تكنولوجيا

أمام احملنة نستخرج احللول ونقدمها لكل الدول
جهاز التنفس واإلنعاش اإلصطناعي اجناز لبناني بكل فخر

ااملهندس ربيع اسطا

املدير العام التنفيذي
جملموعة فونيكس التابعة جملموعة
إندفكو الصناعية

صناع ٌة للحياة
يواجه العالم حت ٍد كبير منذ عدّ ة أشهر ،يتمثل مبحاربة وبا ٍء مستج ٍد
وغامض؛ أقلق الدول واحلكومات ،أربك اخلبراء واألطباء ،أنهك احملللني
والنقّ اد وأرعب البشر واحلكّ ام ،هذا ما خلّفه وباء الكورونا.
أما على صعيد لبنان فتضاف على كل مخلَّفات هذا الوباء ،األزمات
السياسية واإلنهيار اإلقتصادي واملالي واملعيشي ،وتــردّي قيمة
العملة الوطنية ،فبتنا نحيا وكأننا في كابوس .ولكن هذا الكابوس
لم يستطع حرماننا من احللم ،حلم اإلنتصار باملثابرة واإلجتهاد،
حلم اإلبتكار واإلبداع ،حلم قيامة طائر الفينيق ،وهذه ثقافة شركة
فونيكس ماشينيري التابعة جملموعة إندفكو الصناعية ،امل ُلهَ مة من
مبادىء املؤسس الوزير الراحل جورج فرام واملواكَ بة بتوجيهات ودعم
رئيس مجلس اإلدارة النائب نعمت فرام .فكانت بارقة أمل للبنان
من صلب الصناعة الوطنية إذ أتت مبادرة تصنييع ماكنات إنتاج
الكمامات الطبّية وأجهزة التنفس واإلنعاش اإلصطناعي ،مبرحل ٍة
وتوصلنا الى تأمني مضاد
ّ
دقيقة وحتديات كبيرة ،ولكننا اجتزنا العراقيل
صناعي للكورونا ،الفيروس املستجدّ  .سوف نعرض فيما يلي بعض
مراحل تصنيع آلة التنفس واإلنعاش اإلصطناعي ،مع ما رافقها من العمل ليل نهار لتأمني الدراسات واألبحاث والتصاميم مبا يتناسب مع آراء
األطباء األخصائيني ،لتطويرها وتصنيعها ،وذلك لدعم القطاع الطبي
صعوبات وصوال الى امل ُنتج خصائصه وميزاته.
والصحي ملواجهة األزمة وجملابهة اإلحتكار ،ليس فقط في السوق احمللي
أيضا .ومبوازاة ذلك كان العمل جاري ًا بسرعة
ولكن على املستوى العاملي ً
مراحل تصنيع آلة التنفس واإلنعاش اإلصطناعي
قياسية حملاولة تأمني بعض القطع األساسية للجهاز من اخلارج .وقد
منذ بلوغ موجة الكورونا لبنان وبدل اإلكتفاء باحلمالت الوقائية ،بانتظار أثمر هذا اجلهد املضاعف رغم اإلمكانيات والتقنيات احملدودة جدًا في
إنكفاء اخملاطر ،بادرت شركة فونيكس ماشينيري ،ورغم اخملاطرة ،الى لبنان ،جهاز تنفس وإنعاش إصطناعي متعددامليزات واخليارات  ،ويُعتمَد
العمل على التصدي للوباء من خالل إنتاج أجهزة التنفس واإلنعاش ليس فقط ملرضى الكورونا  ،إمنا ميكن اإلعتماد عليه في كافة األمراض
فانكب فريق عملنا املؤلف من تقنيني ومهندسني على التي تصيب جهاز التنفس عند اإلنسان وفي كافة املراحل واألعمار.
ّ
اإلصطناعي،
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كان التحدي كبيرًا أمامنا ،إذ
أننا آتني من عالم الصناعات
امليكانيكية واإلنتاجية لنؤمن
صناعات طبّية بأسرع فترة
ممكنة وبأجود التقنيات وأحدث
البرامج .وكان ضغط إرتفاع عدّ اد
الكورونا اليومي يزيدنا إصرار ًا
ويضاعف جهودنا إلطالق جهاز
التنفس واإلنعاش اإلصطناعي
بأقصى سرعة ،لكي اليتكرر في
لبنان سيناريو إيطاليا وغيرها
من البلدان التي تفوقنا منّوًا
وتطور ًا ،حيث اضط ّر األطباء
هناك لنزع أجهزة اإلنعاش عن
مرضى ووضعها لسواهم نظرًا
لعدم توفر الكميات الكافية
للجميع.

الصعوبات التي واجهت
عملية التصنيع
وال بد هنا من التطرّق الى بعض
الصعوبات التي واجهتنا أثناء
عملية تصنيع جهاز التنفس
واإلنعاش اإلصطناعي وذلك
بهدف نقل األجواء التي رافقتنا
في تلك العملية مبا فيها من
عراقيل وحاجة الى ابتكار حلول
إستثنائية .ابتدا ًء من عدم توفّر
القطع الالزمة للجهاز في
السوق احمللي ،الذي وإن وُجد
بعضها فيه ،كان عليه اإللتزام
بالتدابير التنظيمية على
صعيد الدولة التي أثرت على
عملية التصنيع هذه ،فالعديد
من مزودي القطع كان عليهم
اإلقفال التام أو اجلزئي بحسب
تدبير السير املفرد واجملوز مثالً.
مــن ناحي ٍة أخــرى  ،واجهنا
استحالة استيراد القطع في
تلك املرحلة نظرًا للتدابير
اإلستثنائية التي فُرضت على
عمليات اإلستيراد والتصدير
في كل العالم ،خصوصا من
أوروبا التي منعت بشكل قاطع

العدد  | 52صيف  -خريف  | 2020الصحة واالنسان | 27

تكنولوجيا
تصدير أي من القطع التي ميكن اإلستفادة منها لتصنيع أجهزة طبّية
بهدف تأمني حاجة السوق احمللي فيها أوال ً،كونها عانت الكثير من هذا
الوباء  ،فما كان على فريقنا ّإل مضاعفة جهوده إستنادًا الى خبرته
اإلستثنائية في مجال الصناعة إليجاد البدائل ،وكان علينا دومًا وضع
اخلطط واخلطط البديلة حتسبًا ألي طارىء أو عنصر خارج عن السيطرة.
ومن حتديات هذا اجلهاز أنه ال يُ كن إختباره وجتربته أثناء عملية التصنيع
أو بطريقة مُجتزأة ،ما يؤثّر في عرقلة التصنيع .لذلك كان يجب علينا أن
نضع كل إحتماالت تغيير اآلليات والبرمجة الالزمة عند احلاجة .ويُشهد
لفريقنا بأنه ،في الوقت الذي كان معظم الناس يتجنبون الذهاب
الى املستشفى ،كان يُجري دراسات فحص املعايير وإجراء اإلختبارات
والتجارب التقنية مبناقبيّة عالية ،عند إصدار النموذج األول ،في عددٍ من
املستشفيات ،طبعًا مع أخذ اإلحتياطات الالزمة واحترام مبدأ التباعد
اإلجتماعي املسؤول.

ميزات آلة التنفس وخصائصها
توصلنا رغم كل التحديات الى إصــدار جهاز تنفس وإنعاش
إصطناعي ال مثيل له ،ليس فقط في لبنان بل في كل الشرق
األوسط من ناحية تطوّره وتعدد وجهات إستعماله وخصائصه.
فكل األجهزه املماثلة في املواصفات ،أوروبية الصنع .فجهاز فونيكس
يتمتّع بشاشة حتكّ م مبرمجة تسهِّ ل عملية التشغيل والتعديل
الصحيني في املستشفيات  ،يتم
ّ
لتسهيل مهمة األطباء واألخصائيني

اقتصاد
ُشغَّل
فيها تسجيل املعلومات اخلاصة باملريض .وميتاز مبعايير عديدة ت َ
بعدة أوجه ،بحسب حاجة كل مريض ،وبحسب املعطيات التي لدى
أيضا مراقبة عملية التنفس بكافة مراحلها.
الطبيب ورؤيته ،وتخوله ً
ويتميز بأجهزة حتكّ م ذاتي ملراقبة دائمة ألدائه وآللية تصحيح متواصل
في حال بروز أي خلل .ومن خصائص هذا اجلهاز ،بأنه يتمتّع بأجهزة إنذار
وبقاعدة بيانات تُ َكِّ ن الطبيب املعالج من مراجعة كافة مراحل عمليات
التنفس عند املريض.
وقد بدأنا تصدير هذه األجهزة الى الواليات املتحدة األميركية والى
اإلمارات العربية املتحدة ،وإننا نعمل على نح ٍو سواء ،لتأمني كافة
الشهادات والتراخيص الطبّية العاملية .أما على صعيد فونيكس،
مخصصا إلنتاج كافة األجهزة الطبّية ،بهدف دعم
ً
فقد أنشأنا قسمًا
وتطوير وحتديث هكذا صناعات في لبنان بجود ٍة عاملية.

خامتة
عرض مقتضب عن مقاومتنا لغزوة الكورونا ،منذ بداية التهديد
ٌ
هذا
مرور ًا بكل التحديات ،حتدي الذات ،وحتدي الظروف واألوضاع ،وسالحنا
املبادرة واجلهد واخلبرة ،الى أن أبعدنا شبح اإلنهزام رغم ندرة الوسائل
واإلمكانيات في لبنان .تعلمنا مر ًة جديدةً ،أننا أمام احملنة نستخرج
احللول ونقدمها لكل الدول .ورغم كل اإلنهيارات التي يعاني منها
لبنان ،أثبتنا أنه ميكن أن يكون بلدًا صناعيًا على كافة املستويات رغم
افتقاده لكافة املواد األولية ،وبإمكانه أن يصبح مبصاف البلدان املتقدمة
واملتطورة.

اخبار

منظمة الصحة العاملية :حوالي  200لقاح ضد كورونا قيد التجارب
اعلن مدير منظمة الصحة العاملية ،تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن
نحو  200لقاح مضاد للفيروس التاجي توجد حاليا ً في مرحلة التجارب
السريرية وما قبل السريرية.
وشدد غيبريسوس خالل مؤمتر صحافي عقد في جنيف في  22ايلول
الفائت على أنه كلّما جرى اختبار عدد أكبر من اللقاحات إلنهاء اجلائحة،
كلّما زادت فرصة احلصول على لقاح آمن وفعال.
وقال في هذا الشأن أيضا ً« :ليس لدينا ما يضمن أن أي لقاح واحد قيد
التطوير اآلن سيكون ناجعا ً .لكن تاريخ تطوير اللقاحات يخبرنا أن
البعض سيفشل والبعض اآلخر سينجح».
وطالب مدير منظمة الصحة العالية بالعدالة في عالج املصابني
بالعدوى في جميع أنحاء العالم ،ورأى أن «أسرع طريق للقضاء على
جائحة كوفيد 19-وتسريع االنتعاش االقتصادي هو ضمان تلقيح بعض
األشخاص في جميع البلدان ،وليس جميع األشخاص في بعض البلدان».
وتهدف منظمة الصحة العاملية إلى توفير ملياري جرعة من اللقاح

بنهاية عــام  ،2021إال
أنه حتى اآلن مت استثمار
ثالثة مليارات دوالر ملبادرة
تسريع أدوات مكافحة
كوفيد 19-املعروفة بـ»ACT-
 ،»Acceleratorوهو ما ميثل
فقط الـ 35مليار املطلوبة
لتوسيع النطاق وإحداث التأثير.
وفي الشأن ذاته ،وجه مدير عام منظمة الصحة العاملية رسالة
إلى زعماء العالم مبناسبة الذكرى اخلامسة والسبعني لتأسيس
األمم املتحدة ،دعاهم فيها إلى مضاعفة اجلهود للوصول العادل إلى
التشخيص والعالجات واللقاحات لفيروس كورونا ،وطالبهم أيضا ً
إلى االستعداد للجائحة املقبلة ،وبذل أقصى اجلهود «لضمان الوصول
العادل إلى التشخيص والعالجات واللقاحات».
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كورونا سيسقط حوالي  100مليون شخص
في براثن الفقر املدقع
في نيسان ،اشارت التقديرات إلى أن تفشي فيروس كورونا يتسبب في
سقوط ما يتراوح بني  40و 60مليون شخص في براثن الفقر املدقع.
ومنذ ذلك احلني ،حتوَّل مركز هذه اجلائحة من أوروبا وأمريكا الشمالية
إلى جنوب العالم .وقد أدى ذلك إلى زيادة أعداد الوفيات في البلدان
منخفضة ومتوسطة الدخل ،وطول فترة اإلغالق ،وارتفاع التكاليف
االقتصادية لهذه اجلائحة .وبالتالي ،تغيَّرت كذلك التقديرات لتأثير هذا
الفيروس على معدالت الفقر في العالم.
وباستخدام تنبؤات النمو الصادرة في حزيران والواردة في تقرير اآلفاق
االقتصادية العاملية ،اصبح باالمكان حتديث التقديرات اخلاصة بتأثيرات
هذه اجلائحة على معدالت الفقر عامليا ً .وتُوضع تنبؤات النمو اجلديدة
وفق سيناريوهني -سيناريو أساسي وسيناريو تدهور األوضاع ،مما يتيح
استكشاف سيناريوهني مختلفني لكيفية تأثير هذه اجلائحة على
معدالت الفقر .ويفترض السيناريو األساسي استمرار تفشي هذا
الفيروس باملستويات املتوقعة حاليا ً وتعافي النشاط في وقت الحق
من هذا العام ،فيما يفترض سيناريو تدهور األوضاع استمرار التفشي
لفترة أطول من املتوقع ،مما يجبر البلدان على اإلبقاء على تدابير اإلغالق
أو إعادة تطبيقها .وإذا حتقق السيناريو الثاني ،فإن الشركات األكثر تأثرا
ستخرج من األسواق ،وستقلِّص األسر املعيشية احملتاجة استهالكها
بشكل حاد ،وستتعرَّض العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة
الدخل لضغوط مالية شديدة .ويتوقع السيناريو األول انكماش معدل
النمو العاملي بنحو  %5في عام  ،2020فيما يتوقع السيناريو الثاني
وصول هذا االنكماش إلى  %8في العام ذاته.
يقاس تأثير فيروس كورونا على معدالت الفقر من خالل مقارنة توقعات
الفقر التي تستخدم التقديرات اجلديدة إلجمالي الناجت احمللي بتلك التي
تستند إلى تقديرات إجمالي الناجت احمللي قبل تفشي هذه اجلائحة ،وهي
في هذه احلالة تنبؤات تقرير اآلفاق االقتصادية العاملية في كانون الثاني.
وفي ظل السيناريو األساسي ،من املرتقب أن يؤدي فيروس كورونا إلى
سقوط  71مليون شخص في براثن الفقر املدقع على أساس خط الفقر
الدولي ،وهو  1.90دوالر للفرد في اليوم .وأما في ظل سيناريو تدهور
األوضاع ،فسيرتفع هذا العدد إلى  100مليون.
ويزداد األمر غموضا ً عند توقُّع ما سيحدث في عام  2021وما بعده.
فوفقا ً لتنبؤات تقرير اآلفاق االقتصادية العاملية ،سيزيد الناجت االقتصادي
العاملي بنحو  %4في عام  ،2021لكن التوقعّ ات بشأن الفقر تشير إلى
عدم تغيُّر عدد الفقراء املدقعني بشكل عام بني عامي  2020و.2021
فكيف يكون ذلك؟ تلعب معدالت النمو في البلدان التي بها أكبر عدد

من الفقراء دورا ً كبيرا ً في هذا الشأن .ففي نيجيريا والهند وجمهورية
الكونغو الدميقراطية التي نتوقع أن ثالثتها تضم أكثر من ثلث فقراء
العالم ،يُتوقَّع أن يبلغ معدل منو نصيب الفرد من إجمالي الناجت احمللي
احلقيقي  %0.8-و %2.1و %0.3على التوالي .وال يكفي ذلك لتحقيق
انخفاضات مستدامة في عدد الفقراء خصوصا مع منو السكان
مبعدالت  %2.6و %1و.%3.1
مع االشارة ،إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء رمبا تكون األشد
تضررا ً .وبوجه خاص ،تعطي التنبؤات اجلديدة لتقرير اآلفاق االقتصادية
العاملية صورة واقعية للهند التي تضم نسبة كبيرة من فقراء
العالم .ونتيج ًة لذلك ،ورغم أن التوقعات بشأن منطقة أفريقيا جنوب
الصحراء لم تختلف بشكل عام عما مت ذكره ،فإن منطقة جنوب آسيا
رمبا تشهد زيادة أكبر في عدد الفقراء بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأحد احملاذير الكبيرة بشأن هذه النتيجة هو أن أحدث تقديرات الفقر
الصادرة عن الهند تعود إلى عامي  .2012-2011وبالتالي ،من الصعب
للغاية احلصول على صورة دقيقة ألوضاع الفقر هناك قبل تفشي هذه
اجلائحة ،ناهيك عن صورة ملا وصلت إليه هذه األوضاع اآلن.
وباستخدام خطوط الفقر األعلى ،يتغيِّر توزيع أعداد الفقراء املضافة بني
املناطق تغيُّرا ً ملحوظا ً .فمن بني  176مليون شخص يُتوقَّع سقوطهم
في براثن الفقر عند خط الفقر البالغ  3.20دوالر للفرد في اليوم في
ظل السيناريو األساسي ،تضم منطقة جنوب آسيا ثلثي هذا العدد.
ومن بني  177مليونا ً يُتوقَّع انزالقهم إلى هوة الفقر عند مستوى 5.50
دوالر للفرد في اليوم ،توجد نسبة كبيرة من حديثي الفقر في منطقة
شرق آسيا واحمليط الهادئ ونسبة صغيرة منهم في منطقة أفريقيا
جنوب الصحراء ،وذلك لسبب بسيط هو أن القليل من السكان هناك
يعيشون على هذا املستوى.
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