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6 من 10أشخاص ال یزالون غیر قادرین على الحصول على الرعایة أو ال یلتزمون بھا على الرغم من زیادة اإلستثمارات.3-1

یوضح المحلول الكحولي ألیدي و ویكي ماد (WikiMed) كیف یسمح خلق معدات وبرامج قابلة للتكرار بحریة مع المجتمعات بـ: انقاذ حیاة 
المالیین وزیادة النزاھة وخفض التكالیف بـ90 %.5-4

الرعایة القائمة على التعاون ھي الطریقة الوحیدة لتحقیق برنامج 2030 في الوقت المناسب: الصحة للجمیع6

نقدم تسعة بدائل للملكیة السائدة باستثناء نموذج اإلبتكار، لدفع التنمیة نحو مجتمع مسؤول ومتضامن.

العالم سكان لنصف متاحة غیر األساسیة الصحة خدمات وتعتبر الدولي والبنك العالمیة الصحة منظمة
للعمل دلیل المدى الطویلة بالعالجات اإللتزام العالمیة الصحة منظمة

الخام المحلي الناتج من الجاري الصحي اإلنفاق الدولي البنك
العالمیة الصحة منظمة طرف من بھا الموصى الكحولي المحلول تركیبة المحلي اإلنتاج دلیل العالمیة الصحة منظمة

میدیا ویكي
ورفاھیة جیدة صحة الھدف إینفیزیون المّتحدة األمم

العالمیة والصحة والتعلیم لإلبتكار المصدر المفتوحة الطبیة األجھزة وآخرون وینتر
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Rate today’s emotions    Next

Inspire, jump!

نناقش أیضا قضایا الشیخوخة والسیاسات العمومیة وأنظمة الجودة والعمالت الرقمیة المشفرة.

الیومیة الحیاة لتسھیل اصطناعیة ید
ویوزعون یصممون متطوع من أكثر إینایبل یجمع یور آالف عشر إلى ستة من اصطناعیة ید تّكلف ما عادة

الضعفاء األشخاص على األبعاد بثالثیة المطبوعة اإلصطناعیة األطراف
 + 

بنزاھة منتجة أدویة
مفتوحة عالجات سویا یطورون شخص المفتوح المصدر ذات األدویة اكتشاف یجمع الصیدلة في رائدة مقاربة الھند لدى

اللیشمانیوز داء و الماالریا، كالّسل، المھملة األمراض ضد التكلفة ومنخفضة المصدر

األلمانیة الصحیة للرعایة سنویا یورو ملیون من أكثر توفیر المصدر المفتوح م ر للتصویر یمكن
المصدر المفتوح التصویر مبادرة وتجمع األمراض من العدید ومعالجة وفھم التشخیص في األھمیة بالغ أمرا الطبي التصویر یعتبر
بالرنین للتصویر بالنسبة ضئیل بمقابل وصیانتھا صناعتھا یمكن المغناطیسي، بالرنین تصویر ذوي ضوئیین ماسحین إلنشاء خبراء

الحالیین المغناطیسي

للجیب صوتیة الفوق بالموجات ماسح
و آالف ثمان بین ما محمول صوتیة الفوق بالموجات ماسح یكلّف بینما أشخاص ثالث كل من لواحد متاحا الطبي التصویر یعتبر

توجیھ على یساعد كما المحمول الھاتف على األعضاء لمعاینة مسبارا أوبان إیكو تطور یورو ألف وعشرین اثنان
أسلس المریض إدارة جعل و التشخیص

المحموالت طریق عن النوبات كشف
نطور اإلجتماعي العزل و الیومي الكرب إلى الصرع نوبات تؤدي لألدویة مقاومون ثلثھم الصرع، من شخص ملیون یعاني

البیولوجیة البیانات وتحلیل لتسجیل وبرامج محمولة أدوات

مرئیا شیئا الھواء تلوث جعل
الھواء جودة تحدید على الجمیع لوڤآر تساعد الھواء بتلوث مرتبطة المبكرة الوفاة حاالت سبع من واحد سویسرا، في

على أیضا یحفز أن یمكن ولكنھ سیئة ھواء جودة تجنب في البیانات إنتاج یساعد أن یمكن رخیص عتاد باستعمال الدقیقة الجزیئات
أصح لمدن السیاسات تغییر

البیانات ومعاینة جمع
للمستعملین یمكن المحمولة األجھزة باستعمال البیانات معاینة و تحلیل و جمع شخص أي على لوڤر مایند یسھل

معرفیة مھام أو رقمیة مفكرة و أسئلة ألعاب و االستطالعات الخاصة أنشطتھم بناء

صوت إلى اإلیماءة تحویل
العقلیة الصحة اختالالت وتسویة المراقبة و التشخیص و الوقایة لغرض الناشئة التكنولوجیات امكانات فوڤا تستكشف

األعصاب وعلم النفسي الطب مجالي في التطورات مواكبة

اللّعب طریق عن بتنّفسنا اإلعتناء
وھو المزمن الرئوي باالنسداد مصاب السن كبار من عشرین من وواحد بالربو، مصاب أطفال عشرة من واحد أن العالم، عبر نالحظ
لتطویر للتّنفس استشعار وجھاز الالعبین متعددة لعبة ڤایمز بریذین تطور والتدخین التلوث یسببھ مرض

التنّفس صحة
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