
یک کلیه اهدایی برای نخستین بار با استفاده 
از پهپاد به جراحان در بیمارستانی در آمریکا 

تحویل داده شد.
به گزارش بی بی سی، بسیاری از کارشناسان توان 
بالقوه باالیی را برای استفاده از »سیستم های 
هوایی بدون سرنشین« )UAS( برای انتقال 
فراورده های پزشکی قائل هستند و هم اکنون 
در برخی  کشورهای آفریقایی از پهپادها برای 

این منظور استفاده می شود.
در انتقال کلیه اهدایی از یک پهپاد با طراحی 

ویژه استفاده شده بود که امکان نگهداری و 
پایش اندام پیوندی را دارد.

امید بر این است که این انتقال با پهپاد مقدمه 
پروازهای طوالنی تر و حل مشکالت روش های 

انتقال فعلی باشد.
گیرنده این کلیه یک فرد ۴۴ ساله اهل بالتیمور 

بود که 8 سال در انتظار پیوند بود.
آمار سال ۲۰۱8 میالدی نشان می دهد حدود 
۱۱۴ هزار نفر در آمریکا در فهرست انتظار 
پیوند هستند و ۱/5 درصد از اندام های اهدایی 

به مقصد نمی رسند و حدود ۴ درصدشان با 
تاخیری ۲ساعته یا بیشتر به مقصد می رسند.

پهپادی که برای انتقال کلیه در مسافتی حدود 
5 کیلومتری استفاده شد، پهپادی با طراحی 
خاص بود که توانایی حمل وزن اضافی اندام 
اهدایی را داشت. همچنین دارای دوربین 
و سایر ابزارهای ردیابی اندام و تجهیزات 
پرواز  برای  ایمنی  سیستم های  و  ارتباطی 
باالی  تراکم  با  منطقه شهری  فراز یک  بر 

جمعیت بود.
یک سیستم چتر نجات در پهپاد برای موارد 

نقص فنی نیز در آن تعبیه شده بود.

نقشه سالمت

تجاری شدن 
برداشت گیاهان 

دارویی خودرو در 
استان البرز نگران کننده 

است/ ایسنا

اعتیاد عامل ۶۲درصد 
از طالق ها در خراسان 

شمالی است/ ایسنا

دوربين سالمت

هوش مصنوعی همدم 
سالمندان می شود

نوعی  سوئدی،  شرکت  یک 
هوش  بر  مبتنی  نرم افزار 
مصنوعی ارائه داده که می تواند 
صوتی  دستیار  یک  کمک  با 
کاربران  خانگی، صحبت های 

سالمند را بشنود و ثبت کند.
به گزارش ایسنا، یک شرکت 
سوئدی فعال در حوزه انرژی 
موسوم به »استکهلم اکسرجی، از 
نخستین نمونه یک برنامه صوتی 
موسوم به »مموری لین« رونمایی 
کرده است. این برنامه، با استفاده 
از یک دستیار خانگی صوتی 
گوگل کار می کند تا کاربر بتواند 
مکالمه طبیعی داشته باشد. پس 
از پایان یافتن صحبت های کاربر، 
یک فایل صوتی از آنها در برنامه 
وجود دارد که می توان آن را 
در اختیار افراد خانواده نیز قرار 
داد. هدف سازندگان »مموری 
نرم افزاری  که  است  این  لین« 
ارائه دهند که به جای پاسخ به 
سواالت بدیهی مانند وضع آب 
و هوا، بتواند مکالمه پویایی با 
کاربر برقرار کند و به سواالتی 
بیش از سواالت ساده و روزمره 

پاسخ دهد.

تازه ها

■ پزشکی  دانشی  همیشه  در  تغییر  است. 
 در  ارایه  مطالب  »سالمت«  تالش  زیادی  
در  جهت  کامل  بودن  و  تطابق  آن  با 
 استانداردهای  روز  پزشکی  دنیا تا  زمان 
 انتشار  صورت  گرفته  است. اما  به  دلیل 
 اینکه  در  علوم  پزشکی  وجود  تغییرات 
 همواره  متصور  است ، »سالمت«  مطالب 
را   کامل  و عاری  از  خطا    ارایه  شده  
نمی داند. ارجح  آن است  که  کاربران،  
این اطالعات  را  قبل  از  به  کارگیری 
 با  رجوع  به  پزشکان  نیز  تایید  نمایند. 

■ مسوولیت  محتوای  آگهی ها بر عهده 
شرکت های سفارش دهنده  است. 

■ کلیه حقوق محفوظ است.
■ هرگونه استفاده از مطالب سالمت 
منوط به کسب اجازه کتبی از ناشر است.

منیره عبدا... که در سال ۱۹۹۱ میالدی پسر 
۴ ساله اش عمر را از مدرسه برداشته بود و 
تازه داشت با اتومبیلش به سمت خانه شان در 
العین امارات می راند، هیچ گاه فکر نمی کرد تا 

۲۷ سال دیگر او را نمی بیند.
به نوشته وب سایت نشنال امارات، اتومبیل 
آنها با اتوبوس مدرسه تصادف کرد و خانم 
عبدا... دچار آسیب مغزی شدید شد. عمر که 
در آغوش مادرش بود با کبودی مختصر روی 

سرش از تصادف جان  به در برد.
خانم عبدا... که در آن زمان ۳۲ ساله بود در 
حالت اغما باقی ماند و پزشکانش معتقد بودند 
او احتماال هیچ گاه چشم هایش را باز نخواهد 
کرد اما سال پیش او در بیمارستانی در آلمان 
به طور معجزه آسایی دوباره هوشیاری اش را 
به دست آورد. خانواده او اکنون بیدار شدن 
او در دنیایی کامال متفاوت را علنی کرده اند.

عمر وبیر، پسر اکنون ۳۲ ساله او می گوید: »من 
هیچ گاه امیدم را از دست ندادم و همیشه این 
احساس را داشتم که او روزی دوباره هوشیار 

خواهد شد.«
اکنون خانم عبدا... می تواند به پرسش ها اما با 
مشکل پاسخ دهد و آیه ای از قرآن را به یاد 
می آورد. او اخیرا به بازدید مسجد بزرگ شیخ 

زائد در ابوظبی هم رفته است.

خانم عبدا... پس از تصادف به بیمارستان برده 
و از آنجا به بیمارستانی در لندن منتقل شد. او 
کامال ناهوشیار بود و به هیچ تحریکی پاسخ 
نمی داد. پزشکان تشخیص »حالت با هوشیاری 
حداقل« را دادند. او بعدها به بیمارستانی در 
العین امارات منتقل شد و چند سالی در آنجا 
بستری بود. خانم عبدا... از راه لوله تغذیه 
و برای پیشگیری از تحلیل رفتن عضالتش 

فیزیوتراپی می شد.
او در انتها به بیمارستانی در آلمان منتقل شد تا 
برای درمان عضالت ضعیف شده اندام هایش 
جراحی شود. پزشکان در مدت بستری او در 
کلینیک شوئن در 5۰ کیلومتری جنوب شرق 
مونیخ بر فیزیوتراپی و کنترل حمالت تشنجی 

او متمرکز شدند.
دکتر احمد ریل، متخصص مغز و اعصاب 
در آلمان و دکتر معالج خانم عبدا... دراین باره 

می گوید: »هدف اصلی ما این بود که به هوشیاری 
شکننده او فرصتی برای ترمیم شدن و شکوفایی 
دوباره در بدنی سالم را بدهیم، مانند گیاه ظریفی 
که برای رشد کردن به خاکی غنی نیاز دارد.«
باالخره در ماه ژوئن سال پیش در هفته نهایی 
بستری منیره عبدا... در آلمان او هوشیاری اش 
را به دست آورد. ابتدا صداهای نامفهومی از 
خود بیرون می داد و ۳ روز بعد نام پسرش 

را به زبان آورد.
او در طول زمان بیشتر به محیط اطراف واکنش 
نشان می دهد. او که اکنون به بیمارستانی در 
امارات منتقل شده می تواند بگوید درد حس 
می کند و می تواند با دیگران صحبت کند. 
بیمارستان،  این  بر اساس گزارش پزشکان 
خانم عبدا... در حال حاضر به خصوص در 
موقعیت های آشنا می تواند به شیوه ای بسیار 

معقول ارتباط برقرار کند.

انتقال کلیه اهدایی با پهپاد

زن اماراتی پس از تقریبا ۳۰ سال از اغما بیدار می شود

»خدایا به ما ظرفیت و لیاقتی عطاکن که بتوانیم ناشر بخشی از خیری باشیم که تو اراده کرده ای در هستی نشر یابد«
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