إنترنت األشياء لمنصة الحمل والعناية بالطفل في قطاع الرعاية الصحية
يُعرف إنترنت األشياء بأنه نظام من األجهزة المتصلة التي تتفاهم وتتفاعل مع بعضها البعض ومع شبكات أخرى لتحسين أسلوب حياتنا وأعمالنا

تعريف الفرصة | إنترنت األشياء | الحمل والعناية بالطفل
تتعلق هذه الفرصة بمنصة خاصة بالصحة الرقمية تتيح للمرأة تتبع حالتها خالل فترة الحمل ،منذ لحظته األولى وحتى مرحلة الطفولة المبكرة ،وذلك من خالل محتوى شخصي ،ونصائح ،وإشعارات ،وأدوات ،وقوائم مرجعية ،وتتبع المراحل البارزة.

السوق المستهدف
السوق المستهدف
وصل معدل الخصوبة في قطر إلى  1.8مولود لكل امرأة عام 2020
(حسب إحصاءات البنك الدولي لعام .)2020
المستخدم المستهدف
➢ النساء

بيان المشكلة الرئيسية | الحاجة
قد يش ّكل الحمل ،على الرغم من الحماسة المقترنة به ،فترة مخيفة ،خاصةً بالنسبة إلى
النساء الحوامل للمرة األولى .فمن السهل أن ترتبك الحامل باألشياء التي عليها تعلّمها
ومواكبة طرق رعايتها لنفسها ولطفلها سوا ًء أثناء الحمل أو بعد الوالدة .ويق ّدم هذا الحل
يزودهن بمعلومات جديدة ،ونصائح صحية ويجعل رحلتهن
الدعم إلى األ ّمهات ،حيث ّ
توترا في فترت ْي ما قبل الوالدة وما بعدها .كما ويقدّم إرشادات تعليمية ،وسلسلة من
أقل
ً
أجهزة التعقب واألدوات والقوائم المرجعية ،ويتيح التواصل مع مجتمع أمهات وخبراء.

دورة المشتريات
طلب تقديم العروض
الفرصة متاحة في مرحلة طلب تقديم العروض.

الفترة الزمنية
إجمالي الفترة هو  3 - 2سنوات شاملة فترة التنفيذ ،اإلختبار،
التشغيل والمتابعة.

الفرص المجاورة
➢ غير متوفر

الميزانية عبر النظام البيئي إلنترنت األشياء
من المتوقع أن ينمو سوق قطر إلنترنت األشياء ليصبح بقيمة  573مليون دوالر أمريكي
في عام  ،2022أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ  %35خالل السنوات األربع المقبلة.
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وزارة الصحة العامة – قائد أولوية "نساء أصحاء من أجل حمل صحي"
مؤسسة الرعاية الصحية األولية
سدرة للطب
مؤسسة حمد الطبية
مقدمو خدمات التأمين

| فرص االستثمار الرقمي في قطر

المالك و القطاع
المالك وزارة الصحة العامة -االستراتيجية الوطنية لنساء أصحاء من أجل حمل
صحي
الشريك سدرة للطب
القطاع الرعاية الصحية

