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تشـــارك هيئة الصحة بديب خالل الفرتة الحالية بحزمة من مبادراتها وخدماتها الذكية ضمن فعاليات شهر اإلمارات لالبتكار 2019، الذي يهدف 
إىل بناء القدرات ونرش ثقافة االبتكار، والتحفيز عىل تبني هذه املامرسات لتعزيز مكانة الدولة كمركز عاملي لالبتكار.

28 - 22 
�#�א"� 2019
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0/א. א�א�
 א	*,א�+ א	*#��:
إعطاء السلطات الطبية منظور عايل املستوى ملا 

يحدث يف املدن املزدحمة

 (�א�
 א	�*#�2 א	1כ�:
 عيادة ذكية متنقلة لتقديم 

الفحوصات والتواصل مع األطباء عن 
بعد لتبادل االستشارات الطبية 

املتعلقة بالحالة املرضية.

א	4/א. אא��אכ� 	א10א� א	#כ� 
;אא7�8א�� 	א��א5 א	)א�"�: 

شبكة متكاملة الستدامة نظم االستعداد املبكر 
لألمراض السارية

 ��א	1כא> אא�*4א(� 
אא=�א>א� א	א	��: 

اســـتخدام الذكاء االصطناعـــي يف عملية 
اعتامد ورصف فواتري املوردين

Aאכא@,? ��� א	<��: 
ســـيتم اإلعالن عـــن النتائـــج النهائية 
للفائزيـــن يف مـــرشوع هاكاثـــون ديب 
الصحـــي  26 فرباير الجاري مبنصة هيئة 

الصحة بديب مبنطقة سيتي ووك2.

  ���   10X

א���אC ��כ� אא��כא� �� �B�A א	<�� �$��: 
سيتم افتتاح املركز مبكتبة 
راشد الطبية اليوم، ضمن 
بشـــهر  الهيئة  فعاليات 

االمارات لالبتكار.

�%�#� אא��כא�:
ورشة عمل مبركز الهيئة لالبتكار يوم 

االثنني 25 فرباير الجاري

غرافيك: حسام الحوراين

$Dאאwww.albayan.ae
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 غرافيك: محمد أبوعبيدة


�MכW�O� 3 �� א�����א �2�	 ..«�����א��9א�I «א��
تسمح الجراحة الروبوتية، أو الجراحة مبساعدة الروبوت، لألطباء بإجراء العديد من أنواع العمليات املعقدة بدقة أكرب ومرونة وتحكم أكرب مام هو ممكن باستخدام التقنيات التقليدية. عادًة ما ترتبط الجراحة الروبوتية 

بالجراحة طفيفة التوغل — العمليات التي تتم من خالل شقوق صغرية. يتم استخدامها أيضاً يف كثري من األحيان يف بعض العمليات الجراحية التقليدية املفتوحة.
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املسالك 
البولية 

استئصال 
الكلية 

استئصال غدة 
الربوستات 

إعادة زراعة 
الحالب 
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الجراحة تكون طفيفة التوغل 

مضاعفات أقل مثل عدوى املوقع الجراحية

الشعور بأمل أقل وفقدان دم أقل

الشفاء بشكل أرسع

ندوب أقل وضوحاً

التعرض لنسبة أقل من اإلشعاع

فقدان دم أقل 

العودة للعمل أرسع 

نتائج دقيقة ونسبة نجاح عالية

א��9אIא
 א�*Bא\�� 

استئصال الرحم 
والبطانة 

عمليات املريء 

عمليات البدانة 

استئصال األورام الليفية 
العضلية للرحم 
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أهمية وجبة الفطور
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انخفاض ضغط الدم
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غرافيك: أسيل الخلييل

يشكل التخلص من دهون البطن تحدياً، ملا يرتتب عليها من مخاطر صحية عديدة، وكذلك للوصول إىل وزن معني أو الجسم املثايل، مجلة «فرويندين» األملانية من جهتها 
ذكرت سبعة أطعمة صحية ولذيذة تساعد املرء عىل التخلص من دهون البطن املزعجة، وذلك من خالل تحسني صحة األمعاء منها: 

א��כ�$א#
تناول املكرسات يساعد 
عىل التخلص من دهون 
البطن ويقلل من خطر 
اإلصابة بأمراض القلب.

א���&
يحتوي البيض عىل بروتينات يحتاجها 

الجسم لبناء العضالت، وعند تناول 
البيض، يحرق الجسم املزيد من الدهون 
ألن الجسم يحتاج إىل املزيد من الطاقة 

لبناء كتلة العضالت.

'$���� א��אא!�
يحتوي مخلل امللفوف عىل 
بكترييا الربوبيوتيك، وهي 
بكترييا نافعة تعمل عىل 
تنظيم وظيفة األمعاء وتقوية 
جهاز املناعة ومنع 
االنتفاخات.

א�(��א�
تحتوي رقائق الشوفان عىل ألياف غذائية 
مهمة تعمل عىل تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

אא��כא�*
ثبت من خالل أبحاث عديدة أن األشخاص الذين 
يتناولون األفوكادو بانتظام يتمتعون مبحيط خرص 
وكتلة جسم أقل.

א�,�+�א#
تساعد مضادات األكسدة 
املوجودة يف الحمضيات عىل عالج 
التهابات األمعاء، والتي ترتبط 
بدهون البطن، باإلضافة إىل 
املعادن واأللياف التي تعزز 
الهضم وتطرد السموم من الجسم 
وتدعم حرق الدهون.

0-/ א�.-���
يضمن االستهالك املعتدل من 
زيت الزيتون الشعور الرسيع 

بالشبع، وبالتايل األكل بكميات 
أقل.
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الطرق المزدحمة 
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RMIT

فاطمة الهاشمي 
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