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ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،دی ۱۳۹۹
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری را در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ادﻏﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻻ در دﺑﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﮐﺮده .در اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ
ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎدر درﻣﺎن ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮای

ﻣﺜﺎل در دوران ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،از اپﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺮای ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎران
ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری دادهﻫﺎ و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ در ﺑﺎزار ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎز اﺳﺖ و
رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ۱۳درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
»اﻟﻘﺎﺳﻤﯽ« در ﺷﺎرﺟﻪ از رﺑﺎتﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

دﺑﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ روی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اوﻟﻮﯾﺖ آن ﻗﺮار دارد .ﺣﺎﻻ در » «Silicon Oasisدﺑﯽ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎه »ﻓﻘﯿﻪ« ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۴۰۸ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از ﺗﻼشﻫﺎی اﯾﻦ
ﺷﻬﺮ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری در ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﮐﺎدر درﻣﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ،در اﺗﺎق ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ از ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد را در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ دﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﻀﻼت ،ﺗﯿﻤﯽ از اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای ﻋﻤﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻋﻀﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ۱۲ .اﺗﺎق
ﻋﻤﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﭘﯿﺶ از اﺳﺘﻘﺮار در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﺑﯽ ،در آﻟﻤﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺿﻤﻨﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ،زﯾﻤﻨﺲ و ﺳﯿﺴﮑﻮ ﻫﻢ در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
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