى إعادة التأهيل 

بأمان وهم مستريحون في منازلهم من خالل 

متابعة  مع  شخصية  تأهيل  إعادة  خطة  اتباع 
يومية بواسطة فريق من خبراء إعادة التأهيل. 
المضاعفات  عىل  التعرف  إمكانية  هذا  يتيح 

وعالجها في مرحلة مبكرة.

2.1. األجهزة الطبية

الشركة

MoveUP
المنطقة

بروكسل

التأسيس: 2015

الموقع: بروكسل وغينت

عدد الموظفين: 23 موظًفا بدوام كامل

حجم األعمال )2020(: 250 ألف يورو

النمو )2020(: نمو مكون من ثالثة أرقام

االستثمارات )2020(: منحة مجلس االبتكار األوروبي 

بقيمة 2.7 مليون يورو، ودعم من Innoviris بقيمة 

VUB 300 ألف يورو لمشاريع البحث والتطوير مع

�بداية الصادرات: 2018 في فرنسا، 2019 في 

هولندا، 2020 في ألمانيا 

حصة الصادرات المتوقعة من حجم األعمال: %80

 Galenus الجوائز والمنح: الجائزة الثانية في مسابقة

لعام 2019 ألفضل جهاز طبي مبتكر

www.moveup.care :الموقع اإللكتروني

مقابلة مع

وارد سيرفايس، الشريك المؤسس والمدير

"المرضى لهم تأثير عىل نتائج الجراحة ونجاح 
اتباع  خالل  من  يدركون.  قد  مما  أكثر  النقاهة 

كثب،  عن  التأهيل  إلعادة  مخصصة  خطة 

تتكون من برامج تمارين شخصية، ومعلومات 

وأدوات تعليمية مثل الصور ومقاطع الفيديو، 

فرق  مع  مباشرة  للتواصل  المراسلة  ووظيفة 

والتدريب  الطبية  المشورة  تقدم  التي  الرعاية 
من  المرضى   moveUP يمكّن  الشخصي، 

ألن  االنتعاش.  عملية  عىل  بأنفسهم  السيطرة 

ما  عىل  كبير  حد  إىل  يعتمد  الجراحة  نجاح 

يفعله المريض عند مغادرة المستشفى وكيف 
يفعله"، كما يؤكد سيرفايس.

تم تسديد النفقات بالكامل 

بالفعل في بلجيكا

بُعد  عن  الطبي  التوجيه  تطبيق  أصبح  اليوم، 
شهادة  عىل  حاصالً   moveUP طورته  الذي 

 ISO 27001و الجودة(  )إدارة   ISO13485
)أمن تكنولوجيا المعلومات(. يعد مسار رعاية 
أيًضا  والركبة  الورك  استبدال  بعد   moveUP
اجتازت  التي  المسارات  أوائل  من  واحًدا 

بنجاح عملية االعتماد ذات المستويات الثالثة 

اإللكترونية،  بالصحة  الخاص  التحقق  لهرم 
 .www.mhealthbelgium.be صممته  الذي 

التي  بالتطبيقات  خاص   )M3(  3 "المستوى 
واالقتصادية  االجتماعية  القيمة  إثبات  تم 

المضافة لها والتي تمولها السلطات الحكومية 

للمرضى  بالنسبة  أنه  يعني  هذا  المختصة. 

التعافي  مع   moveUP يستخدمون  الذين 

الشخصي اليومي بما في هذا تعقب النشاط، 

خالل  من  الكاملة  الحزمة  نفقات  رد  يتم 

تأمينهم الصحي"، حسب إعالن سيرفايس

"يعتمد�نجاح�الجراحة�إىل�حد�

كبير�عىل�ما�يفعله�المريض�

عند�مغادرة�المستشفى�

وكيف�يفعله".

moveUP

http://www.mhealthbelgium.be
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دخول األسواق الخارجية بفضل 

جولة تمويل أوروبية

الرعاية  حلول  عىل  الطلب  ارتفاع  استمرار  مع 
 moveUP شركة  أكملت  بُعد،  عن  الصحية 

يورو  مليون   3.65 بقيمة  تمويل  جولة  بنجاح 

 White Fundو  Karista مع  باالشتراك 

األوروبي  االتحاد  في  شركات  مجموعة  ضمن 

و  CAREvolutionو  Nina Capital تضم 

Qbic. وبهذه الطريقة، تأمل الشركة في ابتكار 
القيمة  عىل  القائم  الصحية  الرعاية  مفهوم 
العظام  جراحة  في  وتوسيعه   moveUP لدى 

وطب السمنة وما وراءهما، في كل من أوروبا 

والواليات المتحدة.

وتعزيز  أكثر  حلنا  تطوير  التمويل  لنا  "سيتيح 
إىل  التوصل  تم  )حيث  هولندا  في  وجودنا 

 CZ الصحية  الرعاية  تأمين  شركة  مع  اتفاق 

تسريع  مع  وألمانيا،  وفرنسا  الحل(  نفقات  لرد 
الواليات  في  وبالتحديد  الدولي،  توسعنا 

المتحدة"، كما يقول الرئيس التنفيذي. ويتابع 

المنصة  ألن  نظًرا  ذلك،  عىل  "عالوة  قائالً: 

األساسية لـ moveUP تُستخدم أيًضا بواسطة 

الحيوية  التكنولوجيا  شركات  من  العديد 
كعمود  الرئيسية  الطبية  واألجهزة  واألدوية 

القائمة  الرعاية  مسارات  ابتكار  لدعم  فقري 

تعزيز  أيًضا  ينبغي  وتقديمها،  البيانات  عىل 

الشراكات الدولية".

فرص جديدة في السوق

الحيوية  التكنولوجيا  شركة  مع  بالتعاون 

شركة  تطور   ،KiOmed Pharma البلجيكية 

moveUP اآلن منصة صحية متطورة لألجهزة 
المفصل  داخل  المحافظ  للعالج  المحمولة 

العظام.  هشاشة  من  يعانون  الذين  للمرضى 

باستخدام  التطبيق  هذا   moveUP ستطور 

بها،  الخاصة  المبتكرة  الصحية  الرعاية  منصة 

في حين سيتم منح حقوق التسويق العالمية 

ستقوم  التي   ،KiOmed لشركة  الحصرية 

جنب  إىل  جنًبا  مختارة  أسواق  عبر  بتسويقها 

داخل  اإلطالق  أحادي  المبتكر  الحقن  مع 
المفصل لعالج هشاشة العظام في الركبة.

 KiOmed مع  جهودنا  توحيد  خالل  "من 
أكثر  عالج  نحو  كبيرة  خطوة  نتخذ   ،Pharma
تخصيًصا وفعالية من حيث التكلفة للمرضى 

الذين يعانون من هشاشة العظام، وهو مرض 

مئات  عىل  يؤثر  للشفاء  قابل  غير  منهك 

العالم.  أنحاء  جميع  في  المرضى  من  الماليين 

ستؤدي  المشتركة  خبرتنا  بأن  مقتنعون  نحن 

من  لكل  عالية  قيمة  ذي  لحل  التوصل  إىل 

يعتقد  كما  سواء،  حد  عىل  والمرضى  األطباء 

أنه  إىل  ويخلص  للشركة.  التنفيذي  الرئيس 

الصحية  الرعاية  مبادئ  تطبيق  خالل  "من 
مع  الحالية  العالجات  في  القيمة  عىل  القائمة 

استهداف مجاالت عالجية أخرى أيًضا، أعتقد 

الرعاية  بنظام  النهوض  في  سنساهم  أننا 
الصحية العالمي".

شركة مرنة في أوقات الجائحة

إىل  المستشفيات  احتاجت  الجائحة،  أثناء 
التركيز عىل رعاية الحاالت الحادة فقط. يوضح 
سيرفايس: "بالنسبة لنا، كان هذا يعني أنه لم 

خالل  من  المرضى  عالج  فجأة  باإلمكان  يعد 
منصتنا ألنه تم تأجيل جراحات تقويم العظام".

بسرعة  نفسها  ابتكار  أعادت  الشركة  أن  غير 
الرعاية  قطاع  خدمة  في  منصتها  ووضعت 

حلولها.  مصداقية  عززت  كما  الصحية، 

خطة  مع  منصتنا  تبني  خالل  "من  ويضيف 

مرضى  تمكن  بكوفيد-19،  خاصة  رعاية 
كوفيد-19 من التفاعل مع اختصاصيي الرعاية 
الصحية مثل الممارسين العوام واختصاصيي 

أمراض الجهاز التنفسي وأطباء الشيخوخة وما 

إىل هذا. وبهذه الطريقة، تمت مراقبة أعراض 

الحمى والجهاز التنفسي والذوق والشم لديهم 

الرعاية  اختصاصيو  وتمكّن  يومي  بشكل 

عن  للمرضى  المشورة  تقديم  من  الصحية 

بُعد. باإلضافة إىل ذلك، من خالل تتبع الحالة 
منازلهم،  من  كوفيد-19  لمرضى  الصحية 

قدراتها  توفير  أيًضا  للمستشفيات  يمكن 

للحاالت األكثر خطورة".

وقال "لقد استخدمنا الزخم أيًضا إلنهاء العالج 

الرقمي األساسي الثاني، وهو تحضير المرضى 

وبعدها.  الوزن  إنقاص  جراحة  قبل  ومتابعتهم 

جراحة  حول   KCE عن صادر  أخير  تقرير  أشار 

متعددة  المتابعة  أهمية  إىل  بوضوح  السمنة 

في  النجاح  فرصة  لتحسين  التخصصات 

تنفيذ نمط حياة جديد. أدركت شركة التأمين 
البلجيكية Ethias عىل الفور أهمية هذا التطور 

الكامل  المريض  مسار  دعم  وقررت  الجديد 

قبل الجراحة وبعدها. 

تلقينا  الجائحة،  من  حدة  األكثر  المرحلة  بعد 
ببرامجنا  المستشفيات  من  متزايًدا  اهتماًما 

وجعل  المستشفى  في  اإلقامة  لتقليل 

عىل  الحفاظ  مع  فعالية،  أكثر  االستشارات 

لذا،  المضاعفات.  من  للوقاية  المعايير  أعىل 

فقد جلب لنا كوفيد-19 قيوًدا قصيرة المدى 
الوعي  لكن  األعمال،  باستمرارية  يتعلق  فيما 

المستمر  الشخصي  بالتعافي  المتزايد  العام 
خدماتنا  تبني  تسريع  إىل  أدى  المنزل  في 

بواسطة فرق رعاية متعددة".

"سيمكّننا�التمويل�من�تطوير�

الحل�الذي�نقدمه�أكثر�وتعزيز�

وجودنا�في�هولندا�وفرنسا�

وألمانيا،�مع�تسريع�توسعنا�

الدولي،�وبالتحديد�في�

الواليات�المتحدة".
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ـ   EarlyTracks التكنولوجيا  شركة  تقوم 
الصحية  المعلومات  إدارة  في  المختصة 

لمعالجة  حلول  بابتكار  ـ  بروكسل  ومقرها 

بالسجالت  المتعلقة  التنظيمية  القضايا 

السجالت  جودة  تحسين  هو  “هدفنا  الطبية. 

الطبية في المستشفيات ومؤسسات الرعاية 

المخزنة  الطبية  المعلومات  قيمة  وتحديد 

 .)EPR's( اإللكترونية  المرضى  سجالت  في 

تقنيتين  بابتكار  قمنا  بذلك،  القيام  أجل  من 

الطبيعية  اللغة  معالجة  في  واحدة  مميزتين: 

كما  المصطلحات،  إدارة  في  واألخرى   )NLP(
التنفيذي  الرئيس  بيهولت،  دي  بريس  يوضح 

.EarlyTracks لشركة

نساعد  المتقدمة،  التقنيات  هذه  خالل  "من 
المستشفيات ومؤسسات الرعاية األخرى عىل 

إدارة سجالتها الطبية بشكل أفضل. عن طريق 
عىل  قائم  ابتكار  إىل  الطبية  السجالت  تحويل 

البيانات، يعالج منهجنا القضايا التأسيسية في 

القيام  عند  البيانات.  وهندسة  المعرفة  إدارة 
بذلك، نتيح إمكانية االنتقال من عرض مستند 

بيانات  حول  يتمحور  عرض  إىل  للمريض 

المريض"، كما يؤكد.

البيانات هي المحرك الجديد

البيانات  مع  للتعامل  النوعية  اإلجادة  تُعد 
أحد  الجديدة  التقنيات  خالل  من  الصحية 

التحديات الرئيسية للطب المعاصر. عىل مدى 

المعلومات  تكنولوجيا  حولت  الماضي،  العقد 
الورقية  السجالت  بالفعل  الطبية  واالتصاالت 

وصلت  ذلك،  عىل  عالوة  رقمي.  محتوى  إىل 

مرحلة  إىل  اإللكترونية  المرضى  سجالت 

2.2. البرمجيات الطبية 

الشركة

EarlyTracks
المنطقة

بروكسل

التأسيس: 2009 كشركة منبثقة عن UCL؛ 2015 

ككيان تجاري

الموقع: بروكسل

عدد الموظفين: 18

حجم األعمال )2019(: 615000 يورو

النمو )2019(: 40+%

االستثمارات )2020(: تم جمع 1,4 مليون يورو من 

األموال

بداية الصادرات: 2021

www.earlytracks.com :الموقع اإللكتروني

مقابلة مع

بريس دي بيهولت، المدير اإلداري

متناول  في  المعلومات  وأصبحت  النضج 

حٍد  عىل  والمرضى  الصحيين  االختصاصيين 

يستلزم  سوف  البيانات  بأتمتة  "الوعد  سواء. 
ابتكارات جديدة وتحسين الرعاية الصحية من 

البيانات  إن  القول  يمكننا  التكنولوجيا.  خالل 

هي المحرك الجديد"، كما يؤكد دي بيهولت.

اإلدارية  المهام  هذه  أن  حين  في  الحظ،  لسوء 

قوية  مضافة  قيمة  لها  يكون  أن  يمكن 

المرضى  سجالت  فإن  الطبية،  الناحية  من 

باعتبارها  أيًضا  كثيًرا  إليها  يُنظر  اإللكترونية 

إىل  باإلضافة  إلزامية.  حتى  أو  إدارية  مهاًما 
داخل  األطباء  أن  أيًضا  الحوسبة  تعني  ذلك، 

المستشفى وكذلك األطباء خارج المستشفى 

اإلدارية،  بالمهام  متزايد  بشكل  إغراقهم  يتم 

أثناء  اإللكترونية  المرضى  سجالت  ملء  مثل 

جودة  تظل  أن  هذا  عن  ينتج  الرعاية.  مسار 

غالًبا  جمعها  يتم  التي  الطبية  المعلومات 

نسبية.

"عن�طريق�تحويل�السجالت�

الطبية�إىل�ابتكار�قائم�عىل�

البيانات،�يتيح�منهجنا�

االنتقال�من�عرض�مستند�

للمريض�إىل�عرض�يركز�عىل�

بيانات�المريض"
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بعض  وجود  حالة  في  حتى  ذلك،  عىل  عالوة 

ال  مستشفى،  كل  داخل  المحددة  السمات 

المريض  سجل  ببرمجيات  يتعلق  فيما  سيما 

الشركة  تقنيات  فإن  المستخدمة،  اإللكتروني 

تتوافق  لها  مقراً  بروكسل  من  تتخذ  التي 

تحسين  طريق  "عن  منها.  كل  مع  بسهولة 

عامة،  رؤية  خالل  من  الطبية  السجالت  جودة 
فإننا ننتج بالفعل محتوى عالي الجودة ونحسن 
الهياكل التنظيمية داخل المستشفيات. عالوة 

من  قيمة  كشركة  نستخلص  ال  هذا،  عىل 

سجالت  في  عليها  الحصول  تم  التي  البيانات 

المسؤولية  تظل  والتي  اإللكترونية،  المرضى 

بصفتها  نفسها  المستشفيات  أيدي  في  عنها 
مالكة لهذا المحتوى"، كما يقول دي بيهولت.

�تم جمع 1,4 مليون 

يورو من األموال

بلجيكا  في  حلها  فاعلية  من  التحقق  بعد 
تهدف  الماضية،  القليلة  السنوات  مدى  عىل 

EarlyTracks اآلن إىل تحقيق النمو والتوسع 
الغاية،  لهذه  تحقيًقا  الدولي.  الصعيد  عىل 

تمكنت الشركة من االعتماد عىل جمع تبرعات 

العام  القطاعين  من  يورو  مليون   1,4 بقيمة 

 )Invest Brusselsو  Financeو  Innoviris(
من  مستثمرون   ،White Fund( والخاص 

القطاع الخاص(.

التوسع  أصبح  هذا،  التبرعات  جمع  "بفضل 
متاحة  فرصة  اآلن  بلجيكا  خارج  التجاري 

هو  طموحنا  لشركتنا.  القصير  المدى  عىل 

أوروبا  بقية  في  السوق  إمكانات  استكشاف 

المنطق  من  بدالً  المستشفى  لمنطق  وفًقا 
الجغرافي. في الواقع، نظًرا ألن المستشفيات 

مزود  نفس  في  تشترك  ما  غالًبا  األوروبية 

اإللكترونية  المرضى  سجالت  برمجيات 

شبكة  إىل  الوصول  بسهولة  يمكننا  الدولية، 
كما  الصحية"،  الرعاية  مؤسسات  من  واسعة 

يوضح دي بيهولت.

 EarlyTracks أدوات  لدمج  مشاريع  هناك 

قيد  المعلومات  إدارة  ألغراض  التكنولوجية 

يتابع  كما  وفرنسا.  هولندا  في  حالًيا  التنفيذ 
في  التكنولوجية  لحلولنا  االحتياجات  "إن  قائالً 

المستشفيات في هذه البلدان المجاورة وفي 

في  كما  نفسها  هي  األخرى  األوروبية  البلدان 

تكرار  بسهولة  يمكننا  أنه  هذا  ويعني  بلجيكا. 

األوروبية  الصحية  الرعاية  بيئات  في  نموذجنا 

األخرى".

األربع  السنوات  مدى  وعىل  الطريقة،  بهذه 
المقبلة، تأمل الشركة في تحقيق غالبية دخلها 

من الخارج. "اآلن، بعد أن تم دمج حلولنا في 

للمستشفيات  اإللكترونية  المرضى  سجالت 

البيئات  من  تركيزنا  سنحول  البلجيكية، 

الصحية  البيئات  إىل  البلجيكية  الصحية 

من   %80 توليد  في  طموحنا  مع  األوروبية 

دخلنا من الخارج في أكبر عدد ممكن من دول 

النمو  جهود  تعزيز  سيتم  األوروبي".  االتحاد 

لدينا من خالل إبرام شراكات استراتيجية كما 
 IQVIA حدث في بلجيكا مع أطراف فاعلة مثل

واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  مزودي  أو 
الطبية المحليين.

التنفيذي  الرئيس  يعتقد  ختامية،  وكمالحظة 

مجال  في  اللعبة  قواعد  ستغير  الجائحة  أن 

بعض  في  تأخيرات  واجهنا  لو  نشاطها. "حتى 

الجائحة،  بسبب  المستشفيات  مع  المشاريع 

تعزيز  عىل  جهودنا  تركيز  من  أيًضا  تمكنا  فقد 
هيكلة  أجل  من  الوظيفية  ومنهجيتنا  تقنيتنا 
ففي  هذا،  عىل  عالوة  أفضل.  بشكل  نمونا 

المستشفيات  أصبحت  كوفيد-19،  أعقاب 

أكثر حرًصا عىل معالجة مسألة جودة السجالت 
الطبية ويبدو أن السلطات تستغل هذا الزخم 

بسخاء  الصحية  الرعاية  قطاع  دعم  خالل  من 

الجائحة  ستكون  الطويل،  المدى  عىل  أكبر. 
بالتأكيد عامل تسريع للتكنولوجيا الطبية".

عملية  من  جزء  أتمتة  أن  في  السبب  هو  هذا 
ينفذها  التي  اإللكتروني  المريض  سجل 

بمسؤوليتهم  اإلخالل  دون  الممارسون 

الرعاية  لموظفي  الجهود  هذه  وإخراج  الطبية 

سيسمح  المستشفى  داخل  اآلخرين  الصحية 

بشكل  الطبية  سجالتهم  بإدارة  للممارسين 

من  التكنولوجية  للحلول  يمكن  أفضل. 

المستشفيات  تدعم  أن   EarlyTracks
هذا  معالجة  في  تحديًدا  الرعاية  ومؤسسات 

المعلومات  جودة  تحسين  خالل  من  األمر 

التي يتم إدخالها في برمجيات سجل المريض 

السماح  وبالتالي  مسبًقا  الموجود  اإللكتروني 

قيمتها  وتحديد  المعلومات  هذه  بتنظيم 

بشكل أفضل.

أهمية إدارة السجالت الطبية

 16 إقناع  في   EarlyTracks نجحت  اليوم، 
أجل  من  حلولها  بتبني  بلجيكًيا  مستشفى 

المعلومات  جودة  وتحسين  أفضل  هيكلة 
الطبية.  بياناتهم  وقواعد  ملفاتهم  في  الواردة 
والسريرية  الطبية  القرارات  يجعل  هذا 
المتخذة  واإلدارية  التشغيلية  وحتى  والعالجية 

داخل بيئات المستشفى أكثر فعالية.

الطبية  للبيانات  الداللي  االستخدام  "إن 
التشغيلية  واألغراض  القرار  صنع  ألغراض 

أمر بالغ األهمية في الواقع للعديد من جوانب 
ومؤسسات  للمستشفيات  اليومية  اإلدارة 

 40 من  أكثر  وتنظيم  بإدراج  قمنا  لقد  الرعاية. 
 4 تتناول  التي  التطبيقات  من  مختلًفا  نوًعا 
الصحة  تحسين  عموًما:  األهداف  من  أنواع 
بالمرضى  األفضل  المعرفة  خالل  من  العامة 
وتوفير دعم القرار الطبي، وتعزيز تجربة الرعاية 
من خالل التنسيق والتكامل والوقاية، وتقليل 

تحسين  خالل  من  التكلفة  من  الفرد  نصيب 

مراقبة المخاطر والنشاط، وتوفير تجربة أفضل 
للممارس من خالل بيئة عمل سجل المريض 

اإللكتروني"، كما يعلن الرئيس التنفيذي.
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 ،2011 عام  في   icometrix شركة  تأسست 

وتسعى جاهدة للحصول عىل رؤى تعتمد عىل 

مدعومة  للمرضى،  مخصصة  ورعاية  البيانات 

بالذكاء االصطناعي. تقدم icometrix مجموعة 
لمساعدة  االصطناعي  الذكاء  حلول  من 

التحديات  مواجهة  في  الصحية  الرعاية 
البيانات   icobrain تستخرج حيث  المختلفة؛ 

للدماغ  المغناطيسي  بالرنين  التصوير  من 

المحوسب  المقطعي  التصوير  وفحوصات 

مثل  العصبية  لالضطرابات  السريرية  واإلدارة 

التصلب المتعدد، وصدمات الدماغ، والصرع، 

والسكتة الدماغية، والخرف، ومرض ألزهايمر. 

 icompanion الرقمية  المنصة  تساعد 

األشخاص  المحمول  األجهزة  وتطبيق 

المتعدد  العصبي  التصلب  بمرض  المصابين 

األعراض  مراقبة  عىل  رعايتهم  وفريق 

والعالجات السريرية بكفاءة وموضوعية. اليوم، 

في  ومتكاملة  دولًيا  نشطة   icometrix تعد 
إىل  باإلضافة  سريرية.  ممارسة   100 من  أكثر 
الرعاية  مقدمي  مع   icometrix تتعاون  ذلك، 

أبحاث  تقييم  في  األدوية  وشركات  الصحية 

األدوية الخاصة باالضطرابات العصبية.

المزيد من الرعاية الصحية 

المخصصة

بالرنين  الدماغ  فحوصات  أن  رأيت  "لقد 
المحوسب  المقطعي  والتصوير  المغناطيسي 

لكن  المعلومات،  من  الكثير  عىل  تحتوي 

أرقام  أي  عىل  يحتوي  لم  اإلشعاعي  التقرير 
ومعتمًدا  وواصًفا  للغاية،  نوعًيا  يزال  ال  وكان 

بدأنا  السبب،  لهذا  األشعة.  اختصاصي  عىل 

استخراج  يمكنها  برمجية  حلول  ابتكار  في 

2.2. البرمجيات الطبية 

الشركة

icometrix
المنطقة

فالندرز

التأسيس: 2011، كشركة منبثقة عن جامعتي لوفين 

وأنتويرب والمستشفيين الجامعيين فيهما

الموقع: المقر الرئيسي في لوفين، مع شركة تابعة في 

بوسطن )الواليات المتحدة(

عدد الموظفين: ± 55

حجم األعمال )2020(: 3 ماليين يورو

النمو )2020(: %30

االستثمارات )2020(: ال شيء. تم إغالق جولة تمويل 

بقيمة 16 مليون يورو في عام 2019

بداية الصادرات: 2011 )منذ بداية عملية التسويق(

حصة الصادرات من حجم األعمال: %95

الجوائز والمنح: الفائزة بجائزة WSA )األمم المتحدة(، 

)Digital Health 150 )CB Insights، جائزة 
Finalist Eye ألصحاب المشاريع الصيدالنية، جائزة 

 European لجنة التحكيم ألفضل ابتكار بواسطة

 EIT Digital حائزة عىل جائزة ،Brain Council
للصحة والرفاهية

www.icometrix.com :الموقع اإللكتروني

فحص  عمليات  من  مغزى  ذات  معلومات 

أخرى  مرة  البيانات  هذه  وإرسال  هذه  الدماغ 
من  يتمكنوا  حتى  األشعة  اختصاصيي  إىل 

حتى  األطباء  وإىل  عملهم  سير  تحسين 

للمرضى.  أفضل  قرارات  اتخاذ  من  يتمكنوا 

هذا كله جزء من الحركة نحو رعاية صحية أكثر 
تخصيًصا"، كما صرح ويم فان هيك، الرئيس 

 .icometrix التنفيذي لشركة

لتطبيقات  ابتكارهم  سبب  شرح  يواصل 

"التصوير  أيًضا:  للمرضى  المحمولة  األجهزة 

أن  غير  والمراقبة.  التشخيص  ألغراض  مهم 

القرارات  يتخذ  الذي  هو  النهاية  في  الطبيب 

أيًضا  ولكن  التصوير،  أساس  عىل  فقط  ليس 

عىل أساس المعلومات السريرية األخرى وهذه 

األخيرة دائًما ما تكون ذاتية للغاية وتعتمد عىل 

الطبيب. هناك الكثير من المعلومات القيمة 

التي تُفقد بين الزيارات، ولذلك نحاول التقاط 

 .icompanion تطبيقنا  خالل  من  الجزء  هذا 
طبيًبا  ما  شخص  يزور  عندما  الطريقة،  بهذه 
معلومات  جميع  تكون  أعصاب،  طبيب  أو 
لصالح  األمثل  القرار  التخاذ  موجودة  البيانات 

هذا المريض بعينه".

"كشركة�للتكنولوجيا�

الصحية،�فأنت�تريد�بطريقة�

ما�تغيير�حياة�المريض�أو�

تحسينها".

مقابلة مع

ويم فان هيك، الرئيس التنفيذي
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إىل  الخارج  في  النظر  عىل  محدودة  المحلية 

بلدان أخرى. عىل الرغم من أن سوقنا المحلي 

صغير نوًعا ما، إال أن مقرنا الرئيسي في لوفين 
الواسعة  الخبرة  بسبب  خاصة  مميزاته،  له 
صناعة  في  بالفعل  فالندرز  بها  تتمتع  التي 

أوجه  من  الكثير  هناك  الحيوية.  التكنولوجيا 

مثل  الصحية  التكنولوجيا  شركات  مع  التآزر 
شركتنا، وهي بيئة مثالية".

تابعة  لشركة   icometrix شركة  إنشاء  اعتمد 

لديها  أن  حقيقة  عىل  بوسطن  مدينة  في  لها 
مجتمًعا كبيًرا من األدوية والتكنولوجيا الحيوية 

الشركات  من  العديد  مكاتب  توجد  حيث 

الدماغ.  اضطرابات  مجال  في  النشطة 

باإلضافة إىل ذلك، هناك شبكة أكاديمية كبيرة 

 Mass موجودة وتضم مستشفيات مهمة مثل

General، وهو المستشفى البحثي رقم 1 في 
"في  هيك:  فان  يوضح  المتحدة.  الواليات 

التابعة  بوسطن  شركة  تُعتبر  الحالي،  الوقت 

أن  "يجب  تجارية".  مؤسسة  كونها  من  أكثر 
يكون من يعملون لدينا في الواليات المتحدة 

قريبين من المستشفيات، حيث لديهم شبكة 

عالقاتهم".

الخاص  المبيعات  فريق   icometrix توظف 

بها للترويج لحلول برمجيات الذكاء االصطناعي 
التي  األسباب  هيك  فان  يوضح  بها.  الخاصة 

التجاري  قسمها  ابتكار  إىل  الشركة  دفعت 

وتوسيعه: "أوالً وقبل كل شيء، نريد أن نكون 

في  نشيطون  نحن  عمالئنا.  من  جًدا  قريبين 

هو  وهذا  سريعة  بوتيرة  وينمو  يتغير  مجال 

السبب في أنه من المهم جًدا أن يكون لديك 

تكنولوجيا تالئم ما يريده األطباء أو اختصاصيو 

بدأنا  أخرى،  ناحية  من  جيد.  بشكل  األشعة 

موردي  من  كل  مع  شراكات  عن  البحث  في 

لنرى  برمجياتنا  توزع  التي  والشركات  األجهزة 

عىل  شبكاتهم  من  االستفادة  يمكننا  كيف 

إىل  الوصول  من  نتمكن  حتى  واسع  نطاق 

المزيد من المستشفيات".

ابتكار التوائم الرقمية

يختتم فان هيك بقول إن ما يدفع الناس في 

عىل  المرضى  مساعدة  "إرادة  هو   icometrix
أساس يومي. هناك حاجة ماسة إليجاد حلول 

سيعاني  إحصائًيا،  ألنه،  الدماغ  الضطرابات 

اضطراب  من  أشخاص  ثالثة  كل  من  واحد 

كهذا. تعد تكنولوجيا التصوير أمًرا بالغ األهمية 
لنتيجة  مؤشر  أفضل  تكون  ما  عادًة  ألنها 
حلول  بفضل  العالجية.  واالستجابة  المرض 

استكمال  خالل  ومن  لدينا  االصطناعي  الذكاء 
نتمكن  أن  نأمل  األخرى،  النتائج  ببيانات  ذلك 

بهذه  للمرضى.  رقمية  توائم  ابتكار  من 

عالج  تجربة  إىل  اآلن  بعد  نحتاج  لن  الطريقة، 

عىل مريض حقيقي ومعرفة ما إذا كان يعمل 

حًقا عىل مدار بضع سنوات. يمكننا بعد ذلك 
األدوية  لتجربة  البيانات  استخدام  الواقع  في 

من  األفضل  هو  ما  ومعرفة  افتراضي  بشكل 

حيث نماذج العالج بالنتائج ألي مريض معين. 

أمر  الشخصية  الصحية  الرعاية  من  المزيد 

مطلوب تماًما، لكننا لم نصل إليه بعد".

مع  أساسي  بشكل   Icometrix تعمل 

التي  البلدان  مختلف  في  المستشفيات 

السحابة  عىل  تعتمد  التي  برمجياتها  تستخدم 

هذه  تدفع  المقابل،  في  تماًما.  والمتكاملة 

هذه  الستخدام  ترخيص  رسوم  المستشفيات 

مع  أيًضا   Icometrix تتعاون  البرمجيات. 

شركات التكنولوجيا الحيوية واألدوية لتضمين 

تقنيتها في التجارب السريرية أو جمع بيانات 
وأدلة واقعية من أجلها.

الشركة  هي   icometrix أن  من  الرغم  عىل 

الرائدة في مجالها المحدد، ال تزال هناك بعض 
العقبات التي يتعين عليها التغلب عليها. عىل 

سبيل المثال، يتم رد نفقات عمليات الفحص 

بالرنين المغناطيسي بواسطة صندوق التأمين 

 icometrix الصحي، ولكن استخدام برمجيات

لتحليل عمليات الفحص هذه ال يتم رد نفقاتها 

بعد. يقر فان هيك بالقول: "من شأن هذا أن 
يجعل حياتنا أسهل كثيًرا". "إذا رأيت أن جودة 

الكثير من عمليات الفحص التي تم الحصول 
عليها ليست عىل أعىل مستوى، فمن العار أن 
برمجياتنا، الذي يمكن أن تعزز النتائج التي تم 

نفقاتها  رد  يتم  ال  كبير،  بشكل  عليها  الحصول 

إىل  نصل  أن  المحتمل  من  النهاية،  في  بعد. 
البرمجيات،  تكلفة  استرداد  عندها  يتم  نقطة 

ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت".

التآزر بين التكنولوجيا الحيوية 
والتكنولوجيا الصحية

عىل  أعمالها  معظم   icometrix تمارس 

بمجال  يتعلق  فيما  ألنه،  الدولي  المستوى 

البلجيكي  السوق  فإن  الصحية،  التكنولوجيا 

حًقا.  كبيًرا  فرًقا  يُحدث  ال  بحيث  جًدا  صغير 
الخارج:  إىل  االتجاه  قرار  هيك  فان  يوضح 

تريد  فأنت  الصحية،  للتكنولوجيا  "كشركة 
تحسينها  أو  المريض  حياة  تغيير  ما  بطريقة 

الحدود.  عند  الطموح  هذا  يتوقف  أال  وينبغي 

سوقنا  في  اإلمكانيات  أن  حقيقة  أجبرتنا 

"المزيد�من�الرعاية�الصحية�

الشخصية�هو�شيء�مطلوب�

تماًما".



قصص نجاح�في�بلجيكا

36

والون  في  الجديدة  الشركة  إنشاء  تم 

سنوات،  خمس  قبل   NeuroPath )NP(
متعددة  رقمية  صحية  منصة  توفر  وهي 

للمصابين  اليومية  الحياة  لربط  القنوات 

جسر  وفريق   )PwP( باركنسون  بمرض 

السريري  فريقهم  مع  الشخصية  رعايتهم 

الرعاية.  مقدمي  من  التخصصات  متعدد 
نهاية  بحلول  حلها  تسويق  إىل  الشركة  تطمح 

الرقمية  الصحة  منصة  تصبح  وأن   2021 عام 
لالضطرابات  القنوات  متعددة  المرجعية 

التنكسية العصبية.

وغير  المهيكلة  البيانات  منصتنا  "تجمع 
المهيكلة من التقنيات التي تركز عىل المريض 

والفيديو  الذكي  الهاتف  )مثل  الجراحية  وغير 
وتحليل الصوت واألجهزة القابلة لالرتداء( من 

الحركية  وغير  الحركية  األعراض  التقاط  أجل 

عنها  أبلغ  التي   )QoL( الحياة  جودة  ونتائج 

اليومية.  واألنشطة  األدوية  وتناول  المريض 

الضخمة،  للبيانات  واحًدا  عرًضا  نقدم  نحن 

والتحليالت  االصطناعي  الذكاء  استخدام  مع 
للمرضى،  الحياة  جودة  لتحسين  المتقدمة 

والرؤى واألدوات لمقدمي الخدمات، والنتائج 

2.2. البرمجيات الطبية 

الشركة

Neuropath
المنطقة

والونيا

التأسيس: أكتوبر 2016

الموقع: إنجين، بلجيكا - شيكاغو، الواليات المتحدة

عدد الموظفين: 8

االستثمارات )2020(: 640 ألف يورو عىل شكل 

أسهم، 3,2 مليون يورو منح غير ميسرة )فليميش 

برابانت، والونيا، أوروبا(

 Polsky الجوائز والمنح: الجائزة الثانية في تحدي

 ANVC، مركز Polsky لريادة األعمال واالبتكار، 
جامعة شيكاغو

www.neuropath.eu :الموقع اإللكتروني

مقابلة مع

بينوا تاس، الرئيس التنفيذي

لألدوية  الواقعية  واألدلة  الخدمات،  لمقدمي 

المؤسس  تاس،  بينوا  صرح  كما  واألبحاث«.، 

.NeuroPath والرئيس التنفيذي لشركة

اضطراب تنكسي عصبي معقد

مع وجود ما يقدر بنحو 10 ماليين شخص تم 
من  وأكثر  العالم  أنحاء  جميع  في  تشخيصهم 

باركنسون  مرض  فإن  بلجيكا،  في   50000
نمًوا  األسرع  العصبي  االضطراب  هو   )PD(
األخيرة  التوقعات  تشير  عالمي.  قلق  ومصدر 

 2040 عام  بحلول  المرضى  عدد  تضاعف  إىل 

بسبب شيخوخة السكان، واستمرار استخدام 

المواد الكيميائية والمنتجات الثانوية لعمليات 

التصنيع.

تنكسي  اضطراب  هو  باركنسون  "مرض 
من  أكثر  ويسبب  ببطء  يتقدم  معقد  عصبي 

من  فريدة  مجموعات  في  تحدث  عرًضا   60
باركنسون  بمرض  المصاب  يعاني  قد  نوعها. 
بالفعل من أعراض حركية مثل الهزات، وبطء 

المشي  وصعوبة  األطراف،  وصالبة  الحركة، 

األعراض  إىل  باإلضافة  التوازن،  ومشاكل 

اإلدراك،  ضعف  ذلك  في  بما  الحركية  غير 
واضطرابات  المزاج،  واضطرابات  والهلوسة، 

الشم،  حاسة  وفقدان  الكالم،  ومشاكل  النوم، 
إلخ.

من  يعاني  أن  للمريض  يمكن  المعنى،  بهذا 
تتطور  والتي  المختلفة،  األعراض  عشرات 

وتختلف  سنوات  مدى  عىل  ببطء  عام  بشكل 

حيث  من   - آخر  إىل  فرد  من  كبير  بشكل 

مسار  فإن  ولذلك  تقدمها.  وكيفية  شدتها 
الرعاية الشخصية أمر بالغ األهمية لجودة حياة 

المريض"، كما يوضح تاس.

"توفر�منصة�الصحة�

الرقمية�المتعددة�الوسائط�

والمرتكزة�عىل�المريض�من�

�NeuroPathمجموعة�من�

الوظائف�إلنشاء�نظرة�شاملة�

للمصاب�بمرض�باركنسون�

وجودة�الحياة�الخاصة�به�

استناًدا�إىل�مكتبة البيانات".
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النمو العالمي من خالل 

�حاضنات ومسرعات

الرعاية الصحية

من  المقدم  األولي  المال  رأس  إىل  باإلضافة 

تاس  بينوا  التنفيذي  والرئيس  المؤسس 

الخاص،  القطاع  من  آخرين  ومستثمرين 

والمنح  اإلعانات  بجمع   Neuropath قامت 

أكثر  وبشكل  البلجيكية،  العامة  السلطات  من 

مجموعة  خالل  من  والون  منطقة  تحديًدا 

 Flemish ومقاطعة   BioWin الصحة 

االمتثال  من  وحتى   ،Brabant Smart Hub
 Horizon إطار  برنامج  إطار  في  األوروبي 

2020، لتطوير منصتها.

 Matter حاضنة  وبفضل  ذلك،  إىل  باإلضافة 

ومقرها  الصحية  الرعاية  مجال  في  الناشئة 

كأول   Neuropath اختارت  والتي  شيكاغو، 
برنامج  في  للمشاركة  ناشئة  أوروبية  شركة 
 ،Chicago Innovation Mentors )CIM(
 Polsky لمركز  التابع  التسريع  برنامج  وفي 

شيكاغو،  جامعة  في  واالبتكار  األعمال  لريادة 
حلولها  تحسين  من   Walloon شركة  تمكنت 

وتدويلها.

أيًضا  الحالية   NeuroPath مشاريع  تتركز 
بشكل كبير في الواليات المتحدة، حيث تنشر 

الجهات  من  متنوعة  مجموعة  بين  تقنيتها 
برنامج  في  للمشاركة  اختيارنا  "تم  الفاعلة. 
األمريكية  الصحية  لإلدارة  مواقع   4 عبر  ابتكار 
للمحاربين القدامى )VHA( والتعاون مع شركة 

Movement Revolution، وهي شركة تدريب 
التمارين  برامج  في  اختصاصية  شخصية 

نحن   .Texas A&M ومع  المكثفة،  العصبية 

اتفاقيات  عىل  األخيرة  اللمسات  وضع  بصدد 

باركنسون  لمرض  عيادة  أول  مع  التعاون 

من  بها  يرتبط  وما  العالم  أنحاء  جميع  في 

الحركية  الشخصية  اضطراب  في  الفكر  قادة 
واضطرابات الحركة، ومع أكبر مجموعة مؤيدة 

معنية بمرض باركنسون. في أوروبا، وفي إطار 
برنامج Horizon 2020، نقوم حالًيا بتنفيذ حلنا 

في HUS Helsinki، فنلندا"، كما يؤكد تاس.

إمكانات نمو التكنولوجيا 

لألسواق األخرى

الرقمية  الصحة  منصة  توفر  سابًقا،  ذكرنا  كما 

المريض  عىل  والمرتكزة  الوسائط  المتعددة 

الوظائف  من  مجموعة   NeuroPath من 

بمرض  للمصاب  شاملة  نظرة  إلنشاء 

باركنسون وجودة الحياة الخاصة به استناًدا إىل 

البيانات  جمع  قدرات  تتمتع  البيانات.  مكتبة 
تاس:  لبينوا  وفًقا  هائلة  بإمكانيات  أيًضا  هذه 
ستكون البيانات المجمعة التي يتم جمعها من 

مرضى مرض باركنسون في جميع أنحاء العالم 

طبية  حاالت  لتشمل  والتوسع  للتطوير  قابلة 
أخرى تظهر عليها أعراض أو تحديات مماثلة. 

 NeuroPath لـ  المباشرة  األسواق  ستشمل 

التنكسية  األمراض  باركنسون  مرض  بعد 
الزهايمر  مرض  مثل  األخرى  العصبية 

معاناة  في  يتسبب  ما  المتعدد،  والتصلب 

المرضى من مشاكل مماثلة حول جودة الحياة 

تقنيتنا  تعديل  يمكن  الحركة.  واضطرابات 

بسهولة لمراعاة احتياجات هؤالء المرضى".

هناك  كانت  أنه  التنفيذي  الرئيس  يالحظ  كما 

في  بُعد  عن  الطب  استخدام  في  كبيرة  زيادة 
الواليات المتحدة وأوروبا استجابًة لكوفيد-19. 

"من المرجح أن يتسارع استخدام تقنيتنا جنًبا 
من  يزيد  ألنه  بُعد  عن  الطب  مع  جنب  إىل 

لمجموعة  بُعد  عن  التحليل  عىل  األطباء  قدرة 
جمعها  يتم  التي  الصلة  ذات  المعلومات  من 

في منازل المرضى. بسبب هذه الفوائد، من 

المتوقع أن يستمر هذا االتجاه بعد كوفيد-19. 

لنا  بالنسبة  المهم  من  أنه  إىل  تاس  ويخلص 

اغتنام هذا الزخم في تقديم الخدمات الصحية 
عن بُعد.

�مسار رعاية شخصية

لتحسين جودة الحياة

األعراض  تظهر  عندما  األحيان،  من  كثير  في 

الحركية وغير الحركية المبكرة، يمكن أن يؤدي 

تشخيص  تأخير  إىل  السريري  اليقين  عدم 
مرض باركنسون. عالوة عىل ذلك، فإن مسار 

بمرض  المصاب  للشخص  القياسية  الرعاية 
سنويًا  زيارتين  أو  واحدة  زيارة  هو  باركنسون 

لطبيب األعصاب، اعتماًدا عىل شدة المرض، 

أطباء  في  المتزايد  النقص  إىل  باإلضافة 

األعصاب المدربين.

باإلضافة إىل ذلك، ال تعكس هذه االستشارات 

اليومية  الحياة  حتى  األحيان  من  كثير  في 

معدالت  الختالف  نظًرا  الواقع،  في  للمريض. 

تطور مرض باركنسون لدى المرضى والطبيعة 

الفردية للغاية للمرض، هناك حاجة إىل المزيد 
لتوفير  والشاملة  المتكررة  المراقبة  من 

اليومية  الحياة  أنشطة  من  الالزمة  البيانات 

للمريض.

"يمكن أن يؤدي عدم وجود نقاط اتصال بين 
الرعاية  ومقدمي  األعصاب  وطبيب  المريض 

تبني  في  تأخير  حاالت  حدوث  إىل  اآلخرين 

هذا  أن  تاس  ويؤّكد  الشخصية.  الرعاية  مسار 

من  ويزيد  المريض  حياة  نوعية  عىل  يؤثر 
، ما يضع عبًئا هائالً 

ٍ
التكاليف الصحية دون داع

عىل المرضى وعائالتهم ونظام الرعاية الصحية.

وهنا يأتي دور منصة الصحة الرقمية الخاصة 

بـ Neuropath: لربط الحياة اليومية للمرضى 
مقدمي  من  التخصصات  متعدد  بالفريق 

العالم  بيانات  "باستخدام  واألطباء.  الرعاية 
المريض  بواسطة  إنشاؤها  تم  التي  الواقعي 

أحدث  خالل  من  اليومية  األنشطة  من 

ومتعددة  شاملة  نظرة  نخلق  فإننا  التقنيات، 

الرعاية  مسار  ونحدد  للمريض  التخصصات 

عبء  مع  الحياة  جودة  لتحسين  الشخصية 

أقل للجميع. هدفنا هو المساعدة في تحسين 

بطريقة  الرعاية  وفريق  المريض  بين  التواصل 

لم تكن ممكنة من قبل. وبهذه الطريقة، فإن 

الرؤى القيمة التي تم إنشاؤها ستسمح لفريق 

الرعاية السريرية بتقديم التدخالت في الوقت 
المناسب مع توفير الرعاية الرحيمة من خالل 

صرح  كما  اليومية"،  المريض  صراعات  فهم 

تاس.
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مجال  في  مبتكرة  شركة  هي   Biocartis
حلواًل  تقدم   )MDx( الجزيئي  التشخيص 

إىل  تهدف  التالي  الجيل  من  تشخيصية 

المرضى  لصالح  السريرية  الممارسة  تحسين 

 MDx منصة  والصناعة.  والممولين  واألطباء 

 PCR نظام  عن  عبارة  بها  الخاصة   Idylla™
مؤتمت  المتسلسل(  البوليميراز  )تفاعل 
الوقت  في  النتيجة،  إىل  العينة  من  بالكامل 

دقيقة  جزيئية  معلومات  ويوفر  الحقيقي 

بيولوجية  عينة  أي  من  كبيرة  بثقة  وتحظى 

 Biocartis تعمل تقريًبا.  مكان  أي  في  تقريًبا 
تتوسع  اختبار  قائمة  وتسويق  ابتكار  عىل 

باستمرار لتلبية االحتياجات السريرية الرئيسية 

التي ال تتم تلبيتها، مع التركيز عىل علم األورام، 

سوق  في  نمًوا  األسرع  القطاع  يمثل  والذي 

التشخيص الجزيئي في جميع أنحاء العالم.

بعد   ،2015 عام  في   Biocartis تسويق  بدأ 
في  المختبر  في  التشخيص  عالمة  وضع 

واختبارها   Idylla™ لمنصة األوروبي  االمتثال 

عىل  األول  التركيز  كان  الجلد.  لسرطان  األول 

تسويق  تقبل  التي  األخرى  واألسواق  أوروبا 
االمتثال  عالمة  تحمل  التي  المنتجات 

توسعت   Biocartis أوروبا،  في  األوروبي. 

ليغطي  المباشرة،  مبيعاتها  فريق  في  تدريجًيا 

 2017 عام  من  اليوم.  أوروبا  دول  معظم 

فصاعًدا، وسعت نطاق التسويق التجاري في 

والصين  وكندا  المتحدة  الواليات  مثل  دول 

العالم  )بمعنى  موزعيها  أسواق  في  واليابان. 

والصين(،  المتحدة  والواليات  أوروبا  باستثناء 

تمتلك Biocartis شبكة مبيعات غير مباشرة 

الموزعين.  من  واسعة  شبكة  مع  فيها  تتعاون 

اليوم، يمكن لشركة Biocartis أن تطلق عىل 
نفسها اسم شركة عالمية للتشخيص الجزيئي 

ولها أنشطة في أكثر من 70 دولة حول العالم.

2.3. االختبارات 

الشركة

Biocartis
المنطقة

فالندرز

التأسيس: 2007

�الموقع: ميكلين، شركات تابعة في مدينة جيرسي 

)نيو جيرسي، الواليات المتحدة( وإيطاليا

عدد الموظفين: ما يقرب من 500

حجم األعمال )2020(: اإليرادات 31,9 مليون يورو 

)32+% مقارنة بعام 2019( ودخل تشغيلي قدره 
55,6 مليون يورو )47+%(

النمو )2020(: زاد عدد أجهزة Idylla™ المثبتة 

بمقدار 335 إىل 1581 وزاد عدد الخراطيش المباعة 

إىل 230000 )31+% مقارنة بعام 2019(

�االستثمارات )2020(: 45.8 مليون يورو في 

البحث والتطوير

بداية الصادرات: 2015 )عندما بدأت عملية التسويق(

حصة الصادرات من حجم األعمال: 99% في 2020

�الجوائز والمنح: 

)2011(: ريادة التكنولوجيا لعام 2012 بواسطة 
�المنتدى االقتصادي العالمي

 )2016(: جائزة جالينوس لألجهزة الطبية األكثر ابتكاًرا
)2016(: جائزة Red Dot: تصميم المنتج 2016

www.biocartis.com :الموقع اإللكتروني

مقابلة مع

هيرمان فيريلست، الرئيس التنفيذي

�بحاجة إىل اختبار تشخيصي 

في المتناول

"في عام 2020، أظهرت جائحة كوفيد-19 في 
جميع أنحاء العالم بوضوح القيمة التي ال جدال 

الجودة  عالية  التشخيصية  لالختبارات  فيها 
كما  إليها"،  الوصول  يسهل  والتي  والسريعة 

التنفيذي  الرئيس  فيريلست،  هيرمان  يعلق 

أيًضا  أظهر  الحظ،  "لسوء   .Biocartis لشركة 

أن اختبار MDx اليوم ال يزال يعاني من العديد 

والتأثير  النتائج  يؤخر  ما  القصور،  أوجه  من 

في  فريًدا  حالً   Idylla™ منصة توفر  المرضى. 

هذا السياق: إنه مسار عمل مؤتمت بالكامل 
إىل  أو  عمالة  إىل  الحاجة  عدم  من  القليل  مع 
العملي  الوقت  في  والتسليم  منها  القليل 

فريدة  واحدة  منصة  في  فائًقا  أداًء  ويقدم 
استخدامها  يمكن  االستخدامات  ومتعددة 
المعدية.  واألمراض  األورام  علم  من  كل  في 

باإلضافة إىل ذلك، النتائج متاحة في دقائق أو 

ساعات بدالً من أيام أو أسابيع"، كما يضيف.

"اليوم،�يمكن�لشركة�

�Biocartisأن�تطلق�عىل�

نفسها�اسم�شركة�عالمية�

للتشخيص�الجزيئي�ولها�

أنشطة�في�أكثر�من��70دولة�

حول�العالم".
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بلجيكا رقم واحد في أوروبا 

للتكنولوجيا الحيوية

التوالي،  عىل  الثالث  وللعام   ،2020 عام  في 

في  أوروبا  في  األوىل  المرتبة  بلجيكا  احتلت 

من   %24 بنسبة  الحيوية  التكنولوجيا  مجال 

شركات  لجميع  السوقية  القيمة  إجمالي 

عىل  أوروبا.  في  العامة  الحيوية  التكنولوجيا 

شركات  قيمة  زادت  الجائحة،  من  الرغم 

التكنولوجيا الحيوية البلجيكية بنسبة ال تقل عن 

56% لتصل إىل 42 مليار يورو في عام 2020. 
 Biocartis وبالتالي، فإن أسباب تحديد موقع

"يمكننا  لفيريلست:  جًدا  واضحة  فالندرز  في 

من  القوية  الداعمة  الشبكة  عىل  االعتماد 

مثل  الشبكات  واتحادات  الحكومة  من  كل 

 Flanders Investmentو  FlandersBio
مثل  األكاديمية  والمراكز   ،)and Trade )FIT
إىل  سهل  وصول  أيًضا  لدينا  وغيرها.   KUL
وشبكة  قوي  مستثمر  خالل  من  التمويل 

السبب  الحيوية".  التكنولوجيا  في  مصرفية 

في  الصحية  التقنيات  لنجاح  الضروري  آخر 

بلجيكا هو وجود المراكز األكاديمية، التي توفر 

وصوالً قريًبا إىل مجموعة كبيرة من المواهب. 

اليوم  عليه  هي  ما  في  تكون  لن   Biocartis"
عىل  العالية،  المهارات  ذوي  موظفيها  بدون 

كل مستويات الشركة. نحن ممتنون للتعاون 

التي  والمدارس،  الجامعات  من  العديد  مع 
جداول  رأس  عىل  المواهب  إدارة  وضعت 

أعمالها"، كما يؤكد فيريليست.

األوسع  العام  الوعي  إن  بقول  حديثه  ويواصل 

فقط  ليس  ازداد  قد  الطبية  التقنيات  بأهمية 

في بلجيكا، ولكن في جميع أنحاء العالم أيًضا 

هناك  أن  "أعتقد  العالمية.  الجائحة  بسبب 

الذي  باالختالف  الوعي  من  عاٍل  مستوى 

التحتية  والبنية  التكنولوجيا  تحدثه  أن  يمكن 

آمل  بأسره.  للمجتمع  المناسبة  لالختبارات 

درًسا  باعتباره  هذا  السياسة  صانعو  يتذكر  أن 

باستثمارات  القيام  المهم  من  المدى:  طويل 

الصغير  لالستثمار  يمكن  التحتية.  البنية  في 

يؤدي  أن  اآلن  لالختبارات  التحتية  البنية  في 

إىل تجنب تكلفة كبيرة بعد ذلك. أعتقد أن هذا 

وآمل  المستفاد،  األكبر  الدرس  هو  يكون  ربما 

بلجيكا  في  هنا  السياسة  صانعو  يتمكن  أن 

وفي الخارج من القيام بما هو ضروري".

توسيع قائمة االختبارات

يبدو  المستقبل  إن  بالقول  فيريلست  يختتم 

من  الرغم  "عىل   :Biocartis لشركة  مشرًقا 

من  إلينا  بالنسبة  صعًبا  كان   2020 عام  أن 

وتشغيلًيا  مالًيا  أقوياء  وقفنا  فقد  معينة،   
ٍ
نواح

وخرجنا منه اآلن في موقع قوة مع عروض أكثر 

لم  جيدة.  عمالء  وقاعدة  جيدة  رؤية  مع  تنوًعا، 
من  تمكنا  لكننا  الحرجة،  الكتلة  إىل  بعد  نصل 

شهية  هناك  أن  وأظهرنا  مطرد  بشكل  النمو 

التالي  الشيء  نقدمها.  التي  المنتجات  لنوع 
الذي نتطلع إىل القيام به هو بناء قائمة أوسع 

أنه  أثبتنا  لقد  منصتنا.  عىل  االختبارات  من 

بالثقة  تحظى  نوعية  اختبارات  إنشاء  يمكننا 

فإن  وبالتالي  حًقا،  السوق  يقدرها  للغاية 
والقيام  ذلك  مضاعفة  هي  التالية  المرحلة 

المستوى  عىل  والنمو  المنصة  عىل  بالمزيد 

 Biocartis الدولي. أنا والفريق بأكمله هنا في

نعمل بجد لنصبح مؤسسة أكثر استدامة في 

العامين المقبلين".

تتكون منصة ™Idylla من وحدة تحكم )شاشة 

ثمانية(  حتى  للتكديس  )قابلة  وأداة  عرض(، 

وخرطوشة يمكن التخلص منها، ومستهلكات 

عىل  الالزمة  الكواشف  جميع  مع  بالستيكية 

واكتشاف  سريرية  عينة  لمعالجة  متنها 
األهمية.  ذات  الجزيئية  الحيوية  العالمات 

تشترك جميع الخراطيش في تصميم مشترك 

لالستخدام  خصيًصا  مصممة  ولكنها  لألجهزة، 

تنفيذ  وبروتوكول  الكاشف  محتوى  خالل  من 

االختبار )البرمجيات( ووضع العالمات.

 Biocartis شركة  تقود   ،Idylla™ مع 
وسهلة  السريعة  الدقيقة  التشخيصات 

الجزيئي  التشخيص  سوق  في  االستخدام 

هذا  في  دوالر.  مليار   6,5 بقيمة  العالمي 

األسرع  القطاع  األورام  علم  يعتبر  السوق، 

رقمين.  من  عالية  سنوية  نمو  بمعدالت  نمًوا 

وعالمية  كبيرة  عمالء  قاعدة   Biocartis تخدم 

تعمل  اآلن  وهي  األورام،  علم  في  وموسعة 

عىل تنويع عملها في سوق األمراض المعدية. 

 Biocartis انتهزت  كوفيد-19،  ألزمة  نتيجة 

لعام  الجائحة  اختبار  قائمة  البتكار  الفرصة 

تصميمه  تم  "ما  أن  فيريلست  يوضح   .2020
تأثير  تخفيف  في  للمساعدة  البداية  في 

كوفيد-19 عىل أحجام اختبارات األورام يمثل 
األجل  طويلة  استراتيجية  فرصة  بوضوح  اآلن 

لدعم رحلة المريض في وحدة الرعاية المركزة 

)ICU(، بما في ذلك التشخيص السريع واختيار 
عالج المرضى المصابين بأمراض خطيرة".

"Biocartis لن�تكون�في�

ما�هي�عليه�اليوم�بدون�

موظفيها�ذوي�المهارات�

العالية،�عىل�كل�مستويات�

الشركة".
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البلجيكية  الشركة   ،1996 عام  في  تأسست 

 )SME( Coris BioConcept المتوسطة الحجم

وتسويق  وتصنيع  ابتكار  في  المختصة 

تعتمد  والتي  السريع،  التشخيص  مجموعات 

كروماتوجرافيا  مبدأ  عىل  أساسي  بشكل 

األمراض  مسببات  عن  للكشف  المناعة 

المعدية التنفسية والمعوية، وكذلك الجزيئات 

الصيدالنية في البول.

التشخيصية  االختبارات  هذه  "تُستخدم 
علم  مختبرات  في  واسع  نطاق  عىل  السريعة 

األحياء الدقيقة في جميع أنحاء العالم الكتشاف 

الهضمي  والجهاز  المعدية  األمراض  مسببات 

والطفيليات(  والفيروسات  )البكتيريا  البشري 

وكذلك الكتشاف عالمات مقاومة المضادات 

ليكليبتيوكس،  تييري  يوضح  كما  الحيوية"، 

المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.

من  الواسعة  المجموعة  هذه  الستكمال 

السريعة  المناعية  الكروماتوغرافيا  اختبارات 

آلية  منصة  أيًضا  الشركة  طورت  والدقيقة، 
تفاعل  واكتشاف  تضخيم  بإجراء  تقوم  مبتكرة 
عىل   )PCR( المتعدد  المتسلسل  البوليميراز 

 .)®TRAPIST خرطوشة ميكروفلويديك )نظام

تسمح هذه المنصة الجزيئية متعددة اإلرسال 

باكتشاف البكتيريا المتورطة في اإلنتان وكهذا 

عالمات مقاومة المضادات الحيوية.

 ISO 13485 اليوم، الشركة حاصلة عىل شهادة
عالمة  متطلبات  مع  تتوافق  منتجاتها  وجميع 

خدمات   Coris BioConcept "توفر   .CE
والتصنيع  المخصصة  االختبارات  البتكار 
جميع  في  دولة   60 من  أكثر  في  التعاقدي 

وأفريقيا  الجنوبية  وأمريكا  وآسيا  أوروبا  أنحاء 

تشارك  ذلك،  إىل  باإلضافة  وأوقيانوسيا. 

2.3. االختبارات 

الشركة

Coris Bioconcept
المنطقة

والونيا

التأسيس: 1996

الموقع: حديقة كريليس للعلوم، مقاطعة نامور

عدد الموظفين: 33

حجم األعمال )2020(: 12 مليون يورو

النمو )2020(: نمو من خانتين

بداية الصادرات: 1996 م في المملكة المتحدة 
وإيطاليا

حصة الصادرات من حجم األعمال: %85

 Essenscia الجوائز والمنح: مرشحة لجائزة�

لالبتكار 2019

www.corisbio.com :الموقع اإللكتروني

مقابلة مع

تييري ليكليبتو، الرئيس التنفيذي

مشاريع  في  باستمرار   Coris BioConcept
والمختبرات  البحوث  معاهد  مع  تعاونية 
حلول  البتكار  واألوروبية  البلجيكية  والشركات 

.Leclipteux جديدة رائدة"، يضيف

تكنولوجيا الكروماتوغرافيا 

المناعية

هو   )ICT( المناعية  الكروماتوغرافيا  اختبار 

اختبار جاهز لالستخدام يوفر النتائج في غضون 

التكنولوجيا  تتيح  دقيقة.   15 إىل   10 حوالي 

والمستخدمة  الغشاء  عىل  القائمة  المناعية 

بواسطة Coris BioConcept اكتشاف عوامل 

العينات  في   - األمراض  مسببات   - محددة 

البيولوجية.

بيولوجية  عينة  جمع  يتم  الغاية،  لهذه  "تحقيقا 
وتخفيفها في محلول تخفيف يتم توفيره قبل 

مترافقة  وسادة  منطقة  في  عنه  االستغناء 

يحتوي  الذي  النيتروسليلوز  غشاء  من  جافة 
ضد  موجهة  ملتقطة  مضادة  أجسام  عىل 

تحميل  بمجرد  المستهدف.  الممرض  العامل 

العينة، تعيد ترطيب الجسم المضاد المترافق 
عىل  تحتوي  العينة  كانت  إذا  المجفف. 

الجسم  يتفاعل  المستهدفة،  المستضدات 

مع  والمستضد  المرطب  المترافق  المضاد 

بعضهما البعض، وسيظهر خط ملون عىل خط 

بمسببات  الشخص  إصابة  إىل  يشير  االختبار 

.Leclipteux األمراض"، يوضح



التقنيات الصحية البلجيكية

41

والبيولوجيا  األمصال  اختبارات  عكس  عىل 

الجزيئية المتاحة حالًيا، والتي غالًبا ما تستغرق 

النتائج،  لتقديم  أيام  حتى  أو  ساعات  عدة 
مستضدات  وجود  االختبار  هذا  يكتشف 

للمريض  التنفسي  الجهاز  عينة  في  فيروسية 

البلعوم  استبيانة  من  عليها  الحصول  تم  التي 

أكثر  في  العدوى  تشخيص  يستغرق  األنفي. 

فيروسية  حمولة  مرضى   10 كل  من   9 من 

أثبت  ذلك،  عىل  عالوة  دقيقة.   15 عالية 
الذي  كوفيد-19  السريع  المستضد  اختبار 

جميع  اكتشاف  أيًضا   Walloon شركة  طورته 
لفيروس  ودلتا  وغاما  وبيتا  ألفا  المتغيرات 

كورونا.

الخاص  المستضد  اختبار  إىل  باإلضافة 

في  أيًضا   Coris BioConcept دخلت  بها، 
 Walloon من  أخريين  شركتين  مع  شراكة 
مصلي  اختبار  إلنتاج   )Unisensor وBio-X(
لكوفيد-19.  المناعة  اكتشاف  يمكنه  سريع 
ال  أو   - السريع  المصلي  االختبار  هذا  "يكشف 
- عن الوجود السابق للفيروس وفًقا لعالمتين: 
ولكن   NP بروتين  ضد  مضادة  أجسام  وجود 

بروتينات  ضد  مضادة  أجسام  وجود  أيًضا 

المضادة  األجسام  تحيد  أنها  يُزعم  التي   RBD
في  للمريض  إضافية  حماية  ستوفر  والتي 

فإن  لذلك،  للفيروس.  الجديد  التعرض  حالة 
مبدأ االختبارات المصلية هو إظهار االستجابة 
يقول  كما  لكوفيد-19"،  للسكان  المناعية 

.Leclipteux

طموحات خارجية

دائًما   Coris BioConcept سعت  كشركة، 

بتوفير  االلتزام  مع  المستمر  التحسين  إىل 

من  كاملة  لمجموعة  الجودة  من  عاٍل  مستوى 

ندير  "نحن  التشخيص.  ومنتجات  خدمات 

الشركة وفًقا الستراتيجية موجهة للعمالء، مع 

لنا،  بالنسبة  أولوياتنا.  رأس  عىل  العميل  بقاء 
هذه هي الطريقة الوحيدة إلقامة عالقة طويلة 
تؤكد  عليها"،  والحفاظ  شركائنا  مع  ومثمرة 

.Leclipteux

راسخة   Coris BioConcept تعتبر  اليوم، 
"أمريكا  الجنوبية.  وأمريكا  أوروبا  أسواق  في 

لنا  بالنسبة  متنامية  سوق  هي  الجنوبية 

أيًضا  ونأمل  إليها.  الوصول  إمكانية  بسبب 

المستضدية  اختباراتنا  عىل  التصديق  في 

والمصلية في الواليات المتحدة. لسوء الحظ، 

صعوبة  أكثر  األمر  التنظيمية  الجوانب  تجعل 

بالنسبة لنا للتعامل مع السوق اآلسيوية. غير 

في  االستمرار  هو  لنا  بالنسبة  شيء  أهم  أن 

إجراء أبحاثنا الجزيئية من أجل طرح منتجات 

.Leclipteux جديدة في السوق"، يختتم

تقنيات جديدة

التكنولوجية  البيئة  مع  التعامل  أجل  من 

 Coris BioConcept أطلقت  الجديدة، 

برنامجين جديدين يهدفان إىل ابتكار منتجات 

الكهروكيميائية  المقايسات  مثل  جديدة، 
ومقايسات التضخيم متساوي الحرارة.

باكتشاف  الكهروكيميائي  االختبار  يسمح 

استخدام  إىل  ويستند  الكتاماز  بيتا 
حساسة  الكتام  بيتا  من  مشتقة  ركيزة 
و التعبير،  مفرطة  لسيفالوسبورينازات 

وجود  في   .carbapenemasesو  ESBLs
البكتيريا التي تنتج هذه األنواع من اإلنزيمات، 
أي  كهربًيا،  نشط  منتج  إىل  الركيزة  تحلل  يتم 

يمكن  أنوديك  أكسدة  تيار  توليد  عىل  قادر 
الكشف  في  الجهد  قياس  طريق  عن  قياسه 

االختبارات  هذه  ستعمل  الكهروكيميائي. 

مقاومة  مجال  في  الشركة  خبرة  تحسين  عىل 

المضادات الحيوية.

جزيئية  تكنولوجيا  هي   LAMP اختبارات 

إىل   10 في  الحية  الكائنات  باكتشاف  تسمح 

20 دقيقة عن طريق تضخيم متساوي الحرارة 
النووي.  الحمض  أو  الريبي  النووي  للحمض 

تهدف االختبارات األوىل التي تم ابتكارها إىل 

في  بما  التنفسي  الجهاز  فيروسات  تشخيص 

.Influenza A & Bو SARS-CoV-2 ذلك

AG RESPI-STRIP 19-كوفيد

نتيجة للتعاون الدولي مع العديد من المعامل 

 Coris BioConcept والمستشفيات، طورت

فيروس  الكتشاف  سريًعا  تشخيصًيا  اختباًرا 

المصابين  المرضى  في   SARS-COV-2
هي  السرعة  أن  الواضح  من  شديدة.  بعدوى 

الجائحة.  مكافحة  في  الحاسمة  القضايا  إحدى 

عىل  المرضى  بفحص  االختبار  هذا  يسمح 

فحص  لطرق  ممتاز  مكمل  وهو  واسع  نطاق 

في  حالًيا  المستخدمة  الجزيئية  البيولوجيا 

التنفيذي  الرئيس  صرح  كما  المستشفيات"، 

للشركة.

"نتيجة�للتعاون�الدولي�

مع�العديد�من�المعامل�

والمستشفيات،�طورت 

Coris BioConcept اختباًرا�

تشخيصًيا�سريًعا�الكتشاف 

"SARS-COV-2 فيروس
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الشابة   Innovation Sprint شركة  تعمل 

بروكسل  في  والتطوير  البحث  عىل  والقائمة 

أكثر  وبشكل  الحياة،  علوم  مجال  في  بنشاط 

والبحث  الصحية  الرعاية  قطاعي  في  تحديًدا 

تحليالت  في  حلواًل  توفر  حيث  السريري، 

في  االصطناعي  والذكاء  الضخمة  البيانات 

بيانات العالم الحقيقي وتعزيز االبتكار.

أو  السريرية  االختبارات  بيانات  عكس  "عىل 
الحقيقي  العالم  بيانات  جمع  يمكن  المعملية، 

ابتكار  تم  المرضى.  من  مباشرة  الميدان  في 

 eClinical منصة  لشركتنا،  الرئيسي  المنتج 

طبية  رؤى  اللتقاط  بدقة   ،Healthentia
سوفوكليس  يوضح  المرضى"،  من  واقعية 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  كيريازاكوس، 

.Innovation Sprint

سياق تشغيلي مزدوج

الصحية  الرعاية  حلول  ابتكار  أجل  من 

وتحسين   Healthentia من  الشخصية 

تعتمد  الصحية،  والرعاية  السريرية  العمليات 

Innovation Sprint عىل خبراء من المجاالت 
واالتصاالت  المعلومات  وتكنولوجيا  السريرية 

ومعالجة اإلشارات والتعلم اآللي. اليوم، يمكن 

سياق  في  للشركة   eClinical الحل يعمل  أن 

سريري صارم أثناء البحث السريري الذي تقوم 

للمرضى  طبي  كجهاز  أو  األدوية  شركات  به 
أنفسهم - الذين قد يكونون أو ال يكونون تحت 

الذين   - الصحية  الرعاية  مؤسسات  إشراف 

عن  لإلبالغ  واستخدمه  المنصة  تنزيل  يمكنهم 

أعراضهم.

2.3. االختبارات 

الشركة

Innovation Sprint
المنطقة

بروكسل

التأسيس: 2016

الموقع: بروكسل

عدد الموظفين: 15

حجم األعمال )2020(: 633 ألف يورو

النمو )2020(: 34+%

�منح البحث والتطوير الممنوحة )2020(:

 1,7 مليون يورو

بداية الصادرات: 2019

حصة الصادرات من حجم األعمال: تقع جميع 

المشاريع التجارية حالًيا خارج بلجيكا

الجوائز والمنح: تم اختياره في مسابقة Covid-X من 

بين األجهزة الطبية المستخدمة لمحاربة كوفيد-19

www.innovationsprint.eu :الموقع اإللكتروني

مقابلة مع

دكتور سوفوكليس كيريازاكوس، الرئيس التنفيذي

في  األدوية  شركات   Healthentia "تدعم 
تسريع  خالل  من  السريرية  تجاربها  تحسين 

معدالت  وتقليل  التجريبية،  العمليات 

الفشل، والتحقق من فعالية العقار أو التدخل 

باستخدام رؤى Real World Data. من خالل 

جمع البيانات من األشخاص في تجربة سريرية 

وفًقا لبروتوكوالت صارمة للغاية، يمكن لعالم 
وفورات  تحقيق  الصيدالنية  المستحضرات 

قيمة  رؤى  عىل  الحصول  مع  التكاليف  في 

يشرح  أعىل،  بكفاءة  األدوية  تصميم  لتحسين 

كيريازاكوس.

تقدم  األدوية،  صناعة  دعم  إىل  باإلضافة 

حول  تتمحور  خدمات  أيًضا   Healthentia
واألفراد  الرعاية  لمؤسسات  المريض 

قائالً: "من  التنفيذي  الرئيس  يتابع  الصحيين. 

ونمط  الصحة  بيانات  وتحليل  التقاط  خالل 

منصتنا  توفر  المحمولة،  األجهزة  من  الحياة 

االصطناعي  الذكاء  عىل  تعتمد  ذكية  خدمات 

إطار  في  للمرضى  افتراضية  طبية  ونصائح 

عملية مراقبة المستشفى أو المتابعة الفردية 

البحتة". 

"المنصة�الرقمية�التي 

 Innovation Sprint تصورها

كانت�منقذة�للحياة�للعديد�

من�المؤسسات�والمنظمات�

�الطبية�في�أوقات�

الجائحة�الحالي".
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استخدام  تم  السريري،  السياق  خارج 

Healthentia في بيئة المستشفى أو مباشرة 
يتابع  كما   .CE بعالمة طبي  كجهاز  المنزل  في 

قائاًل "سمحت Healthentia بالمراقبة عن بُعد 

للمرضى المصابين بأمراض مزمنة. نظًرا ألنه 

األشخاص  هؤالء  عىل  جًدا  الصعب  من  كان 

الذهاب إىل المستشفى في أوقات كوفيد-19، 

فقد قللنا من مخاطر العدوى المحتملة لهؤالء 
لألفراد  يمكن  ذلك،  إىل  باإلضافة  المرضى. 

من  المحتملة  كوفيد-19  أعراض  تتبع  أيًضا 

خالل اإلبالغ عن حالتهم الصحية عىل منصتنا، 

ما يتيح اكتشاف اإلصابات المحتملة وتحديد 
اإلجراءات التي يجب اتخاذها".

مشاريع دولية

يعتقد الرئيس التنفيذي للشركة بقوة أن بلجيكا 
رائدة في مجال التقنيات الطبية ولديها واحدة 
من أقوى النظم اإليكولوجية لعلوم الحياة في 

أوروبا. "في تطورنا، تلقينا دعًما من السلطات 
و  hub.brussels مثل  البلجيكية  اإلقليمية 

عىل  عالوة   .Innovirisو  lifetech.brussels
البلجيكية  الفيدرالية  السلطات  أنشأت  ذلك، 

لتطبيقات  الفريدة  البلجيكية  المنصة  أيًضا 

 ،mHealthBelgium المحمولة،  األجهزة 

 Mobile health باسم  أيًضا  والمعروفة 

المعلومات  جميع  تركز  والتي   ،Belgium
ذات الصلة والضرورية عىل تطبيقات األجهزة 

الرعاية  واختصاصيي  للمرضى  المحمولة 

بثالث  الصحية  الرعاية  ومؤسسات  الصحية 

والهولندية(.  والفرنسية  )اإلنجليزية(  لغات 

هرم  من   mHealthBelgium تطبيق  يتكون 

في  نحن  اليوم،  مستويات.  ثالثة  من  تحقق 

المستوى األول ونأمل أن نصل إىل المستوى 

الرئيس  يؤكد  الصيف"،  بحلول  الثاني 

التنفيذي.

 Innovation Sprint تلقت  ذلك،  عىل  عالوة 

أيًضا دعًما كبيًرا من االمتثال األوروبي إلجراء 

مشاريع في جميع أنحاء أوروبا. "اليوم، منصة 

Healthentia الخاصة بنا هي بالطبع متعددة 
اللغات و90% من عمالئنا وشركائنا موجودون 

من  إيطاليا.  في  رئيسي  بشكل  بلجيكا،  خارج 

المعروف ضمًنا أنه في إطار الالئحة األوروبية 

يتم   ،)GDPR( البيانات  لحماية  العام  للقانون 

المستنيرة  اإللكترونية  الموافقة  تضمين 

من   Healthentia منصة  في   )eConsent(
عن  النظر  بغض  المريض  بيانات  حماية  أجل 

يقول  كما  حلنا"،  تنفيذ  فيها  يتم  التي  الدولة 
كيريازاكوس.

الواليات  اآلن  بروكسل  شركة  تستهدف 

أوروبا.  خارج  أعمالها  ابتكار  لمواصلة  المتحدة 

"نظًرا لإلطار التنظيمي المختلف في الواليات 
طويلة  بعملية  المرور  علينا  كان  المتحدة، 

واالمتثال  الشهادات  عىل  للحصول  وشاقة 

 .CFR Part 820 21 للمعايير األمريكية، مثل

حلنا  تسويق  عىل  قادرين  نكون  أن  ينبغي 

العام  بداية  بحلول  أو  العام  هذا  نهاية  بحلول 

المقبل في بلد العم سام"، يختتم كيريازاكوس، 

المليء بالطموح.

مثل  الشديدة  األمراض  باستثناء  الواقع،  في 

الزهايمر،  مرض  أو  األخيرة  المرحلة  سرطان 

أنواع  جميع  من  يعانون  الذين  لألفراد  يمكن 

باستخدام  الطبية  حاالتهم  مراقبة  األمراض 

القدرات  لديهم  "طالما   .Healthentia
لحالتهم،  بسجل  لالحتفاظ  والعقلية  الجسدية 

فإن منصتنا عامة وال تستبعد أمراًضا معينة. 

بالطبع، يمكن استخدامه أيًضا عندما ال يكون 

نومه.  أو  البدني  نشاطه  لمراقبة  مريًضا  الفرد 
 Healthentia استخدام  يتم  المعنى،  وبهذا 
للصحة  يوميات  دفتر  أو  كمفكرة  أكبر  بشكل 

نهاية  في   .Sofoklis يقول  كما  اليومية"، 
المطاف، طموح الشركة هو الحفاظ عىل توازن 

جيد بين الركيزتين ولكن أيًضا لبناء جسر بين 
البحوث السريرية والتطبيقات الطبية.

أداة الرعاية في أوقات الجائحة

كذلك، كانت المنصة الرقمية التي فكّرت فيها 

للعديد  منقًذا  وأسستها   Innovation Sprint
في  الطبية  والمنظمات  المؤسسات  من 

بدأ  عندما  الواقع،  في  الحالي.  الجائحة  أوقات 

الجائحة في مارس 2020، قررت الشركة عىل 

للمنظمات  مجانًا  الرقمية  أداتها  إتاحة  الفور 
أو  سريرية  دراسات  إجراء  في  ترغب  التي 

استخدامها  في  ترغب  التي  للمستشفيات 

بهذا  كوفيد-19.  عدوى  مراقبة  و/أو  للتنبؤ 
المعنى، من المعقول تماًما القول إن الجائحة 

كان حافًزا لصناعة التكنولوجيا الطبية ولشركة 

Innovation Sprint عىل وجه الخصوص.

"ضمن السياق السريري، تمكنت المنظمات 
استخدام  من  للربح  الهادفة  وغير  البحثية 

التجارب  إجراء  أجل  من  مجانًا   Healthentia
الرعاة،  أحد  أراد  عندما  أنه  غير  السريرية. 

عىل  سريرية  دراسة  إجراء  أدوية،  شركة  مثل 

عالج  أو  لقاح  الختبار  المرضى  من  مجموعة 

له  نقدمه  الذي  الحل  كان  معين،  عقار  أو 
ثمن. مكنت هذه العملية شركات األدوية من 

قياس كفاءة عالجات وقائية أو عالجية معينة 

في  نضع  أيًضا  دعونا  هذا،  ومع  لكوفيد-19. 
اعتبارنا أنه حتى لو قدمنا حلنا الرقمي مجانًا، 
فإن هذا ال يعني أنه من الواضح أن ندمج في 

العمليات الصحية"، يؤكد كيريازاكوس.

 Healthentia اليوم،�منصة"

لدينا بالطبع�متعددة�اللغات 

و90%�من�عمالئنا�وشركائنا�

موجودون�خارج�بلجيكا".
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في  حيوية  تكنولوجيا  شركة  هي   eTheRNA
العالجات  لتصميم  مكرسة  السريرية  المرحلة 

للسرطان  المرسال  الرنا  عىل  القائمة  المناعية 

 eTheRNA إنشاء  تم  المعدية.  واألمراض 

 Vrije" عن  منبثقة  كشركة   2013 يناير  في 

)Universiteit Brussel" )VUB، مختبر العالج 
و2019،   2016 عامي  في  والخلوي.  الجزيئي 

بواسطة  تمويلها  بتأمين   eTheRNA قامت 

تعمل  المستثمرين.  من  قوية  دولية  نقابة 
 mRNA إىل  المستندة   TriMix تكنولوجيا 

التغصنية  الخاليا  تعزيز  عىل   eTheRNA من 

المستضد  تقدم  التي  الخاليا  وهي   -  )DCs(
يؤدي  ما   - التائية  الخاليا  تهيئ  التي  األساسي 

لنظام  وأمانًا  واستدامة  شموالً  أكثر  تعزيز  إىل 

المناعة لدى المريض. يتمثل الهدف األساسي 

منتج  إىل   TriMix ابتكار  في   eTheRNA لـ 
إتاحته  يمكن  الحي  الجسم  في  للحقن  قابل 

"عىل الرف"، ما يجعله خياًرا جذابًا ومالئًما من 
الناحية التجارية للعديد من المرضى.

مراحل النمو الثالث لـ 

ETHERNA

ثالث  إىل  الشركة  تاريخ  تقسيم  "يمكننا 
مولكوين،  لمايكل  وفًقا  النمو"،  من  مراحل 

 .eTheRNA في  األعمال  ابتكار  رئيس  نائب 

إنشاء  بعد  مباشرة  األوىل،  القليلة  "السنوات 
منصاتنا  لبناء  تكريسها  تم  الفرعية،  الشركة 

األساسية وتعزيزها بشكل أكبر".

2.4. تلقيح 

الشركة

 eTheRNA
immunotherapies

المنطقة

فالندرز

التأسيس: تأسست في يناير 2013 كشركة منبثقة 

من )Vrije Universiteit Brussel" )VUB"، بعد 

ابتكار تكنولوجيا TriMix mRNA الخاصة بها.

الموقع: المقر الرئيسي في نيل، بلجيكا

عدد الموظفين: ± 70

www.etherna.be :الموقع
خالل المرحلة الثانية، التي بدأت في عام 2019 

بتوسيع  قمنا   ،2021 عام  بداية  في  وانتهت 

جانب التصنيع في الشركة. ال تزال القدرة عىل 

عىل   mRNA عىل  القائمة  المنتجات  تصنيع 

أدركنا  لقد  كصناعة.  الظهور  في  واسع  نطاق 

في وقت مبكر جًدا أن إنتاج جزيئاتنا سيكون 

لحقيقة  نظًرا  االبتكار  عملية  في  رئيسية  عقبة 
قدرات  بالفعل  وسع  قد  كوفيد-19  جائحة  أن 

السبب  لهذا  حدودها.  أقصى  إىل  الصناعة 

بنا  خاصة  الحجم  صغيرة  إنتاج  منشأة  أنشأنا 

هنا في بلجيكا: وحدة واحدة مخصصة إلنتاج 
مختبراتنا  في  استخدامها  يمكننا  التي  المواد 

بينما  التقنيات،  صحة  من  وللتحقق  لتجاربنا 

إلنتاج  استخدامه  يمكن   GMP هي  الثانية 
وتجدر  البشر.  عىل  السريرية  للتجارب  مواد 
يتم  لم  هذه  اإلنتاج  مصانع  أن  إىل  اإلشارة 

توسيعها إلنتاج كميات هائلة من المواد للبيع 

في  لمساعدتنا  شريك  إىل  نتطلع  التجاري. 

القيام بذلك، ولكن هذا يعني أنه يمكننا تحريك 
برامجنا الخاصة بسرعة من خالل االبتكار وعدم 

االنتظار واالعتماد عىل أشخاص آخرين لصنع 

موادنا لنا".

"ال�تزال�القدرة�عىل�تصنيع�

المنتجات�القائمة�عىل 

mRNA عىل�نطاق�واسع�في�

الظهور�كصناعة".

مقابلة مع

مايكل مولكوين، نائب الرئيس لتطوير األعمال
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إىل  هذا  بعد  المزيج  هذا  يؤدي  أن  ينبغي 

عىل  إما  المريض  يساعد  ما  مناعية،  استجابة 

رفض السرطان أو، في حالة كوفيد-19، رفض 

العدوى وحمايتك منه".

ثالثة من قادة الصناعة

الكثير  مع   eTheRNA تتنافس  أن  يجب 

هناك   .RNA منطقة  في  المنافسين  من 

مجال  في  تعمل  عمالقة  شركات  ثالث 

 Mulqueen يشير  الريبي:  النووي  الحمض 

 .Curevacو  Modernaو  BioNTech إىل 

قيمتها  تقدر  عامة  شركات  اآلن  جميًعا  "إنهم 
من  بدأوا  جميًعا  لكنهم  الدوالرات،  بمليارات 

عالجات  مع  فيه،  بدأنا  الذي  المكان  نفس 

األوىل  األيام  في  الريبي  النووي  الحمض 

والمكان  الحجم  إىل  الحًقا  نما  لقد  للصناعة. 

 eTheRNA الذي هم عليه اآلن. نحن بصفتنا

نتوقع بطموح ليس نفس الشيء تماًما، ولكن 
نوًعا مشابًها من النمو ألنفسنا. بصرف النظر 
هناك  أعاله،  المذكورة  الثالث  الشركات  عن 

ما يقرب من عشرين إىل ثالثين شركة أصغر 
النووي  الحمض  عىل  بأبحاث  تقوم  أوروبا  في 

في  عننا  قليالً  متأخرين  يزالون  ال  ربما  الريبي. 

ابتكار التكنولوجيا، ألن لدينا تقدًما جيًدا عليهم 
بفضل تعاوننا مع VUB خالل المراحل القليلة 

األوىل من شركتنا".

ويختتم Mulqueen بالقول إن eTheRNA في 

عىل  تركيزها  من  "سيزيد  القريب  المستقبل 

الشراكة عندما تنضج برامجها إىل المرحلة التي 

تكون فيها جاهزة للمشاركة. في مرحلة النمو 

التالية للشركة، نتطلع إىل توسيع شبكة جهات 
االتصال لدينا لبدء الدخول في بعض التعاون 

في  الكبرى  األدوية  شركات  مع  االستراتيجي 

متزايد.  بشكل  وآسيا  وأمريكا  أوروبا  من  كل 

نحن نرى آسيا باعتبارها منطقة ستتوسع في 

اليابان  تجاوزت  لقد  الصحية.  الرعاية  مجال 

طبي  سوق  أكبر  ثاني  باعتبارها  بالفعل  اآلن 

في العالم ومن المتوقع أن تتفوق عىل أمريكا 

أن  وبعد  اآلن  المقبلة.  الخمس  السنوات  في 

أنشأنا منصتنا وقاعدة التكنولوجيا الخاصة بنا، 

في  المنتجات  من  سلسلة  طرح  إىل  نتطلع 

السوق".

ملخص

تقود العالجات المناعية eTheRNA تكنولوجيا 
لتقديم  العالجية  المنتجات  وابتكار   mRNA
جيل مبتكر من كيمياء RNA وتقنيات عملية 

المنتجات  من  ومتقدم  جديد  وجيل   RNA
 eTheRNA تستخدم  واللقاحات.  العالجية 

ومرافق  الراسخة  والتطوير  البحث  أسس 

التصنيع GMP الداخلية وتعتمد عىل منصات 

 mRNAالمساعدة و mRNAو mRNA صياغة
البتكار االبتكار التكنولوجي وابتكار المنتجات.

بدأ  قد   eTheRNA أن   Mulqueen يالحظ 

اآلن  "نتطلع  النمو:  من  الثالثة  مرحلته  مؤخًرا 

إىل القيام بجولة تمويل سلسلتنا C، مع فكرة 

نقل منتجاتنا إىل العيادة ثم ابتكارها من خالل 

الشراكات بحيث يمكن طرحها في السوق في 

نهاية المطاف".

�التركيز عىل األورام 

واألمراض المعدية

بشكل  ركز   eTheRNA أن  من  الرغم  عىل 

الهدف  باعتباره  األورام  علم  عىل  أساسي 

نشط  أنه  إال  اآلن،  حتى  الرئيسي  العالجي 

في  بما  المعدية،  األمراض  مجال  في  أيًضا 

ذلك كوفيد-19. بدأت الشركة اآلن في النظر 

في استخدام عالجات الحمض النووي الريبي 

الذاتية. "في  المناعة  مثل  أخرى  مجاالت  في 

أن  إثبات  وشك  عىل  نحن  الحالي،  الوقت 

األمام.  إىل  وتقديمها  كعالجات   mRNAs
أوقات مثيرة تنتظرنا بالتأكيد"، وفًقا لملكوين. 

"كان الجائحة، بقدر ما كان سيًئا للجميع، أخباًرا 
الجمهور  انتباه  لفت  حيث  لصناعتنا،  إيجابية 

إىل الحمض النووي الريبي وأثبت أن عالجات 

الحياة  تنقذ  أن  يمكن  الريبي  النووي  الحمض 

الموجة  هذه  من  االستفادة  في  نأمل  بالفعل. 

من الشعبية للمساعدة في ابتكار منتجاتنا في 

المجاالت العالجية األخرى وكهذا في األمراض 

المعدية".

أخذتها  التي  المهمة  التقنيات  من  واحدة 

 VUB عن  انفصلت  عندما  معها   eTheRNA
قوي  جزيء  هذا   .TriMix يسمى  جزيء  هي 

عالجات  في  رئيسي  كمحفز  يستخدم  جًدا 
الفريدة  الميزات  أحد  وهو   eTheRNA
يوضح  إليها.  الوصول  للشركة  يمكن  التي 

Mulqueen: "كما قد تشك بالفعل من اسمه، 
مختلطة  جزيئات  ثالثة  عن  عبارة   TriMix فإن

الجزيئات  "هذه  إن  قائالً  ويستطرد  مًعا". 
الثالثة قوية جًدا في تحفيز جهاز المناعة. عند 

هي  الفكرة  فإن  صحيح،  بشكل  استخدامها 

الجزيئات  هذه  المريض  يعطي  ما  شخًصا  أن 

األخرى  الجزيئات  بعض  إىل  باإلضافة  الثالثة، 

المعدية.  األمراض  أو  بالسرطان  الخاصة 

"لقد�أثبت�الجائحة�أن�

عالجات�الحمض�النووي�

الريبي�يمكن�أن�تنقذ�الحياة�

بالفعل".
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المبتكرة   Univercells Walloon شركة تنتج 

للبيولوجيا  جديدة  تكنولوجية  تصنيع  منصات 

المستحضرات  لجعل  شاملة  حلوالً  وتقدم 
للجميع.  ومتاحة  متاحة  الحيوية  الدوائية 
االبتكارات  أفضل  بين  الجمع  خالل  من 

إنتاج  مرافق  نشر  بسرعة  يمكننا  التكنولوجية، 

حيوي محلية منخفضة التكلفة.

توافر  في  ثورة  بإحداث  ملتزمون  "نحن 
جميع  في  الحيوية  الدوائية  المستحضرات 

أنحاء العالم، من خالل جعل األدوية األساسية 

في متناول الجميع، من حيث الجودة والسعر. 

من  فعالة  تصنيع  منصات  نشر  خالل  من 

إنتاج  نمكّن  فإننا  محلًيا،  التكلفة  حيث 

البلد  "داخل  الحيوية  الدوائية  المستحضرات 

الشركة  للجميع:  قيمة  وخلق  البلد"،  وفي 

المصنعة وأنظمة الرعاية الصحية والمرضى"، 

كما يؤكد Hugues Bultot، الرئيس التنفيذي 

.Univercells والمؤسس المشارك لشركة

أنشأت  والنجاح،  السريع  بالنمو  مدعومة 
Univercells شركتين تابعتين في عام 2020: 
تقنيات Univercells وExothera. "تم إطالق 

من  بدعم   Univercells Technologies
مزود  وهي   ،KKR الخاصة  األسهم  صندوق 

المبتكرة  الحيوي  التصنيع  لتقنيات  عالمي 

لتحقيق إنتاج فيروسي فعال من حيث التكلفة 

التجارية.  المقاييس  إىل  والتطوير  البحث  من 

من  بنا،  الخاص   Exothera، CDMO تستفيد

خبرتنا في تقنيات التصنيع هذه باإلضافة إىل 
خدمات  أفضل  لتقديم  التقليدية  المنصات 

ابتكار  لتقديم  فئتها  في  الحيوية  المعالجة 

السريري  واإلنتاج  الطلب  حسب  عمليات 

سيتم  الفيروسية.  للنواقل   GMP لـ  والتجاري 

قريًبا"،  التابعة  الشركات  من  المزيد  إطالق 

.Bultot يؤكد

2.4. تلقيح 

الشركة

Univercells
المنطقة

والونيا

التأسيس: 2013

4 مواقع في بلجيكا: بروكسل، نيفيل، جوميت، 
جوسيليس

عدد الموظفين: 340 )2021(

حجم األعمال )2020(: 7,9 مليون يورو

النمو )2020(: ثابت

االستثمارات )2020(: 19,1 مليون يورو

بداية الصادرات: 2017

حصة الصادرات من حجم األعمال: %100

�الجوائز والمنح:

التميز في الصناعات الدوائية: المعالجة الحيوية 

�والتصنيع - جوائز CPhI 2019 جوائز

�االبتكار فارما - صناعة األدوية 2019

Le Beffroi de Cristal - 16 01 2019 - لـ 
Univercells 

و José Castillo & Hugues Bultot: شوفالييه دو 
ميريت والون - 17 - 10 2019.

www.univercells.com :الموقع

مقابلة مع

هيوز بولتوت، الرئيس التنفيذي 

ثالث فرص رئيسية في السوق

تعمل  تابعة،  شركات  أربع  من  اليوم  تتكون 

حل  عىل   Univercells Group مجموعة 

بثالث  الحيوي  اإلنتاج  إىل  الوصول  مشكلة 

التكاليف  تحمل  عىل  القدرة  رئيسية:  طرق 

المدفوعة بالتكنولوجيا؛ الوصول إىل التدريب 

والمهارات؛ واالبتكار المستمر. 

اللقاحات  مثل  القائمة  لألسواق  بالنسبة 

الناشئة  واألسواق  كوفيد-19(  ذلك  في  )بما 
إنتاج  لتحقيق  والخلوي،  الجيني  العالج  مثل 

فيروسي فعال من حيث التكلفة، تقدم الشركة 

المبادئ  عىل  قائمة  تكنولوجية  مجموعة 

"الحالن  والتسلسل.  للتكثيف  الهندسية 

التقنيان الرئيسيان للتصنيع اللذان قدمناهما 

 ،™scale-X إىل السوق هما المفاعل الحيوي

وهي تكنولوجيا مكثفة ذات قاعدة ثابتة إلنتاج 

وقابل  التكلفة  حيث  من  فعال  فيروسي 

 ،NevoLine™ Upstream ومنصة  للتطوير، 

للفيروسات.  وآلًيا  مكثًفا  إنتاجًا  تتيح  التي 

البضائع  تكلفة  بتخفيض  أجهزتنا  تسمح 

المبيعة )COGS( والنفقات الرأسمالية بنسبة 

األخرى"،  التصنيع  بتقنيات  مقارنة   10 إىل   5
يوضح الرئيس التنفيذي.

"أثناء�الجائحة،�

لقد�لعبنا�دوًرا�مهًما�بشكل�

خاص�في�توفير�معدات�

التصنيع�لشركات�األدوية�

الكبرى�التي�تنتج�لقاحات�

كوفيد-19".
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فرص التأهب لألوبئة

 Univercells اتخذت  الجائحة،  اندالع  عند 
لكوفيد-19  مخصص  ثاٍن  مبنى  بإضافة  قرارًا 
له.  المخطط   Jumet الجامعي  حرمها  إىل 

تقدم  أن  يمكن   Univercells أن  يعني  وهذا 

الحيوية  العمليات  خدمات  هذا  إىل  باإلضافة 

وتصنيع المواد الدوائية للشركاء الذين يطورون 

قائالً:  بولتوت  يوضح  كوفيد-19.  لقاحات 

خاص  بشكل  مهًما  دوًرا  لعبنا  الجائحة،  "أثناء 
األدوية  لشركات  التصنيع  معدات  توفير  في 

الكبرى التي تنتج لقاحات كوفيد-19، ومؤخًرا 

."CDMO Exothera في توفير اللقاحات من

المرتقب  لالختناق  وإدراًكا  ذلك،  عىل  عالوة 

التحكم  عىل  والطلب  اللقاحات  تصنيع  في 

وحدة   Univercells أنشأت  اإلنتاج،  في 

أعمال مخصصة لنشر قدرة التصنيع الحيوي. 

في  الراغبة  األدوية  شركات  أن  يعني  وهذا 

المنخفضة  البلدان  في  اإلنتاجية  قدراتها  نقل 

والمتوسطة الدخل تمكنت أيًضا من االعتماد 

عىل إدارة المشروع وقدرات التدريب، وإذا لزم 

 .Univercells األمر، البنية التحتية البلجيكية لـ

القدرة  تعزيز  أجل  من  المثال،  سبيل  "عىل 
أجل  من  إفريقيا  لغرب  المحلية  التكنولوجية 

الطبية  والبحوث  المستمر  البيولوجي  اإلنتاج 

اتفاقية  عن   Univercells أعلنت  الحيوية، 

تعاون مع أصحاب المصلحة السنغاليين )بما 

نؤمن  نحن  داكار(.  دي  باستور  معهد  ذلك  في 

لقاحات  إلنتاج  السنغال  دعم   - باالستقاللية 

تصميم  تم  يضيف.  بها"،  الخاصة  كوفيد-19 
لتكون  للشركاء،  أو  بلجيكا  في  سواء  منشآتنا، 

معيارية ومرنة، من أجل التكيف مع احتياجات 
أوضحت  المعنى،  "بهذا  المتغيرة.  السوق 

الصلة  وثيقة  كانت  رؤيتنا  أن  كوفيد-19  أزمة 
.Bultot بالموضوع"، كما يعتقد

�بدعم من مؤسسة بيل

وميليندا جيتس

بغض  البلدان،  جميع  أن  البيان  عن  وغني 

عىل  تحصل  أن  ينبغي  الدخل،  عن  النظر 

األدوية واللقاحات. من خالل نقل التكنولوجيا 

والمعرفة إىل الشركاء، بما في ذلك في البلدان 

أعمال  بناء  إىل   Univercells تهدف  النامية، 
العالمية.  الصحة  عىل  التأثير  مع  مستدامة 

 Bill & مؤسسة بواسطة  الرؤية  هذه  دعم  تم 

 Univercells مولت  التي   ،Melinda Gates
الخاصة  المتطورة  اللقاحات  تصنيع  لمنصة 

بها ولتوسيع نطاق تلك المنصة لقاحات شلل 
األطفال والحصبة والحصبة األلمانية. 

عىل  االعتماد  خالل  من  القصير،  المدى  عىل 

للتكنولوجيا  الممتاز  البلجيكي  البيئي  النظام 

الصحية، فإن طموح Univercells القادم هو 

قارة.  كل  في  خاص  بشكل  نشطة  تكون  أن 

"الخطوة  أن  إىل  التنفيذي  الرئيس  ويخلص 

البنية  بناء  ستكون  لنا  بالنسبة  التالية  الكبيرة 
جميع  في  الحيوي  اإلنتاج  ومراكز  التحتية 

الوصول  للمرضى  يمكن  حيث  العالم  أنحاء 

باستخدام  المصنعة  المطلوبة  المنتجات  إىل 

أجهزتنا".

تتعامل Univercells أيًضا مع العوائق األخرى 

مثل   - السوق  ودخول  الحيوي  اإلنتاج  أمام 
بعمليات  اإللمام  يعد  والتدريب.  المهارات 

اإلنتاج الحيوي المعقدة أحد أسباب ندرة إنتاج 

المنخفضة  البلدان  في  البيولوجية  العالجات 

 Univercells تجمع  الدخل.  والمتوسطة 

التحتية  البنية  إنشاء  عىل  التركيز  بين   Group
المبذولة  الجهود  مع  الحيوي  لإلنتاج  المادية 

والقدرات  البشري  المال  رأس  البتكار 
الحيوي  اإلنتاج  نماذج  تمنع  ما  غالًبا  الشريكة. 

الحيوية  بالبدائل  العالمي  اإلمداد  الحالية 

أن  في  السبب  هو  هذا  التكلفة.  الميسورة 

Univercells استكملت منصاتنا التكنولوجية 
لإلنتاج  شامل  تدريب  برنامج  ابتكار  خالل  من 

الالتينية  أمريكا  في  التعاون  من  بدًءا  الحيوي، 

لتصنيع األجسام المضادة وحيدة النسيلة. إن 

برنامجنا التدريبي، الذي يمكن تقديمه بشكل 

افتراضي، يحسن قاعدة مهارات القوى العاملة 

المحلية ويعالج عائًقا آخر أمام اإلنتاج المحلي 

.Bultot للبيولوجيا الحرجة"، كما يقول

تغتنمها  التي  األخيرة  السوق  فرصة  تدور 
المنتجات،  من  جديدة  فئات  حول  الشركة 

كوفيد-19  لقاحات  شهدت   .RNA وهي 

االبتكار  في  األمام  إىل  عادية  غير  قفزات 

العلمي، ولكن لدعم الوصول، يجب دمج هذه 

المنتجات الجديدة مع تقنيات التصنيع القادرة 

كما  مناسب.  بسعر  كافية  كميات  توفير  عىل 

تابع "ال يمكن الوصول إىل التحصين العالمي 
واستدامته إال من خالل نماذج إنتاج وتوصيل 

الذي  منهجنا   Univercells تستخدم  جديدة. 
بين  للجمع  تاريخًيا  صحته  من  التحقق  تم 

العلوم والهندسة وريادة األعمال إلعادة هندسة 
كيفية صنع لقاحات RNA بحيث تكون هناك 
من  وفعالة  للتطوير  وقابلة  بسيطة  طريقة 
عىل  القائمة  األدوية  إلنتاج  التكلفة  حيث 

الحمض النووي الريبي".

"من�خالل�نقل�التكنولوجيا�

والمعرفة�إىل�الشركاء،�بما�

في�ذلك�في�البلدان�النامية،�

تهدف��Univercellsإىل�بناء�

أعمال�مستدامة�مع�التأثير�

عىل�الصحة�العالمية".
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اللقاحات  مراقبة  في  )التعاون   VAC4EU
لمشروع  االستدامة  حل  هو  ألوروبا( 
مبادرة  بواسطة  تمويله  تم  الذي   ،ADVANCE
إىل   2013 أكتوبر  من   )IMI( المبتكرة  األدوية 

أنه   ADVANCE مشروع  أظهر   .2019 مارس 

الصحية  الرعاية  بيانات  ثروة  استخدام  يمكن 

االتحاد  في  الحقيقي  العالم  في  الموجودة 

بشأن  للتنفيذ  قابلة  أدلة  لتوليد  األوروبي 

مقرها  ومخاطره.  وفوائده  اللقاح  تغطية 

ونظام  رؤية   VAC4EU تنفذ  بروكسل،  في 

ومخطط ADVANCE وتمكين توليد أدلة قوية 

اللقاحات  آثار  حول  المناسب  الوقت  وفي 

الستخدامها  أوروبا  في  تعاونية  بطريقة 

الرعاية  واختصاصيي  المواطنين  بواسطة 

والوكاالت  العامة  الصحة  ومنظمات  الصحية 

دولية  جمعية  هي   VAC4EU التنظيمية. 

شبكة  مع  المتعددين  المصلحة  ألصحاب 

مفتوح  ومجتمع  الدراسات  إلجراء  دراسة 

للنقاش العلمي.

االستمرار في المشروع المتقدم

الواقعية  الحياة  في  استمرار  هو   VAC4EU"
البروفيسور  يوضح   ،"ADVANCE لمشروع 

 VAC4EU مدير  ماهي،  آر  باتريك  الدكتور 
 ،ADVANCE مشروع  "في  الخزانة.  أمين   -
ومعظمهم  مختلًفا  عضًوا   47 لدينا  كان 

هؤالء  بعض  انضم   .VAC4EU بـ  دراية  عىل 

الحًقا   ADVANCE في  السابقين  األعضاء 

الخطوط  من  آخرون  ويتطلع   VAC4EU إىل 

قبل   VAC4EU ينمو  كيف  لمعرفة  الجانبية 

عكس  عىل  ال.  أم  االنضمام  بشأن  قرار  اتخاذ 

 VAC4EU يعد  لم   ،ADVANCE مشروع 

دولية  جمعية  أصبح  بل  أوروبًيا،  مشروًعا 

خاصة غير ربحية. يواجه بعض أعضاء مشروع 

ADVANCE السابقين صعوبات في االنضمام 
أنه  إىل  أساًسا  ذلك  ويرجع   ،VAC4EU إىل 

2.4. تلقيح 

الشركة

Vac4EU
المنطقة

بروكسل

التأسيس: 2020

الموقع: بروكسل 

عدد المنظمات األعضاء: 29

www.vac4eu.org :الموقع

مقابلة مع

األستاذ الدكتور باتريك آر ماهي، 

إداري - أمين صندوق

يتعين   ،VAC4EU في  أعضاء  يصبحوا  لكي 

العضوية  عىل  للحصول  بطلب  التقدم  عليهم 

الحاالت،  بعض  في  العضوية.  رسوم  ودفع 
من  جزًءا  كانت  التي  المنظمات  تستطيع  ال 
هذه  تلبية  ببساطة   ADVANCE مشروع 

من  تمنعها  التي  قوانينها  بسبب  المتطلبات 

دفع رسوم العضوية. تُستثنى شركات األدوية 
في  المدرجة  األخرى  الخاصة  والمؤسسات 

 VAC4EU في  عضًوا  تصبح  أن  من  البورصة 

استقالليتها  عىل  التأكيد  تريد   VAC4EU ألن 

عن صناعة األدوية".

"يعمل VAC4EU كميسر 

وسيط�بين�أولئك�الذين�

يطلبون�الدراسات�

واألعضاء".
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الرئيسي  التشغيل  مركز  الختيار  إيجابي 

المنظمة  اللجنة  هذه  فإن  وبالتالي،   .)LOC(
المحلية هي التي ستستجيب للدعوة وتصبح 

األعضاء  جميع  مع  بالتعاون  الدراسة  رائدة 
المشاركين اآلخرين.

أن  إىل  ماهي  الدكتور  البروفيسور  يشير 

صانعي  مساعدة  هو   VAC4EU لـ  آخر  هدًفا 
اللقاح:  باستراتيجية  العام  السياسي  القرار 
في  آخر  جائحًة  نواجه  قد  أننا  الواضح  "من 
التي  الخبرة  إىل  استناًدا  لذلك  المستقبل، 

 2009 لعام  اإلنفلونزا  لقاح  من  جمعها  تم 

هدف  يتمثل  اآلن،  لكوفيد-19  مضاد  ولقاح 

VAC4EU في توفير معلومات شفافة وتحظى 
يتعين  الذين  أولئك  إىل  للغاية  وعلمية  بالثقة 
استراتيجية  أفضل  هي  ما  يقرروا  أن  عليهم 

لقاح في حالة حدوث جائحة كبير آخر".

ADVANCE - سلف 
VAC4EU

يعود سبب وجود VAC4EU اليوم إىل مشروع 
جائحة  بعد  إنشاؤه  تم  الذي   ،ADVANCE
أدركت  الوقت،  ذلك  في   .2009 عام  إنفلونزا 
ومعاهد  اللقاحات  مصّنعو  وكذلك  السلطات 

الصحة العامة والجامعات وأصحاب المصلحة 

أفضل  أن  اللقاحات  في  المشاركون  اآلخرون 

جمع  هي  الجائحة  لمكافحة  ممكنة  طريقة 
الموارد ومواجهتها مًعا. يقول األستاذ الدكتور 

الممكن  من  يكن  لم  الماضي،  "في  ماهي 

والجامعات  العامة  الصحة  معاهد  لبعض 

مشاركة البيانات مع شركات األدوية والعكس 

دون  بمفردهم  يعملون  الجميع  كان  صحيح. 

تكرار  إىل  هذا  أدى  اآلخرون.  يفعله  ما  معرفة 
للوقت  مضيعة  كان  ما  وهو  األشياء،  بعض 

الناس  أدرك  عام 2009،  جائحة  بعد  والموارد. 

أخيًرا أنه من غير الفعال العمل بهذه الطريقة. 

هذا هو السبب في أن صناعة األدوية، وخاصة 
 ADVANCE مصنعي اللقاحات، بدأت مشروع

مظلة  تحت  العامة  الصحة  معاهد  بعض  مع 
الهدف  كان  األدوية.  إلدارة  الدولي  المعهد 

النهائي هو النظر في االحتماالت حول كيفية 

الدخول في تعاون عادل. في النهاية، كان هذا 

هو الشيء الذكي الذي يجب القيام به".

عىل الرغم من أنه ال يزال من غير الواضح إىل 

المستقبل  يخبئه  ما  اللحظة  هذه  في  ما  حد 
الدكتور  البروفيسور  أن  إال   ،VAC4EU لـ 
ستستمر  المنظمة  أن  من  تماًما  واثق  ماهي 

إىل  عشر  غضون  في  أنه  "آمل  النمو:  في 

 VAC4EU سيصبح  اآلن،  من  عاًما  عشرين 

أحد الفاعلين الرئيسيين في مجال اللقاح. في 

لكننا  عضو،  منظمة   29 لدينا  الحالي،  الوقت 

نريد زيادة هذا العدد. إنه ألمر مؤسف أنه حتى 
دول  من  األعضاء  من  المزيد  لدينا  ليس  اآلن 

المزيد  نطور  أن  أتوقع  لكنني  الشرقية،  أوروبا 
ما  الوقت.  بمرور  معهم  التعاون  ترتيبات  من 

زلنا نستجيب لمكالمات EMA وما زلنا نتلقى 
األدوية.  صناعة  من  دراسات  إلجراء  طلبات 

فقط،  واحد  عام  من  أقل  منذ  إنشاءنا  تم  لقد 
لذلك إذا رأيت أين نحن بالفعل وما تمكنا من 

فأنا  القصير،  الزمني  اإلطار  هذا  في  تحقيقه 

مشرًقا  يبدو  المستقبل  أن  من  تامة  ثقة  عىل 

."VAC4EU لـ

معلومات  توفير  هو   VAC4EU من  "الهدف 
اللقاح  تغطية  حول  وشفافة  وصادقة  سريعة 
األستاذ  يتابع  أوروبا"،  في  وسالمته  وفعاليته 
 VAC4EU أن  القول  "يمكنك  ماهي.  الدكتور 
يعمل كميسر وسيط بين أولئك الذين يطلبون 

جميع   VAC4EU سيوفر واألعضاء.  الدراسات 

قدًما  للمضي  الالزمة  واألدوات  التسهيالت 

قوة  تكمن  الدراسات.  وتنفيذ  تطبيق  في 

البيانات  تغطي  التي  شبكتها  في   VAC4EU
مواطن  مليون   120 من  يقرب  لما  الصحية 

أنه  بالقول   VAC4EU دور  يوضح  أوروبي". 

 ،)EMA( األوروبية  األدوية  وكالة  تفتح  عندما 
فإن  دراسة،  إلجراء  دعوة  المثال،  سبيل  عىل 

من  لمعرفة  سريًعا  استبيانًا  تجري   VAC4EU
بين األعضاء الذين يرغبون في المشاركة فيها. 

في االستبيان، يجب عىل األعضاء التعبير عن 

لديهم  أن  عىل  والتأكيد  المشاركة  في  رغبتهم 

موارد بشرية ووقت كافيين. في النهاية، عندما 
تحصل VAC4EU عىل جميع نتائج االستبيان، 

بشكل  أجابوا  الذين  األعضاء  مع  تناقش  فإنها 

 VAC4EU يتمثل هدف"

في�توفير�معلومات�شفافة�

وعلمية�وتحظى�بالثقة�للغاية�

ألولئك�الذين�يتعين�عليهم�

تحديد�أفضل�استراتيجية�

للقاح�في�حالة�حدوث�جائحة�

كبير�آخر".
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 3.1 
الشركاء الرسميون

الخدمة االتحادية العامة للشؤون الخارجية

الخارجية للخدمة  قصوى للشؤون  أولوية  الخارج  في  عنها  والدفاع  المصالح االقتصادية البلجيكية  تعزيز  يعتبر 
وحماية  التجارة  سياسة  بتنسيق   FPS Foreign Affairs تقوم طرق.  بعدة  هذا  يتم   .)FPS( الفيدرالية العامة 
للشركات  الدبلوماسي  الدعم  وتوفر  األسواق  إىل  الوصول  مشاكل  وتراقب  لبلجيكا،  الطموحة  االستثمار 

البلجيكية في الخارج. عالوة عىل ذلك، تدعم FPS الشؤون الخارجية الشركات البلجيكية في أنشطتها الدولية 

خالل  ومن  الملك،  جاللة  ممثلة  أستريد،  األميرة  الملكي  السمو  لصاحبة  االقتصادية  المهام  تنسيق  خالل  من 

زيارات الدولة التي يقودها جاللة الملك.

تعمل FPS Foreign Affairs أيًضا عىل تعزيز صورة بلجيكا الدولية كمكان جيد لممارسة األعمال التجارية، من 

خالل المشاركة في المنتديات الدولية، مثل المعارض الدولية والمنتدى االقتصادي العالمي، ومن خالل تنظيم 

زيارات ثنائية وضمان عمل بلجيكا متعدد األطراف في المنظمات الدولية ذات الصلة.

 www.diplomatie.belgium.be/en :تابعنا عىل

فالندرز لالستثمار والتجارة

تعزز شركة )Flanders Investment & Trade )FIT ريادة األعمال الدولية في فالندرز بطريقة مستدامة كعامل 
رئيسي في التنمية االجتماعية واالقتصادية للمنطقة. تقوم FIT بذلك من خالل دعم األنشطة الدولية للشركات 

الفلمنكية وجذب المستثمرين األجانب إىل فالندرز. تساعد مؤسسة FIT وتدعم وتحفز الشركات في األعمال 

من  كل  في  اتصاالتها  بشبكة  االتصال  للشركات  يمكن  مخصصة.  وإرشادات  نصائح  وتقدم  الدولية  التجارية 

المالية  الحوافز  من  واسعة  مجموعة  حول  والمعلومات  المالي  الدعم   FIT مؤسسة  وتوفر  وخارجها.  فالندرز 

وممارسات األعمال الخاصة بكل بلد وفرص السوق.

وكذلك  الطموحة  الفلمنكية  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  للمؤسسات  األصول  من  العديد  فالندرز  تمتلك 

مثالية  كبوابة  منطقتها  تعمل  لها،  مقراً  فالندرز  من  تتخذ  التي  للشركات  بالنسبة  المهتمة.  الدولية  للشركات 

وتقدم  الخارج  في  التجارية  األعمال  لممارسة  األدنى  الحد  خفض   FIT تحاول لهم،  بالنسبة  العالمية.  لألسواق 

دعاية لجميع الشركات الفلمنكية في جميع أنحاء العالم. تروج FIT لخدماتها وتوفر المعلومات والمعرفة حول 
التصدير وتوفر فرص التواصل بين رواد األعمال وتجعلهم عىل اتصال بشركاء محتملين في الخارج.

المتطورة  التحتية  وبنيتها  أوروبا،  في  المركزي  موقعها  بفضل  األجنبية:  للشركات  جذب  قطب  فالندرز  تعتبر 
القوة  نقاط  من  والعديد  المفتوح  واالقتصاد  واالبتكار،  للبحث  المالئمة  والحوافز  المبتكرة،  ومجموعاتها  بقوة، 
األخرى. تتبنى FIT منهجًا مخصًصا للمستثمرين المحتملين وتقنعهم بالفرص المتاحة لشركتهم في فالندرز. 

أعمالهم  لتوسيع  يخططون  الذين  فالندرز  في  الحاليين  المستثمرين  عىل   FIT مؤسسة تركز  ذلك،  عىل  عالوة 

في  المجموعات  هذه   FIT تساعد معرفة.  كمنطقة  لفالندرز  رئيسية  أهمية  ذات  المبتكرة  المجموعات  محلًيا. 

عملية التدويل الخاصة بها وتحاول جذب المستثمرين األجانب القادرين عىل تقوية المجموعات لتتحول إىل 

أطراف فاعلة دولية رئيسية.

www.flandersinvestmentandtrade.com :تابعنا عىل

القسم 3
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)AWEX( وكالة والونيا للتصدير واالستثمار
والونيا،  في  الدولية  االقتصادية  العالقات  وإدارة  ابتكار  عىل   )AWEX( واالستثمار للتصدير  والونيا  وكالة  تعمل 

المنطقة الجنوبية من بلجيكا. تعمل الوكالة، التي توظف أكثر من 400 شخص، عىل الترويج للمزايا التنافسية 

لشركة Wallonia عىل المستوى الدولي.

تستفيد AWEX من شبكتها العالمية التي تضم أكثر من 100 مكتب لتعزيز صورة والونيا في الخارج بطريقة 

األعمال  مجتمع  من  كل  مع  التجارية  المعلومات   AWEX تتبادل الدولية،  التجارية  العالقات  لتعزيز  مستدامة. 

الدولي وشركات والون.

تزود الوكالة المصدرين والمستوردين والمستثمرين المحتملين بمعلومات عن:
• منطقة والونيا وإمكاناتها التصديرية من خالل بيانات االقتصاد الكلي

• الشركات التي مقرها والونيا ومنتجاتها/خدماتها
• إمكانات الشركات التي تتخذ من والونيا مقراً لها للشراكات الدولية

عالوة عىل ذلك، تساعد AWEX الشركات الموجودة في والونيا مع مجموعة واسعة من الخدمات فيما يتعلق 

بأنشطتها الدولية مثل:

• جمع المعلومات عن األسواق الخارجية
• إجراء دراسات السوق الفردية عند الطلب

•  تنظيم بعثات تجارية، وقواعد جماعية في المعارض الدولية، وزيارات إىل والونيا بواسطة كبار 
الشخصيات األجنبية وقادة الصناعة

• تعزيز االتصاالت التجارية مع المنظمات الدولية
• تقديم الحوافز المالية ألنشطة التصدير

• تنظيم التدريب االختصاصي لمهارات تجارية محددة
• زيادة الوعي بفرص األعمال التجارية الدولية

المحتملين.  األجانب  المستثمرين  أعمال  ابتكار  أو  توسيع  في  رئيسًيا  دوًرا   AWEX تلعب ذلك،  إىل  باإلضافة 

وهي تقدم خبرتها في كيفية إنشاء شركة في والونيا، فضالً عن تزويدهم بمعلومات مفصلة ومساعدة مصممة 

خصيًصا بشأن فرص االستثمار المحلية.

www.awex-export.beو www.investinwallonia.be :تابعنا عىل

hub.brussels
والشركات  الناشئة  للشركات  مجانية  ونصائح  حلوالً   ،hub.brussels األعمال،  لدعم  بروكسل  وكالة  تقدم 

الصاعدة في بروكسل وخارجها، فضالً عن الخدمات التي تركز عىل اإلستراتيجية والتمويل والتكتل والتدويل. 

تتمثل إحدى مهام محور بروكسل في تسهيل تدويل اقتصاد بروكسل من خالل مساعدة الشركات في بروكسل 

عىل المنافسة في األسواق العالمية. يوفر أكثر من 90 ملحًقا اقتصاديًا وتجاريًا في كل قارة، دعًما مجانًيا للشركات 

الصغيرة والمتوسطة، والتعامل مع اآلفاق والشركاء المحليين المحتملين، وتنظيم أحداث التواصل، …

تتوفر "باقة الترحيب" للمستثمرين المحتملين، حيث تزودهم بمساحة مكتبية كاملة التجهيز لمدة ثالثة أشهر 
ومجموعة واسعة من الخدمات حتى يتمكنوا من تجربة مزايا ممارسة العمليات التجارية في بروكسل.

www.hub.brussels :تابعنا عىل

http://www.investinwallonia.be
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3.2 
شركاء التقنيات الصحية

نادي Agoria للتكنولوجيا الصحية اإللكترونية

عىل  المعتمدة  الشركات  لجميع  الطريق  نمهد  نحن  التكنولوجية.  للصناعات  البلجيكي  االتحاد  هو   Agoria
 Agoria التكنولوجيا في بلجيكا والتي تزيد من جودة حياتنا من خالل ابتكار وتطبيق االبتكارات التكنولوجية. تريد

بين  األحالم  زواج  لتعزيز  سياق  إلنشاء  الواسعة  الدولية  وشبكتها  الخاصة  ومعرفتها  الفريد  موقعها  استخدام 

ممول ريادة األعمال والتكنولوجيا.

أعضاؤنا:

www.agoria.be/WWW.wsc/rep/prg/Applcontent?FAction=MEMBERSLIST&vWebSessionID=
16001&vUserID=999999&ApplMenuID=4645

www.agoria.be :تابعنا عىل

beMedTech

beMedTech هو االتحاد البلجيكي لصناعة التكنولوجيا الطبية ولديه أكثر من 200 شركة تابعة. أعضاؤها هم 
مصنعون و/أو موزعون وينقسمون إىل خمسة قطاعات من المنتجات: التشخيصات في المختبر )التشخيص 

في المختبر(، والمواد االستهالكية، والغرسات، والسلع االستثمارية الطبية )MES( وحلول Extra Muros، بما 

في ذلك Digital Health. يمثلون مًعا أكثر من 500000 تكنولوجيا بحجم مبيعات سنوي قدره 2.4 مليار يورو 

صناعة  إجمالي  أن   beMedTech تقدر بلجيكا.  في   FTEs 16.820 من يقرب  ما  ويمثلون  التصدير  يشمل  ال 
األجهزة الطبية في بلجيكا يبلغ حجم مبيعاتها حوالي 3.5 مليار يورو وتوظف حوالي 20000 شخص.

لدى beMedTech رؤية واضحة: من خالل توحيد مصنعي وموزعي األجهزة الطبية البلجيكيين، تسعى الجمعية 

التقنيات  في   beMedTech أعضاء  يستثمر  الصحية.  الرعاية  قطاع  في  اإليجابي  دورهم  عىل  للتأكيد  جاهدة 

الطبية المبتكرة وفي تدريب وتعليم االختصاصيين الصحيين. يسهم االتحاد مع أعضائه بطريقة مسؤولة، سواء 

في جودة رعاية المرضى أو في استدامة نظام الرعاية الصحية.

 www.bemedtech.be/nl/over-bemedtech/onze-leden :أعضاؤنا

www.bemedtech.be :تابعنا عىل

https://www.agoria.be/WWW.wsc/rep/prg/Applcontent?FAction=MEMBERSLIST&vWebSessionID=16001&vUserID=999999&ApplMenuID=4645
https://www.agoria.be/WWW.wsc/rep/prg/Applcontent?FAction=MEMBERSLIST&vWebSessionID=16001&vUserID=999999&ApplMenuID=4645
http://www.agoria.be
https://www.bemedtech.be/nl/over-bemedtech/onze-leden
http://www.bemedtech.be
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)essenscia جزء من( Bio.be

به  المعترف  الصوت  إنه  الحياة.  وعلوم  الحيوية  التكنولوجيا  صناعة  يمثل  الذي  البلجيكي  االتحاد  هو   Bio.be
.essenscia لمجتمع التكنولوجيا الحيوية ويعمل تحت مظلة منظمة

تعتبر بلجيكا واحدة من أبرز دول األبحاث في العالم. يحظى نظامنا العام البلجيكي بتقدير عاٍل عىل المستوى 
الكاملة  القيمة  سلسلة  األطلسي.  المحيط  عبر  والشراكات  األجنبية  االستثمارات  كثرة  تؤكده  ما  وهو  الدولي، 

لدينا - من المعرفة إىل عمليات التصنيع البيولوجي والمنتجات - لها تأثير عالمي وتحظى بتقدير كبير. ولهذا ال 
يقتصر صوتنا عىل بلجيكا. Bio.be أيًضا جهة التواصل مع أعضائنا من جانب EuropaBio، الرابطة األوروبية 

للصناعات الحيوية، وICBA، المجلس الدولي لرابطات التكنولوجيا الحيوية. 

من خالل االنضمام إىل bio.be، يصبح أعضاؤنا جزًءا من تأييد فعال وصوت تنظيمي يمثل المصالح الجماعية 

عىل  أعضائنا  أعمال  لمساعدة  الالزمة  األدوات  لدينا  بلجيكا.  في  الحيوية  والتكنولوجيا  الحياة  علوم  لصناعة 

الوصول إىل إمكاناتها الكاملة - من البحث والتطوير إىل النمو والتميز في التصنيع الحيوي - من خالل خدمات 

التأييد واالتصاالت والعضوية.

www.essenscia.be :تابعنا عىل

BioWin

أصحاب  لجميع  اإلقليمي  المرجع  صاحبة  وهي  بلجيكا،  في  والونيا  منطقة  في  الصحة  مجموعة  هي   BioWin
المصلحة في مشاريع التكنولوجيا الحيوية الصحية والبحث واالبتكار في مجال التكنولوجيا الطبية.

تتمثل مهمتها في تسريع االبتكار من أجل:

• �مواجهة�التحديات�المستقبلية�للصحة�العامة.
• �تطوير�المعرفة�والتوظيف�والقدرة�التنافسية�لجميع�األطراف�الفاعلة�في�النظام�العام�لقطاع�

الصحة�في�والونيا

من خالل الجمع بين جميع األطراف الفاعلة في نظام االبتكار في مجال علوم الحياة في والونيا، بهدف تحفيز 

)االبتكار  للقطاع  الصناعية  السياسة  تنفيذ  في  أيًضا  المجموعة  تشارك  اإلقليمي.  االقتصادي  االنتشار  إعادة 
والبحث الصناعيان، والتدريب، ودعم نمو األعمال(. والغرض من هذا هو ابتكار وترسيخ المهارات والمعرفة 

والوظائف. 

www.clusters.wallonie.be/biowin-fr/membres.html?IDC=1350 :أعضاؤنا

www.biowin.org :تابعنا عىل

http://www.essenscia.be
https://clusters.wallonie.be/biowin-fr/membres.html?IDC=1350
http://www.biowin.org
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BlueHealth Innovation Center

المحلية  )الحكومات  الفاعلة  األطراف  كبار  من  فريد  مزيج  هو   BlueHealth Innovation Center )BHIC(
والشركات ومراكز البحوث ومؤسسات الرعاية( التي تتقاسم نفس الهدف المشترك. تتمثل مهمتها في دعم 

التحول الرقمي للرعاية الصحية من خالل االبتكار الرقمي. تحفز BHIC عىل وجه التحديد ريادة األعمال الشبابية 

في مجال التكنولوجيا الصحية.

تهدف BHIC إىل تدريب الطالب والشركات الناشئة ومحترفي الرعاية في ابتكار مشاريع رقمية مبتكرة، سواء 

كان ذلك في العالج أو الرعاية أو الوقاية.

www.bhic.care/en/get-know-our-start-ups :أعضاؤنا

www.bhic.care/en :تابعنا�عىل

flanders.bio

flanders.bio عبارة عن مجموعة مستقلة لعلوم الحياة، ومنظمة مدفوعة باألعضاء تضم حالًيا أكثر من 330 
عضًوا من بلجيكا وخارجها.

يريد موقع flanders.bio وأعضاؤه أن يكونوا دعاة فخورين لنظام إيكولوجي عالمي ذي سمعة طيبة في علوم 
الحياة. يقوم flanders.bio بهذا من خالل

• تحسين�الترجمة�من�البحث�األكاديمي�إىل�المنتجات�المبتكرة؛
الحياة� علوم� حلول� ابتكار� وتحفيز� القطاعات،� عبر� والتعاون� التكنولوجيا،� عبر� التعاون� • �تسهيل�
المتكاملة،�واالستعانة�بالخبرات�في�مجال�التكنولوجيا�الحيوية،�والتكنولوجيا�الطبية،�والعلوم�

الرقمية�والمجاالت�األخرى�ذات�الصلة؛

• إجراء�تجارب�تجريبية�مبكرة�أو�اختبار�المنتجات�بهدف�الحصول�عىل�ترخيص�التسويق
• �ضمان�التركيز�المناسب�في�استراتيجيات�التمويل�وتقديم�المعلومات�حول�خيارات�التمويل�

المخفف�وغير�المخفف؛

• �اتخاذ�إجراءات�لجذب�المواهب�إىل�شركات�علوم�الحياة،�وتحديد�فجوات�المواهب،�والسعي�
النشط�إلستراتيجية�لسد�هذه�الفجوات.

وتقديم  التدويل،  ودعم  والتدريب،  الشبكات  أنشطة  تنظيم  خالل  من  أعضائه   flanders.bio موقع  يخدم 

الخدمات وبناء الخبرات. 

www.flanders.bio/en/member-directory :أعضاؤنا

www.flanders.bio/en :تابعنا عىل

https://www.bhic.care/en/get-know-our-start-ups
https://www.bhic.care/en/get-know-our-start-ups
https://www.bhic.care/en
https://www.bhic.care/en
http://www.flanders.bio/en/member-directory
https://flanders.bio/en
http://www.flanders.bio/en
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Flanders.Health

بين  تعاون  وهو  الفلمنكي  والطب  والنانوية  الحيوية  التكنولوجيا  قطاع  من  اتحاد  هو   Flanders.Health
في  الشخصي  الطب  مجموعة  هي  المنظمة   .Flanders الطبية  والتكنولوجيا   DSP Valleyو  flanders.bio

فالندرز.

تدعم Flanders.Health الشركات من خالل ابتكار والتحقق من صحة األفكار التي تم تمكينها من خالل أشياء 

مثل اكتشاف العالمات الحيوية والتحقق من صحتها للكشف المبكر، وجمع البيانات والتحليالت )بما في ذلك 

نمط الحياة والبيانات القابلة لالرتداء(، والنمذجة الرقمية والتنبؤ بالتدخالت الطبية، والغرسات الذكية، تقنيات 

التصنيع المتقدمة لألدوية الشخصية أو األطراف االصطناعية، والتشخيص بالذكاء االصطناعي، واللوجستيات 

الذكية للعالج بالخاليا،…

تعمل مجموعة فالندرز هيلث عىل ابتكار مناهج جديدة إلدارة صحة المرضى بشكل أفضل واستهداف العالجات 

لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. باستخدام التقنيات الجديدة، يتحقق عصر الرعاية الشخصية حًقا.

flandershealth.tech :تابعنا عىل

GIBBIS

 52 بروكسل،  في  الصحية  الرعاية  لمؤسسات  التعاوني  الخاص  للقطاع  العمل  أرباب  اتحاد   ،GIBBIS يمثل 

بروكسل.  العاصمة  منطقة  في  بلدية  ويغطي 19  بروكسل  في  موقًعا  من 55  أكثر  عىل  موزعة  عضو  مؤسسة 

يهدف االتحاد إىل أن يكون شريكًا مرجعًيا للعالم السياسي، عىل مستوى بروكسل وعىل المستوى الفيدرالي، 

لمختلف أصحاب المصلحة في قطاع الرعاية الصحية في بروكسل. تتمثل مهمة GIBBIS في الدفاع عن قيم 

في  الفاعلة  الجهات  مختلف  وتمكين  الرعاية،  جودة  بروكسل:  في  الصحية  للرعاية  التعاوني  الخاص  القطاع 

مجال الرعاية الصحية، واستقالل اإلدارة وتخصيص الموارد في مؤسسات الرعاية الصحية، وحرية المريض في 

االختيار، الحرية العالجية والمساواة في الحصول عىل الرعاية. لتبني القطاع مع التغيير، فإن GIBBIS مقتنع 

بأهمية االبتكار. من بين أمور أخرى، يدعم GIBBIS الحاجة إىل الصحة اإللكترونية، وهي قضية أساسية لتمكين 

التعاون الفعال بين مقدمي الرعاية الصحية. يجب أن يكون القطاع قادًرا عىل االستثمار في المشاريع المبتكرة 

القطاع  استخدام  تسهيل  إىل   GIBBIS يسعى  المعلومات.  رقمنة  مثل  االستثمار،  عىل  المرتفع  العائد  ذات 

للتقنيات الجديدة، ال سيما من خالل إعالم أعضائه وزيادة وعيهم بأهمية االبتكار وتعزيز التعاون مع مختلف 

أصحاب المصلحة في بروكسل، ال سيما من خالل مشاركته في الصحة اإللكترونية. منصة بروكسل.

www.gibbis.be/fr/nos-membres :أعضاؤنا

www.gibbis.be :تابعنا عىل

https://flandershealth.tech
https://flandershealth.tech
https://www.gibbis.be/fr/nos-membres
https://www.gibbis.be


أصحاب المصلحة

58

Imec

العميقة  التكنولوجيا  المعرفة  من  يستفيد  إنه  فالندرز.  قلب  في  الدقيقة  لإللكترونيات  أبحاث  مركز  هو   Imec
ويجمعها مع معرفة البرمجيات والنظام لبناء مجموعة استثنائية من التقنيات المتقدمة. يتم دعم هذا من خالل 

الركائز الثالث في البحث والتطوير:

• بنية�تحتية�فريدة�تشمل�خط�تجريبي�بقيمة��2.5مليار�يورو�ألشباه�الموصالت�مقاس��300مم
• أكثر�من��4500عالم�خبير�من�أكثر�من��95دولة

• نظام�بيئي�يضم�أكثر�من��600شريك�صناعي�رائد�عالمًيا�وشبكة�أكاديمية�عالمية

إن الجمع بين هذه التقنيات والمعرفة يفتح الباب أمام حلول ذكية ومستدامة في مجاالت مثل الرعاية الصحية 

والطاقة النظيفة والصناعة 4.0.

www.imec-int.com/en/lifesciences :تابعنا عىل

فيروس  وجود  عن  للكشف  الشخص  ينفثها  التي  الجزيئات  بتحليل  يقوم  للتنفس  جهاًزا   Imec شركة طورت 

كورونا. 

 www.imec-int.com/en/expertise/life-sciences/coronavirus-breathalyzer :تابعنا عىل

Innoviris

تحفز وكالة التمويل Innoviris في بروكسل وتمول البحث والتطوير في منطقة العاصمة بروكسل.

لتعزيز النظام البيئي المبتكر، نقوم بتمكين وربط الشركات والمنظمات غير الربحية ومعاهد البحوث وشركاء 
كرائدة  بروكسل  العاصمة  منطقة  مكانة  عىل   2021 األوروبية  االبتكار  نتائج  لوحة  تؤكد  والمواطنين.   STEM

لالبتكار.

www.innoviris.brussels :تابعنا عىل

JLABS @ BE

)JLABS )JLABS هي شبكة عالمية من النظم اإليكولوجية لالبتكار المفتوح، وتمكين ودعم المبتكرين عبر طيف 
الصحية  والتكنولوجيا  والمستهلكين  الطبية  واألجهزة  األدوية  قطاعات  ذلك  في  بما  الصحية  الرعاية  من  واسع 

إلنشاء وتسريع تقديم خدمات الصحة والعافية المنقذة للحياة والمعززة للحياة حلول للمرضى حول العالم.

JLABS @ BE هي أول حاضنة لشركة J&J في أوروبا وتستوعب الشركات الناشئة في مجال علوم الحياة التي 
تركز عىل االبتكارات عبر طيف الرعاية الصحية بأكمله، بما في ذلك المستحضرات الصيدالنية واألجهزة الطبية 

والتكنولوجيا االستهالكية والصحية.

إمكانات  إطالق  عىل  المبتكرين  مساعدة  خالل  من  النجاح  دون  تحول  التي  العقبات  إزالة  عىل   JLABS تركز
هو   JLABS .المختبرية والمعدات  األجهزة  أحدث  إىل  الوصول  إتاحة  خالل  من  المبكرة،  العلمية  اكتشافاتهم 

نموذج بدون قيود، ما يعني أن رواد األعمال يتمتعون بحرية ابتكار علومهم، مع االحتفاظ بملكيتهم الفكرية. تنتج 

.QuickFire Challenges أيًضا حمالت للبحث عن أفضل العلوم التي يطلق عليها JLABS
www.jlabs.jnjinnovation.com/locations/jlabs-be

www.jlabs.jnjinnovation.com/JLABSNavigator/location/Beerse :تابعنا عىل

we fund your future

https://www.imec-int.com/en/lifesciences
https://www.imec-int.com/en/expertise/life-sciences/coronavirus-breathalyzer
http://www.innoviris.brussels
https://jlabs.jnjinnovation.com/locations/jlabs-be
https://jlabs.jnjinnovation.com/locations/jlabs-be
https://jlabs.jnjinnovation.com/locations/jlabs-be
https://jlabs.jnjinnovation.com/JLABSNavigator/location/Beerse
https://jlabs.jnjinnovation.com/JLABSNavigator/location/Beerse
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Lifetech.brussels

Lifetech.brussels هي قطاع التكنولوجيا الصحية العامة في بروكسل. ويهدف إىل تسهيل وتحفيز جاذبية 
ونجاح حلول HealthTech ذات اإلمكانات العالية مع التركيز عىل التأثير االجتماعي والبيئي. الهدف الرئيسي 

تعزز  االختصاصيين.  واحتياجات  المرضى  رفاهية  خدمة  في  المبتكرة  الصحية  الرعاية  حلول  توافر  تسريع  هو 
القطاع التعاون والتآزر بين رواد األعمال والباحثين والصناع والممارسين والصناعات.

الخدمات الرئيسية:

•  تدريب فردي من خالل Lifetech Studio: توجيه�شخصي�مجاني�لتحويل�الفكرة�المبتكرة�إىل�
حل�تجاري�)نموذج�األعمال،�استراتيجية�التمويل،�اإلعانات،�الشراكات،�إدارة�االبتكار،�التدويل،�

الوعي�بالمتطلبات�التنظيمية،...(.

•  تدريب جماعي من خالل ®MedTech Accelerator: برنامج�تدريب�جماعي�وفردي�مدته��6
أشهر�لتعزيز�ابتكار�األجهزة�الطبية�)المتصلة(�بمساعدة�خبراء�متمرسين�ومدربين�اختصاصيين�

)أكثر�من��50شركة�ناشئة�ساعدت�منذ�عام�2016؛�اإلصدار�السادس�في�عام�2021(.�للمزيد�من�
.http://www.medtech-accelerator.eu/�:المعلومات

�Lifetech�Studioأكمل�التدريب�الفردي�لـ��:MedTech Atelier® النماذج األولية من خالل  •
الدعم،�من� تقديم� �Acceleratorمن�خالل� الطبية� التكنولوجيا� لـ� الجماعي� الدعم� إىل� باإلضافة�

حيث�المهارات�والمعدات�التكنولوجية،�النماذج�األولية�لحلول�التكنولوجيا�الصحية.

• قطاع تكنولوجيا الحياة:
تقديم� جلسات� عمل،� )ورش� حيوي� �HealthTech لمجتمع� متحركة� رسوم� - �الشبكات:�

العروض،...(

- �الرؤية:�لزيادة�ظهور�األعضاء�وابتكار�شبكتهم

- �التدويل:�دعم�تدويل�أعضاء�القطاع�من�خالل�تنظيم�بعثات�في�الخارج،�ودعم�شبكة�واسعة�

من�المستشارين�التجاريين�في�جميع�أنحاء�العالم�ومن�فريق�االتحاد�األوروبي�للعثور�عىل�

تمويل�من�االتحاد�األوروبي�وشركاء�تكنولوجيين/تجاريين�محتملين.

من� للوقاية� المبتكرة� الحلول� واعتماد� صحة� من� والتحقق� االختبار� تسهيل� الوقاية:  •  مشروع 
الرعاية�الصحية�األولية�والثانوية�والثالثية.

قائمة الشركات األعضاء في lifetech.brussels متاحة عىل الموقع اإللكتروني التالي: 

www.lifetechbrussels.com/our-members/

www.lifetech.brussels :تابعنا عىل
 lifetech@hub.brussels :جهة االتصال

https://lifetechbrussels.com/
https://lifetechbrussels.com/
http://www.medtech-accelerator.eu/
https://lifetechbrussels.com/our-members/
http://www.lifetech.brussels
mailto:lifetech%40hub.brussels?subject=
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Mecatech

ميكاتيك هي مجموعة تنافسية في الهندسة الميكانيكية مقرها والونيا، بلجيكا. وتتمثل مهمتها في خلق فرص 

العمل والنشاط والمساهمة في إعادة التصنيع في المنطقة. يتم تحقيق هذا الهدف في الغالب من خالل ابتكار 

عضًوا.  تضم 340  بشبكة  ابتكارها  تم  عام 2006(  منذ  من 134  )أكثر  الصناعي  لالبتكار  كبيرة  تعاونية  مشاريع 

يشمل األعضاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة والجامعات ومراكز البحث والتدريب. تدعم 

MecaTech هذا النظام البيئي البتكار منتجات ومعدات وعمليات صناعية مبتكرة ذات قيمة مضافة أعىل.

هذه الشبكة نشطة في 4 تقنيات: المواد المتقدمة، التصنيع المتقدم، الميكاترونكس، تقنيات البيانات. عناوين 
القطاعات متنوعة للغاية: الطاقة والبيئة، األجهزة الطبية، الدفاع واألمن، النقل والتنقل، التصنيع.

التركيز االستراتيجي الرئيسي لشركة MecaTech هو الرقمنة، وخاصة تنفيذ التقنيات الرقمية )مثل IoT، الذكاء 
 MecaTech طورت  التصنيع.  ومعدات  أنشطة  في  ذلك(  إىل  وما   AR/VR البيانات،  وتحليالت  االصطناعي 

أيًضا  تساعد  ولكنها  والمنتجات(،  العمليات  التحول )ابتكار  رحلة  في  التصنيع  شركات  لدعم  وخدمات  أنشطة 

شركة التكنولوجيا عىل رفع قدرتها التنافسية. ونتيجة لذلك، فإن أكثر من 60% من مشاريع االبتكار اإلقليمية 
التي طورتها MecaTech تتضمن مكونًا رقمًيا.

 www.polemecatech.be/fr/le-reseau/:أعضاؤنا

www.polemecatech.be :تابعنا عىل

Medtech Flanders

Medtech Flanders هي منظمة شبكية لشركات األجهزة الطبية الفلمنكية جنًبا إىل جنب مع شركاء البحث 
والمقاولين من الباطن والمنظمات الشريكة. 

ترغب التكنولوجيا الطبية Flanders في تعزيز وتطوير قطاع التكنولوجيا الطبية في فالندرز. ويهدف أيًضا إىل 

بناء وتحسين النظام البيئي للتكنولوجيا الطبية، من خالل الترويج للقطاع مع العمالء المحتملين والمستثمرين 
والموظفين المحتملين والسياسيين وغيرهم. ولكن أيًضا تحسين النظام البيئي نفسه من خالل تنظيم أحداث 

الشبكة والمساعدة في البحث عن المواهب.

األعضاء األساسيون في المنظمة هم الشركات التي تطور و/أو تنتج األجهزة الطبية وفًقا للوائح األجهزة الطبية 

 )90/385/EEC 93/42 لألجهزة الطبية، واألجهزة الطبية القابلة للزرع النشطة )التوجيه/EG األوروبية، والتوجيه

 .)98/79/EC والتشخيص المختبري )التشخيص في المختبر( األجهزة الطبية )التوجيه

.Flanders يمكن للشركات التي تطور أجهزة طبية أخرى أن تكون عضًوا عاًما في التكنولوجيا الطبية

www.medtechflanders.be :تابعنا عىل

https://www.polemecatech.be/fr/le-reseau/
http://www.polemecatech.be
http://www.medtechflanders.be/
http://www.medtechflanders.be/
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Medtech Wallonia

Medtech Wallonia هي نقطة الدخول والمستشار للمشاريع والشركات الناشئة في مجال الصحة الرقمية 
واألجهزة الطبية في والونيا. هدفنا هو أن نكون الممول المناسب لشركات التكنولوجيا الطبية في والونيا. 

مهماتنا: 

•�أعط�منظوًرا�واضحًا�للدعم�ذي�الصلة�لشركات�التكنولوجيا�الطبية.�
•�تعظيم�الموارد�المتاحة�في�أراضينا�وتقوية�سلسلة�القيمة�الكاملة�لمشهد�التكنولوجيا�الطبية.

•�تعزيز�صناعة�التكنولوجيا�الطبية�في�والون�عىل�المستويين�الوطني�والدولي.�
•�تحسين�أنشطة�التكنولوجيا�الطبية�العالمية�وخلق�وظائف�جديدة�في�والونيا.

•�تعزيز�االبتكار�من�خالل�المشاريع�التعاونية�التي�تدعمها�المجموعتان�ومنطقة�والون.

جنًبا إىل جنب مع شركائنا، نريد إنشاء أفضل مجال لالبتكارات الفعالة وذات المغزى. نحن نستفيد إىل أقصى 
حد من الخبرة والبنية التحتية والنظام البيئي المتاح في منطقتنا إليجاد فرص جديدة.

www.medtech-wallonia.be :تابعنا عىل

Orsi academy

الجراحة  في  الممارسات  أفضل  لتحسين  المتحمسين  لألشخاص  بيئي  نظام  في   Orsi Academy تسهل 

الطبية  األجهزة  وصناعة  الصحية  الرعاية  في  االختصاصيون  يقوم  الكدمات"،  هذا "بوتقة  في  التوغل.  طفيفة 
واألكاديميون بتقوية بعضهم البعض، بدالً من العمل بمعزل عن اآلخرين. يعتبر Orsi أن العمل مًعا هو مفتاح 

النجاح، واالستفادة من رؤى ومعرفة وخبرة بعضنا البعض، جنًبا إىل جنب مع بيئة عمل متعددة التخصصات.

جهاز  عىل  األساسية  المهارات  اختبارات  من  التدريب.  نماذج  من  متنوعة  مجموعة   Orsi Academy تقدم 
إىل  معزولة  وأعضاء  األبعاد،  ثالثية  مطبوعة  ونماذج  والصدر،  للحوض  بالستيكية  تشريحية  ونماذج  المحاكاة، 

الحيوانات  رعاية  عىل  والقائمين  البيطريين  األطباء  من  فريق  لدينا  أخيًرا،  الجاف.  المختبر  حيوانات  نماذج 

يقدمون التوجيه أثناء برامج التدريب عىل نماذج الخنازير المخدرة. تقدم األكاديمية أيًضا تدريًبا جراحًيا آلًيا.

www.orsi-online.com :تابعنا عىل

https://www.medtech-wallonia.be/
https://www.orsi-online.com
https://www.orsi-online.com
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PAQS

 Plateforme pour l‘Amélioration(تم إنشاء منصة التحسين المستمر لجودة الرعاية وسالمة المرضى�

continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients – PAQS ASBL( التي تم إنشاؤها 
في أواخر عام 2013، بهدف تعزيز ودعم وتنظيم االبتكار والتنفيذ مبادرات الجودة المستمرة للرعاية وتحسين 

سالمة المرضى في مؤسسات الرعاية الصحية في بروكسل والون. 

تتمثل رؤية PAQS في تعزيز قطاع الرعاية الصحية الذي يهدف إىل التميز في ممارساته ووظيفته الهيكلية 

:PAQS ،من خالل توحيد ممارسات التحسين المستمر. للقيام بذلك

• �يضع�نفسه�كمركز�للخبرة�واالبتكار�معترف�به�لخبرته�في�الجودة�وسالمة�المرضى�في�قطاع�
والخاصة� العامة� الكفاءات� مع� جنب� إىل� جنًبا� المعرفة� ابتكار� خالل� من� الصحية،� الرعاية�

وانتشارها�عىل�نطاق�واسع�في�قطاع�الرعاية�الصحية،�يتطور�عالمًيا،�خدمات�متسقة�وفعالة�

تتوافق�مع�احتياجات�القطاع،�بناًء�عىل�ثالثة�مبادئ:�الدعم�والتعليم�والموارد؛�

اإلقليمية� العامة� المنظمات� أو� والسلطات� الخاصة� للهيئات� متميز� كمحاور� نفسه� • �يضع�
والمجتمعية�والفيدرالية�والدولية�فيما�يتعلق�بمجال�الجودة�وسالمة�المرضى�في�قطاع�الرعاية�

الصحية؛�

• �يطور�ويحافظ�عىل�شبكة�تجمع�بين�أصحاب�المصلحة�النشطين�في�مجال�الجودة�وسالمة�
المرضى�في�الرعاية�الصحية،�ويعمل�عىل�ربط�مختلف�المبادرات�الحالية�)والمستقبلية(.

www.paqs.be :تابعنا عىل

pharma.be

pharma.be، الرابطة العامة لصناعة األدوية المبتكرة، تضم أكثر من 125 شركة أدوية مبتكرة )حيوية( نشطة 
في بلجيكا. يركز أعضاؤنا عىل البحث والتطوير للمنتجات الطبية الجديدة لالستخدام البشري والبيطري عىل 

حد سواء ويعملون أكثر من 40500 موظف في بلجيكا. 

العلم يخدم الحياة

نضع الصحة في قلب الحياة ونهدف إىل توفير أفضل حياة ممكنة لجميع األشخاص في بلجيكا. لذلك، تتمثل 

مهمتنا في توفير الرعاية التي ستجعل بلجيكا المكان األكثر صحة للنمو والعيش والعمل والتقدم في العمر.

نحن متحمسون للعلم، طالما أنه يسمح لنا بالتأثير بشكل إيجابي عىل الحياة. 

بينما يتغير العالم بسرعة، مع وجود أمراض وفيروسات جديدة، وشيخوخة السكان، والرقمنة المتزايدة 

باستمرار، تبرز العديد من األسئلة الجديدة. نادرا ما يتبع التقدم العلمي خطا مستقيما. في أعمالنا، تفوق 

حاالت الفشل عدد االختراقات بشكل كبير. ال يمكننا تغيير هذا. لكن كعلماء حقيقيين، نحن ال نستسلم، وال 

نستسلم أبًدا. تقع عىل عاتقنا مسؤولية بذل المزيد من الجهد والبحث عن أفضل النتائج الصحية لكل فرد.

نحن لسنا في هذا وحدنا. جنبا إىل جنب مع المرضى واألطباء والمستشفيات ومقدمي التأمين الصحي 

المتبادل والصيادلة والجامعات والهيئات البحثية والمنظمين والحكومة، نحن متحدون بالرغبة المشتركة في 

ضمان أفضل رعاية صحية ممكنة.

معا نحن مصممون عىل ضمان حياة صحية للجميع.

www.pharma.be :تابعنا عىل

http://www.paqs.be
http://www.pharma.be
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VIB

يُعرف VIB عىل نطاق واسع بأنه مركز معرفة راسخ ورائد عالمًيا في علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية مع 

سمعة ممتازة في نقل التكنولوجيا. يعد المزيج الفريد من البحث األساسي االستراتيجي والتركيز الواضح عىل 

االبتكار واألعمال أحد المساهمين الرئيسيين في نجاحه. تلتزم VIB بشدة بأن تكون القوة الممولة وراء نمو 

مجموعة علوم الحياة الديناميكية في فالندرز.

تعمل VIB في شراكة وثيقة مع الجامعات الخمس في فالندرز - جامعة غينت، جامعة KU لوفين، جامعة 

أنتويرب، جامعة فريجي في بروكسل وجامعة هاسيلت.

vib.be :تابعنا عىل

ViTalent

ViTalent هو أول مركز تدريب اختصاصي في صناعة األدوية والتكنولوجيا الحيوية في فالندرز، ويقع في نيل. 
يركز عىل وظائف التشغيل والمختبر والتعبئة والتغليف. 

تحتوي عىل 1500 متر مربع من غرف التدريس والمختبرات وغرفة األبحاث التي تعمل بكامل طاقتها 

لمحاكاة ظروف العمل في شركات األدوية والتكنولوجيا الحيوية في ظل ظروف عمل حقيقية.

www.vitalent.be :تابعنا عىل

Vito

Vito هي منظمة أبحاث فلمنكية مستقلة في مجال التكنولوجيا النظيفة والتنمية المستدامة. يركز بحث 
Vito عىل الصحة والبيئة والسالمة، من خالل ابتكار تقييمات السالمة، وأنظمة إدارة جودة الهواء، واختبار 

االستنشاق في المختبر، واكتشاف العالمات الحيوية، وتقييم الفحص، وابتكار منصة التحليل. تم إجراء هذا 

البحث مع شركاء األبحاث والحكومة والصناعة.

www.vito.be/en/theme/sustainable-health :تابعنا عىل

https://vib.be/
https://vib.be/
https://vitalent.be/
http://www.vitalent.be
https://vito.be/en/theme/sustainable-health
http://www.vito.be/en/theme/sustainable-health


:بالتعاون مع

وكالة التجارة الخارجية البلجيكية
Rue Montoyer 3
Brussels 1000

بلجيكا

الهاتف 11 35 2206 32+

lorenzo.vanelsen@abh-ace.be 
www.abh-ace.be

الخدمة االتحادية العامة للشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون اإلنمائي

Rue des Petits Carmes 15

Brussels 1000

بلجيكا 

 الهاتف 11 81 501 2 32+

diplomatie.belgium.be

Flanders Investment & Trade - FIT
Koning Albert II-laan 37

Brussels 1030

بلجيكا

الهاتف 11 87 2504 32+

www.flandersinvestmentandtrade.com

 hub.brussels
Chaussée de Charleroi 110

Brussels 1060

بلجيكا

 الهاتف 00 40 800 2 32+

www.hub.brussels

AWEX - وكالة والونيا للتصدير واالستثمار
Place Sainctelette 2

Brussels 1080

بلجيكا

الهاتف 11 82 2421 32+

www.awex.be

mailto:lorenzo.vanelsen%40abh-ace.be?subject=
http://www.abh-ace.be
https://diplomatie.belgium.be/en
http://www.flandersinvestmentandtrade.com
http://www.hub.brussels
http://www.awex.be
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