
حققت هيئة الصحة بديب نقلة نوعية يف توظيف الذكاء االصطناعي، ونجحت الهيئة خالل العامني املاضيني يف االستحواذ عىل أفضل 
التقنيات يف هذا املجال، وتسخريها لخدمة املرىض، منها فحص شبكية العني، وتقنية فحص أشعة اللياقة الطبية، كام نجحت الهيئة يف 

التعاقد مع كربى الرشكات لالستحواذ عىل 4 تقنيات أخرى ذكية يف املرحلة املقبلة، منها (املنصة الطبية، والبنكرياس االصطناعي، 
والكبسولة الذكية، وطوق الرأس).
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غرافيك: أسيل الخلييل
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فحص الشبكية لدى مرىض السكري وإعداد التقارير 
الطبية يف وقت ال يتجاوز 10 دقائق

الحصول عىل 8 ماليني صورة لشبكية العني وفحصها 
خالل عام واحد فقط
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فحص أكرث من 1500 أشعة يومياً يف دقائق معدودة

دقة النتائج تصل إىل أكرث من 95%
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قدرات فائقة يف تفهم حاالت املرىض 
وتشخيصها، وتقديم النصائح الطبية
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يقوم بقياس نسبة السكر كل 5 دقائق 
لدى املرىض املقيمني يف املستشفى
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ملتابعة القراءات الحيوية للمرىض 
بأحدث الطرق العاملية
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للكشف املسبق عن الجلطات 
الدماغية           
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انتركونتيننتال فندق 
سيتي فستيفال 

الــعــربيــة المتحدة دبي - اإلمارات 

الدولي  دبي  مؤتمر  يستقطب 
الرابعة،   نسخته  في  للتغذية 
والجمعيات  المؤسسات  كبرى 
في  الرائدة  العالمية  والمنظمات 
آخر  لعرض  التغذية  مجال 
مجال  في  العالمية  المستجدات 
والمجتمعية  السريرية  التغذية 

والعلوم الغذائية.

في التـغـذيــة
والــتــمـــــيـــــز
االبـــــتــــــكــــار
قــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــادة

كتوبر 2018سجل اآلن ! 24 – 26 أ

العالج الطبيعي..
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تقنية ذكية لليد االصطناعية
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منظومة ذكاء اصطناعي
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«صحة دبي» تستهدف بيئة مــــــ
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The Lancet
 

أهمية وجبة اإلفطار
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Resveratrol
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Science Alert
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ارتجاع العصارة الصفراوية..
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شّددت جمعية "الرؤية الجيدة" األمريكية عىل رضورة عالج مشاكل البرص لدى األطفال مبكراً قدر اإلمكان، يك ينمو الطفل بشكل طبيعي وبدون أي قيود، وأشارت الجمعية إىل أنه 
ينبغي وضع عني الطفل تحت املالحظة منذ البداية الكتشاف أية عالمات مثرية للشك مبكراً وعالجها يف الوقت الصحيح، الفتة إىل أنه ميكن االستدالل عىل مشاكل البرص لدى 

الرضع من خالل األعراض التالية:
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غرافيك: أسيل الخلييل
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كرثة الفرك يف العني أو الرَمش
احمرار العني بشكل متكرر

الحساسية للضوء
كرثة التعرث أثناء امليش واالصطدام 

املتكرر باألثاث واألبواب
صعوبة تقدير املسافات 

اضطرابات التوازن

12!�א0 א�/�א�. 
(قراءة بطيئة أو مترسعة أو خاطئة أو تخطي 

السطور)
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 أثناء القراءة أو الكتابة

�/�67 א��1+ 
من الكتاب أو التلفاز أو شاشة الهاتف

 الذيك أو الحاسوب 
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أخطاء انكسارية مثل قرص أو طول 

الّنظر
الحول

األمراض العاّمة التهاب السحايا ونقص 
األكسجني عنَد الوالدة

الوراثة: تظهر يف حال كاَن أحد األبوين 
يُعاين من هذا الضعف 

Myopia

Astigmatism

Hyperopia
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Thorax
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 Bioscience Reports
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