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1 سخن دبیرعلمى

سخن دبیر علمى

فرصتى دوباره دست داد تا به بهانه  انتشار  مجدد نشریه با خوانندگان گرانمایه به گفتگو بپردازم. تداوم 
انتشار نشریه بدون مشارکت شما امکان پذیر  نخواهد بود. استقبال  شما با ارسال مقاالت نغز و پرمایه 

باعث شکوفائى این نشریه در جمع اندیشمندان حوزه دانشجوى خواهد گردید. 

دنیا ، دنیاى تکنولوژى است حرفى است که بار ها شنیده شده و قابل تامل است.

امروزه مى دانیم سهم یک دستگاه پزشکى، یک پروتز خوب، یک ماده ى درمانى و.... در مقایسه با سهم 
یک پزشک در درمان یک بیمار برابرى مى کند و حتى مى توان با جرئت گفت که گاها این مقایسه در 

مقام بیشترى قرار دارد.

 پس مى توان گفت مهندسى پزشکى بیشتر این که بخواهد یک رشته یا یک شغل باشد یک نیاز است 
چه در یک کشور که در دنیا حرف اول را مى زند و چه در یک کشور جهان سومى چرا که بیمار در همه 

جا وجود دارد.

این نیاز قدمتى دیرینه دارد قدمتى هفت هزار ساله آن هنگام که در شهر سوخته چشم مصنوعى با 
رشته طال ساختند.

بر غناى علمى  ارسال مقاالتى که حاصل فعالیت هاى پژوهشى شماست  با  انتظار داریم مثل همیشه 
مجله بیافزائید. الزم مى دانم از همکاران عزیزم که در راه اندازى و انتشار مجدد نشریه تالش نمودند 

قدردانى نمایم.
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معرفى دستگاه هاى اولتراسونیک
 اولتراسونیک  به امواج صوتى گفته مى شود که داراى بسامدى بیشتر از بازه بسامدى شنوایى انسان هستند، یعنى 
امواج فراصوت. به این معنا که محدوده فرکانس شنوایى انسان 20 هرتز تا 20 هزار هرتز است اما توجه داشته باشید 
با باال رفتن سن این بازه کاهش مى یابد. محدوده فرکانسى امواج  که بازه بسامدى شنوایى افراد متفاوت است و 
پراش،  شکست،  خواص  دیگر  امواج  همانند  فراصوت  امواج  است.  مگاهرتز  چندین  تا  کیلوهرتز   40 صوت  مافوق 

بازتاب و عبور دارند. این امواج به سه روش مکانیکى، مغناطیسى و الکتریکى ایجاد مى شوند.

گرداورنده: طاهره حسینمردى

نحوه عملکرد دستگاه دستگاه اولتراسونیک

اساس کار دستگاه اولتراسونیک

سنسور اولتراسونیک وسیله اى الکترونیکى است که با انتشار امواج صوتى اولتراسونیک فاصله یک جسم مورد نظر 
را اندازه گیرى مى کند و صداى بازتاب شده را به سیگنال الکتریکى تبدیل مى کند. امواج اولتراسونیک سریعتر از 
سرعت صوت قابل شنیدن (صدایى که انسان مى تواند بشنود) حرکت مى کند. سنسورهاى اولتراسونیک داراى دو 
جزء اصلى هستند: فرستنده (که صدا را با استفاده از کریستال هاى پیزوالکتریک منتشر مى کند) و گیرنده (که پس 

از حرکت به هدف و برگشت با صدا با آن مواجه مى شود).

در حمام فراصوت، اعمال جریان توسط منبع تغذیه به پیزوالکتریک سبب ایجاد امواج فراصوت مى شود. این امواج 
با  امواج ضربه اى  انفجار حباب ها  اثر  ایجاد مى کنند. در  یا حفره هاى میکروسکوپى  در مایع داخل محفظه، حباب 
انرژى کافى براى شکستن پیوند کوواالنسى تولید مى گردند. به عالوه نیروى برشى حاصل از انفجار حباب ها و جریان

 هاى اغتشاشى براى همگن ساختن مورداستفاده قرار مى گیرد. شکستن حباب ها سبب گرم شدن نقطه اى مى شود. 
با بهره گیرى از حمام اولتراسونیک مى توان فرآیندهاى شیمیایى نظیر تولید رادیکال و راه اندازى واکنش 

شیمیایى و فرآیندهاى فیزیکى همچون دیسپرس کردن و همگن کردن مخلوط ها و نیز 
تمیز نمودن قطعات و اشیا مختلف و ظریف را انجام داد. نوع مایع مورداستفاده 

مواد  نوع  و  میزان  ماوراء صوت،  امواج  توان  است)،  آب  (معموالً 
فراصوت  امواج  اعمال  زمان  و  و سورفاکتانت ها  افزودنى 

همگى از عوامل مؤثر بر فرآیند هستند.
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دستگاه هاى اولتراسونیک مجهز به گرم  کن و صفحه  نمایش و تایمر جهت زمان خاموش شدن مى باشند.

کاربردهاى اولتراسوند

انواع دستگاه التراسونیک

اجزا دستگاه حمام التراسونیک

کاربرد حمام التراسونیک آزمایشگاهى

امواج التراسونیک ، کاربردهاى فراوانى از جمله در:
لیزر، تولید بخار سرد، تخلیه الکتریکى، سنجش فاصله، شستشوى دقیق ظروف آزمایشگاهى، تعیین فشار خون 

بیمار، همگن کردن مواد مذاب، جوشکارى مواد غیر هم جنس، ریخته گرى، تراشکارى، فرزکارى.

دستگاه التراسونیک شامل دو نوع حمام التراسونیک و هموژنایزر التراسونیک است.

حمام التراسونیک :

نام تمیزکننده التراسونیک احتماال نا آشنا به نظرمیرسد زیرا بیشتر به عنوان حمام فوق العاده صوتى یا یک مخزن 
تمیزکننده صوتى شناخته مى شود. حمام التراسونیک از طریق ایجاد کاویتاسیون در جایى که مایع در تماس با 
جسم تمیز است باعث حذف سریع و کامل آالینده ها و تبدیل اقالم و اجزا به شکل استاندارد اولیه آنها مى شود. 
طرز کار دستگاه التراسونیک به این صورت است که انرژى الکتریکى با فرکانس باال را توسط مبدل بته امواج صوتى 

تبدیل مى کند.

حمام التراسونیک  شامل محفظه اى از جنس فوالد ضد زنگ، ترنسدیوسرهاى متصل به پایه و منبع تغذیه است.

و  جواهرات  الکترونیکى،  قطعات  اپتیکى،  اجسام  سطح  روى  از  آلودگى  و  گردوغبار  چربى،  ذرات  کردن  جدا 
تجهیزات پزشکى، همو ژن ساختن امولسیون ها و سوسپانسیون ها،  تمیز کردن مطمئن و کامل سطوح به ویژه نقاط 

.DNA غیرقابل  دسترس، شکستن پیوندهاى کوواالنسى در پلیمرها، فرآورى پروتئین ها و
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نتیجه گیرى

مقایسه خواص مکانیکى مواد مختلف
اجزا هموژنایزر اولتراسونیک 

هموژنایزرهاى اولتراسونیک

کارکرد هموژنایزر اولتراسونیک به این صورت است که جریان الکتریکى را به ارتعاش 
مکانیکى تبدیل مى کند که ئجب همگن سازى محلول مى شود.  که امروزه کاربرد آن 
دیگر  و  نانوتکنولوژى  مهندسى شیمى،  پلیمر،  از جمله شیمى،  علوم مختلفى  در  را 

صنایع نیاز مى توان یافت.

کنترلرهموژنایزر التراسونیک، مبدل فراصوت هموژنایزرالتراسونیک، هورن.

کاربرد دستگاه هموژنایزر اولتراسونیک

در  نانوذرات  کردن  مثال دیسپرس  عنوان  به  است؛  متنوع  بسیار  این دستگاه  هاى  کاربرد 
مایعات، تولید امولسیون و سوسپانسیون هاى پایدار، شکاندن مولکول هاى پلیمرى سنگین، 

عصاره گیرى و غیره.

سنسورهاى دستگاه
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پدر علم مهندسى پزشکى در ایران

نویسنده:سمیه رحمتى

مهندسى پزشکى چیست؟

مهندسى پزشکى؛ علم کاربرد اصول و مفاهیم مهندسى در طب وبیولوژى به هدف کاربردهاى درمانى یا تشخیصى  
مى باشد. 

پدرعلم مهندسى پزشکى در جهان 

لیوونهوك  آنتونى  اولین میکروسکوپ  به  بیاندازیم  تاریخچه مهندسى پزشکى درجهان  به  نگاهى  اگربه طورکلى 
درسال 1673 میالدى ساخته شده مى رسیم. وى با ثبت اختراع خود در انجمن پادشاهى انگلستان به عنوان اولین 

مهندس پزشکى و نیزپدرعلم باکتریولوژى شهرت یافت. او در24 اوت اکتبر 1632 درشهر دلف هلند به دنیا آمد.

آنتونى لیوونهوك پسر یک سبدساز بود و درسن 16سالگى شاگرد یک بازرگان پوشاك اسکاتلندى درآمستردام 
شد. آنتونى تحصیالت چندانى نداشت ولى به میکروسکوپ عالقه مند بود و با عالقه اى که داشت میکروسکوپى 

ساخت که تصاویر واضح ترى نسبت به میکروسکوپ هاى موجود آن زمان نشان مى داد.

لیوونهوك براى نخستین بار با میکروسکوپ خود توانست ساختار تک یاخته اى را ببیند. همچنین او نخستین کسى 
است که بافت هاى ماهیچه هاى اسپرماتوزوئید باکترى و جریان خون درون مویرگ ها را دید.

آوازه شهرت لیوونهوك در سراسر جهان پیچید و آکادمى علوم فرانسه از او تقدیر کرد. 

پترکبیر و ملکه الیزابت به مالقات او رفتند و میکروسکوپ اختراعى او را ازنزدیک دیدند. لیوونهوك بیش از 400 
میکروسکوپ ساخت که امروزه تنها 9 تاى آنها به دست ما رسیده است. 

ازجهان  اوت 1723 چشم  برنداشت. سرانجام در26  و تحقیق  از تالش  تاسن 91 سالگى دست  لیوونهوك  آنتونى 
فروبست. اختراع او قدمى بود براى رسیدن به آینده اى زیباتر و روشن تر. 
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پدر علم مهندسى پزشکى در ایران

سید محمدرضا هاشمى گلپایگانى در14 دى سال1325چشم به جهان گشود. وى 
دوره لیسانس وفوق لیسانس خود را در دانشکده برق پلى تکنیک تهران اخذنمود 

و پس از آن به آمریکا مهاجرت نمود.  

در سال 1351 موفق به کسب فوق لیسانس دیگرى در رشته مهندسى کنترل شد و 
اخذ دوره دکترى تخصصى مهندسى پزشکى درآمریکا شدند.  به  همچنین موفق 
پس از فارغ التحصیلى به ایران بازگشتند و بالفاصله تدریس و پژوهش هاى خود را 

در پلى تکنیک تهران به مدت 9 سال ادامه دادند. درهمین مدت سمت هاى زیادى را 

عهده دار بودند.

وزیر  عنوان  به  وقت)  جمهور  (رئیس  رفسنجانى  آقاى  از  حکمى  طى   1372 درسال 
فرهنگ و آموزش عالى منصوب شدند. در همین دوران خدمات زیادى به علوم مختلف  

حوزه  در  ایران  علمى  پیشرفت هاى  که  طورى  به  کردند  پزشکى  مهندسى  ازجمله 
امیرکبیر  دانشگاه  در  پزشکى  مهندسى  دانشکده  پایه گذارى  مدیون  پزشکى  مهندسى 

توسط ایشان است. ازاین رو ایشان را پدر علم مهندسى پزشکى در ایران میشناسند. 

امیدواریم درآینده نه چندان دور شاهد دیدن افرادى این چنین در حیطه مهندسى 
پزشکى در کشور باشیم تاسطح سالمت در ایران به عالى ترین مرتبه خود برسد.



7 اکسیژن ساز

اکسیژن ساز
نویسنده: کامیار جعفرى

مقدمه

دستگاه اکسیژن ساز

هوا شامل تقریبا 21 درصد اکسیژن و بیشتر از 78 درصد نیتروژن است. در روش درمان اکسیژن فشار 
باال درصد اکسیژن تنفس توسط بیمار نزدیک به 100 درصد است که تقریبا پنج برابر بیشتر از درصد 

اکسیژن موجود در هوا است. 

اتمسفر  فشار  از  بیشتر  برابر)  سه  تا  گاهى  و  برابر(  تقریبا 1.5  بیمار  توسط  شده  تنفس  اکسیژن  فشار 
است. بنابراین این روش مى تواند تا 15 برابر میزان اکسیژن تنفس موجود در هواى با فشار نرمال را به 

بیمار برساند. 

مازاد اکسیژن تنفس شده از طریق ریه ها در پالسماى خون حل شده و سپس توسط خون به هریک از 
قسمت هاى بدن منتقل مى شود. اثر این اکسیژن اضافى در قسمت هاى مختلف بدن متفاوت است. این 
روش مى تواند زندگى بیمار را نجات دهد و در برخى دیگر مى تواند بهبود و بازسازى بافت ها را تسریع 

کند.

دستگاه اکسیژن ساز (Oxygen Concentrator)، دستگاهى است که براى غنى ساختن اکسیژن هوا بکار مىسرود. اکسیژن 
ساز دستگاه  پزشکى است که اکسیژن موجود در هواى محیط را متمرکز مى کنند تا گاز اکسیژن غنى شده را براى 

بیماران تامین کنند. 

دو نوع اصلى از اکسیژن سازه به نام اکسیژن ساز ثابت و قابل حمل( پرتابل) . 
اغلب اکسیژن سازهاى خانگى،  از نوع ثابت هستند و مى توانند براى تولید اکسیژن، به

قابل  اکسیژن سازهاى  بگیرند.  قرار  استفاده  مورد  پالسى  یا  و  مداوم  به صورت 
به فقط  اغلب  و  شده اند  طراحى  انتقال،   راحتى  براى  حمل،  

به صورت پالسى اکسیژن تولید مى کنند. 
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روش کار

براى بهره بردن حداکثر از اکسیژن تراپى، بهتر است از لوازم جانبى اکسیژن ساز 
اکسیژن  امروزه،  کرد.   استفاده  غیره  و  اکسیژن  لوله ى  ساز،  مرطوب  فیلتر،  مانند 
تراپى به کمک انواع متعدد اکسیژن سازها، بسیار راحت و بدون دردسر شده است.

نیاز  از تکنیک بسیار ساده جهت فراهم آوردن اکسیژن مورد  دستگاه اکسیژن ساز، 
بیمار، استفاده مى نماید. دستگاه اکسیژن ساز، توسط پمپ مخصوص، هواى درون اتاق 
را مکیده و سپس از محفظه هاى پودر زئولیت عبور مى دهد و پودر زئولیت، اکسیژن 21 
درصد موجود در هواى ورودى را از گازهاى دیگر هوا جدا کرده و به سمت محفظه هاى 

دیگر هدایت مى نماید. 

کمپرسور موجود در دستگاه اکسیژن ساز، فشار و درصد اکسیژن را در محفظه ها باال برده و 
خلوص اکسیژن داخل آنها را به 94 درصد و فشار آن را به حدود 230 میلیمتر جیوه مى رساند
نازل  از  و  شده  هدایت  دستگاه  جلوى  فلومتر  پشت  به  نگهدارى  محفظه  درون  از  اکسیژن 

مخصوص به سمت بینى و دهان بیمار هدایت مى گردد.

اجزاى جانبى دستگاه اکسیژن ساز 

نبوالیزر
لیوان مرطوب کننده

فیلتر دستگاه اکسیژن ساز
فیلتر گردگیر
چادر اکسیژن

سوند نازال اکسیژن
ماسک اکسیژن

موارد کاربرد دستگاه اکسیژن ساز

براى بیمارانى که از آمفیزم،  بیمارى مزمن انسداد ریه و یا سایر بیمارى هاى تنفسى رنج مى برند، اکسیژن 
سازها یکى از تجهیزات ضرورى پزشکى هستند.

بیماران حاد ریوى، پونومى، آسمى، قلبى و حتى افراد سالم نیز جهت رفع خستگى روزانه مى توانند از 
این دستگاه استفاده کنند. زندگى بسیارى از بیماران به این دستگاه وابسته است. براى تامین مستمر 
اکسیژن، در محیط خانه،  براى بیماران نیازمند به اکسیژن تراپى، استفاده از این دستگاه مفید خواهد 

بود.

پزشکان اغلب مقدار اکسیژن مورد نیاز بیمار را در نسخه مشخص مى کنند. این میزان اکسیژن اغلب 
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سواالت متداول

آیا براى خرید دستگاه اکسیژن ساز به نسخه و تجویز پزشک نیاز است؟

یا تجویز  بدون نسخه  را  نمى توان آن ها  اکسیژن ساز، جز کاالهاى پزشکى هستند، پس  آنجا که دستگاه هاى  از  بله 
پزشک خرید. چون باید پزشک موارد مورد نیاز براى بیمار را مشخص کند تا دستگاه برحسب نیاز بیمار تهیه شود.

آیا مى توان از دستگاه اکسیژن ساز در هنگام خواب استفاده کرد؟ 

بله، با مشخص شدن میزان دریافت اکسیژن بیمار توسط پزشک، مى توانید از آن در هنگام خواب هم استفاده کنید.

عمر دستگاه هاى اکسیژن ساز چقدر است؟

 معموال دستگاه هاى مختلف بنا به میزان کارکرد و استانداردهاى موجود بین 6 تا 10 سال قابل استفاده هستند.

آیا استفاده ى بیش از حد از دستگاه مى تواند آسیب زا باشد؟

 بله، تحریک پوست و خشکى بینى از شایع ترین عوارض استفاده از دستگاه هاى اکسیژن درمانى است. این عوارض  
بخاطر جریان مداوم هوا به داخل سینوس ها است و به طور معمول در صورت استفاده طوالنى مدت از اکسیژن یا 

استفاده از سرعت جریان باالى اکسیژن حاصل مى شود.
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دستگاه ماینتورینگ بیمارتحلیل کرنش و تنش
نویسنده: صدف فالح تاج آبادى

به ثبت شرایط، عالئم و تحت نظر گرفتن بیمار در یک مدت زمان نسبتًا طوالنى، پایش و یا مانیتورینگ بیمار 
(patient monitoring) مى گویند.

این دستگاه اطالعات مربوط به عالئم حیاتى بیمار را جمع آورى کرده و آن ها را بر روى صفحه نمایش، ظاهر مى کند و 
شرایط نامطلوب بیمار را به تیم پزشکى اطالع مى دهد. مانیتورینگ عالئم حیاتى، براى سه رده بزرگساالن، کودکان و 

نوزادان به کار مى رود و لوازم جانبى هر مانیتورینگ، براى هر رده سنى متفاوت است.

مانیتورینگ در اتاق عمل،  اوژانس و بخش هاى مراقبت ویژه ICU ،NICU ،CCU از تجهیزات بسیار ضروریست.

این دستگاه مواردى مانند: فعالیت الکتریکى قلب، دماى بدن، تعداد ضربان قلب، فشار خون غیرتهاجمى و فشار درون 
شریانى را نشان مى دهد.

این وسیله  شامل یک نمایشگر و سه یا چهار سیم است، که سیم ها به قفسه سینه متصل شده و از این طریق اطالعات 
الزم را ثبت مى کند که به صورت سیار و ثابت طراحى شده اند.

انواع سیستم مانیتورینگ

سیستم مانیتورینگ سه نوع مختلف دارد:

- مانیتورینگ کنار تختى: معموال در کنار تخت بیمار قرار مى گیرد و وظیفه آن ثبت و نمایش پارامترهاى حیاتى 
بدن بیمار و کنترل آن ها به طور پیوسته مى باشد.

- مانیتورینگ مرکزى: این سیستم براى کنترل عالئم حیاتى بیمارانى که بر روى تخت هاى مختلف یک بخش قرار 
دارند، از داخل جایگاه پرستارى به کار مى روند و تمام بیماران را زیر نظر مى گیرد.

- تله مانیتورینگ: این سیستم پارامترهاى حیاتى دریافت شده از بیماران را، به صورت بى سیم و از راه 
دور به یک ایستگاه نمایش مرکزى و یا یک مانیتور کنار تختى انتقال مى دهد.
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اجزاى اصلى مانیتورینگ شامل:

*صفحه نمایشگر: بر روى این صفحه شکل موج ها، مقادیر انتخاب شده، 
پیغام هاى خطا، مقادیر تنظیم محدوده هاى آالرم دستگاه و همچنین تاریخ و ساعت قابل 

رویت است.
*کلیدهاى کنترلى: در قسمت راست صفحه، پنچره هایى وجود دارد که برخى پارامترهاى 

قابل تنظیم براى ماژول ها  و پارامترهاى عددى را نشان مى دهد.
* ناحیه گرافیکى: در سمت چپ صفحه، از باال تا پائین، نواحى گرافیکى مختلفى جهت نمایش سیگنال ها در نظر گرفته 
باشد. براى هر سیگنال، یک قسمت جهت نمایش پیغام ها در نظر گرفته شده که به وسیله این مجموعه میتوان در 

سرعت و سهولت مناسبى تنظیمات گوناگون دستگاه را انجام داد.
* آالرم هاى دستگاه: هنگامى که شرایط ویژه اتفاق مى افتد، آالرم صوتى موقع خروج از محدوده هاى تعیین شده براى 
هر پارامتر عددى و همچنین بروز خطاها فعال مى شود و دستگاه با استفاده از عالمت هاى صوتى و تصویرى آالرم را 
جهت اطالع رسانى به کادر درمان اعالم مى کند. آالرم هاى تصویرى هم زمان با آالرم هاى صوتى فعال مى شوند و براى 
پارامترى که محدوده خارج شده است، مقدار عددى آن را  به صورت چشمک زن نشان مى دهند. چشمک زدن در 
زمان آالرم، ثانیه اى یکبار اتفاق مى افتد و براى مشخص شدن نوع خطا نیز پیغامى بر روى صفحه نمایش ظاهر مى شود.

* ماژول هاى مختلف: با توجه به نوع و کاربرد دستگاه از ماژول هاى مختلفى در سیستم هاى مانیتورینگ استفاده مى 
شود. مثل:

ECG ماژول
ماژول کنترل دما و ماژول کنترل فشار

 SPO2 ماژول
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در آخر 

این مانیتورها جز تمیز کردن و مراقبت درست از باترى احتیاج چندانى به سرویس مجدد ندارند. به طور مثال اگر به 
مدت طوالنى از دستگاه استفاده نشود ، فیوزى که در پشت دستگاه تعبیه شده باید خارج شود و جهت استفاده مجدد، 

دستگاه حداقل به مدت 16 ساعت جهت شارژ کامل به برق متصل باشد.
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لیزیک، الزك، پى آرکى
نویسنده: نگار پوردانا

امروزه در دنیا افراد بسیار زیادى از عیوب انکسارى رنج مى برند و این مشکل شایع ترین بیمارى چشمى به حساب مى
 آید؛ که براى اصالح آن روشهاى مختلفى وجود دارد. افراد بسته به شرایط یکى از آنها را انتخاب مى کنند. یکى از روش

 ها، انجام جراحى هاى انکسارى قرنیه است که با لیزر انجام مى شود. 

جراحى چشم با لیزر

به روند تغییر شکل قرنیه گفته مى شود در این جراحى ها با تغییر در انحنا و ضخامت قرنیه قدرت آن را براى انداختن 
 PRK ،دقیق تصویر بر روى شبکیه تنظیم مى نماید. روش هاى معمول پرطرفدار عبارتند از لیزیک، الزك، فمتولیزیک

وSmile. در اینجا ما به سه روش لیزیک، الزك، PRK و تفاوت آنها مى پردازیم.

PRK عمل

این عمل براى درمان نزدیک بینى، دوربینى و آستیگماتیسم مى باشد. این روش اولین نوع عمل جراحى لیزر چشم مى 
باشد. در سال 1987 «دکتراستفن تروکل» لیزر اگزایمر را اختراع و براى اولین بار از آن استفاده کرد. 

جراحى PRK به صورت سرپایى و بدون بیهوشى انجام مى شود. متخصص، چشم را با قطره بى حس مى کند. سپس پلک 
را با نگهدارنده اى به نام «اسپکولوم پلک» باز نگه مى دارد. سپس جراح با استفاده از تیغ یا لیزر، یک الیه نازك از قرنیه 
(یعنى اپیتلیوم)را بر مى دارد تا به بافت زیر دسترسى داشته باشد. بعد با کمک لیزر اگزایمر تغییر شکل قرنیه انجام مى
 شود. تراشیده شدن بافت قرنیه حاصل از واکنش بین لیزر تابیده شده و مولکول هاى هیدروژن موجود در بافت قرنیه 

است. 

بافت اپیتلیوم که در ابتدا برداشته شده بود، در طى چند روز آینده خود ترمیم مى شود؛ به همین دلیل دوره نقاهت 
عمل PRK یک تا دو هفته طول مى کشد. پس از پایان عمل، روى چشم با لنز تماسى پانسمان مى گردد تا الیه اپیتلیوم 
بهبود یابد. چون در این روش الیه اپیتلیوم برداشته مى شود، دردناك ترین جراحى لیزرى چشم به حساب مى آید. در 

یک روز مى توان هر دو چشم را عمل کرد زیرا اصالح 
هر چشم حدود 5 دقیقه زمان 

مى برد.



نشریه علوم و فناورى هاى پزشکى14

تحلیل کرنش و تنش

PRK روش مناسبى براى بیمارانى است که قرنیه نازك دارند. همچنین این  جراحى 
جراحى به سربازان و ورزشکاران عالقمندان به ورزش هاى پربرخورد توصیه مى شود؛ 

چون در این روش احتمال جابجایى فلپ وجود ندارد.

PRK :لیزر مورد استفاده در جراحى

لیزر اگزایمر طول موج فرابنفش با انرژى باال دارد و براى تخریب و سوزاندن میزان دقیق 
و محاسبه شده اى از بافت قرنیه، از آن استفاده مى شود. طول موج لیزر اگزایمر 193 
نانومتر است و به همین دلیل توسط قرنیه جذب مى شود. براى تولید این لیزر از گازهاى 
مختلفى استفاده مى شود که یکى از شایع ترین آنها گاز فلورین است. على رغم کم خطر 
به سیستم تهویه  اتاق هاى عمل مجهز  این گاز در مصارف چشم پزشکى، تمامى  بودن 

قوى مى باشد.

اولین بار در سال 1389 «دکتر سهیل ادیب مقدم» این جراحى را در ایران انجام داد.

LASIK (Laser-Assisted Situ-In Keratomileusis)

جراحى لیزیک از 20 سال گذشته تا به امروز انجام مى شود و درمان بسیار موثر و موفق بوده است.
دستگاه  از  استفاده  با  که  بود  کسى  اولین  یونان،  در  پالیکاریس»  یوناس  «دکتر   1991 سال  در 
میکروکراتوم الیه نازکى از قرنیه را برداشت و سپس با استفاده از لیزر اگزایمر بخشى از بافت قرنیه را 
تراش داد. البته که یک سال قبل از آن دکتر »غالمعلى پیمان« در آمریکا، این روش را اختراع کرده بود.

این عمل به سرعت عمومیت یافت و جایگزین سایر روشها مانند PRK گردید. گرچه امروزه این 
روش ها هرکدام کاربردهاى خاص خود را نیز دارند.

عمل لیزیک چگونه انجام مى گیرد؟

در لیزیک دو عمل با هم ترکیب مى شوند تا عیب انکسارى اصالح شود. بعد از بى حس کردن چشم، در 
اولین قدم، پزشک جراح از یک وسیله مکانیکى به نام فمتوسکند لیزر براى ایجاد یک ورقه بسیار نازك 
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به اصطالح فلپ flap محافظتى روى قرنیه 
چشم استفاده مى کند. فلپ قرنیه از اپى تلیوم سطحى ترین 

الیه قرنیه و قسمتى از استروما (الیه وسطى قرنیه) تشکیل شده است. سپس 
جراحى فلپ را به آرامى کنار مى زند تا به سطح زیرین قرنیه دسترسى پیدا کند. پس از تغییر 

شکل دادن قرنیه توسط لیزر اگزایمر، الیه برداشت شده دوباره به جاى اول خود بازگردانده مى شود و تمامى 
بخش هایى که از بافت قرنیه برداشته شده بود را پوشش مى دهد. سپس قرنیه به صورت طبیعى این اتصال را بهبود مى 

بخشد. 

پس از انجام لیزیک روند بهبود اولیه با سرعت طى مى شود. به نحوى که بیمار پس از 24 ساعت مى تواند به فعالیت 
روزانه خود بپردازد.

لیزر مورد استفاده در لیزیک چیست؟

1. لیزر فمتوسکند    2. لیزر اگزایمر

1. لیزر Femtosecond از سال 1990 تاکنون در حال تکامل مى باشد. هدف اصلى این است که نوعى لیزر با انرژى پایین 
و سرعت باالى پالس (ضربه) در محدوده مادون قرمز ایجاد شود که قادر به تراشیدن قرنیه با دقت میکرومتر، بدون 
آسیب رساندن به بخش هاى مجاور باشد. در لیزر فمتوسکند مدت زمان هر پالس لیزر در محدوده 10_ 12 ثانیه مى

 باشد. این لیزر طول موج 1053 نانومتر را دارا است.

LASEK (Laser Assisted Sub-Epithelial Keratectomy)

این روش نسبتًا جدیدى در اصالح عیوب انکسارى چشم است. الزك ترکیبى از مزایاى روش دیگر جراحى چشم یعنى 
لیزیک و PRK است.

جراحى الزك به چه صورت است؟

 ابتدا یک محلول الکلى خاص بر روى سطح چشم بیمار ریخته مى شود و در نتیجه، آن الیه نازکى از سلول هاى روى
 سطح چشم که همان اپیتلیوم نام دارند از سطح چشم جدا مى شوند. که ضخامت 60 میکرونى دارد؛ یا
شبیه لیزر  سپس  برد.  بهره  فمتوسکند  پیشرفته  فوق  تکنیک هاى  از  توان   PRK مى 
خود جاى  سر  آرامى  به  فلپ  لیزر  انجام  از  پس  مى شود   انجام 
به پانسمانى  تماسى  لنز  سپس  مى شود.   برگردانده 
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تحلیل کرنش و تنش

مدت 3 تا 4 روز تا زمان ترمیم مجدد اپیتلیوم بر روى آن گذاشته مى شود. تقریبا 
بعد از چهار روز این لنز از بین مى رود. روند بهبود اولیه در این روش، کمى طوالنى 
بکشد.  طول  نیز  هفته  چند  تا  است  ممکن  که  طورى  به  است.  لیزیک  روش  از  تر 
قرنیه  انحناى  یا  کمتر  قرنیه  ضخامت  که  مى شود  انجام  افرادى  در  الزك  معموال 

بیشترى دارند و کاندیدهاى خوبى براى عمل لیزیک نمى باشند.

تفاوت دو روش PRK و LASIK چیست؟

انتهاى عمل، فلپ  این است که در  لیزیک در  و   PRK اساسى عمل  تفاوت هاى  از  یکى 
برداشته شده در جراحى لیزیک جاگذارى مى شود اما در جراحى PRK در پایان عمل الیه 
برداشته شده به جاى خود برگردانده نمى شود و چشم باید خود آن را ترمیم کند. از این رو 
در عمل PRK قرنیه کمتر دستکارى مى شود و براى کسانى که سبک زندگى فعال ترى دارند 
مناسب تر است. عالوه بر این خطرات و عوارض فلپ در عمل PRK وجود ندارد؛ اما به دلیل الیه 
اپیتلیوم برداشته شده احتمال عفونت یا کاهش بینایى در روزهاى ابتدایى بعد از عمل وجود 
دارد. از این نظر، لیزیک یک قدم جلوتر است و بهبود وضعیت بینایى در لیزیک سریع اتفاق مى

 افتد. 

است.   PRK از  کوتاه تر  لیزیک  نقاهت  زمان  آنهاست.  نقاهت  مدت  در  عمل  دو  این  دیگر  تفاوت 
همچنین در لیزیک، نفوذ لیزر بیشتر است. یعنى اینکه اگر قرنیه شما نازك باشد بعد از لیزیک این 
مسئله وخیم تر مى شود. به خاطر همین PRK براى کسانى که قرنیه نازك ترى دارند مناسب تر است. 
و در آخر از لحاظ مالى، در عمل لیزیک به دلیل آن که با لیزر فمتوسکند انجام شده، نسبت به عمل 

الزك و PRK هزینه باالترى دارد.

تفاوت  درباره  اطالعات  تکمیل  *براى 
لیزیک، الزك و prk، مى توانید به سایت 

WWW.Dep-Bme.ir مراجعه کنید.
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کالیبراسیون
نویسنده: فتانه هنرجو

با  پارامتر  آن  اختالف  میزان  سنجش  و  مرجع  استاندارد  یک  با  پارامتر  یک  مقایسه  از  است  عبارت  کالیبراسیون 
استاندارد ؛ در زمینه تجهیزات پزشکى. کالیبراسیون به معناى مقایسه مقدار مورد انتظار خروجى یک وسیله پزشکى 

با مقدار واقعى آن و اعالم میزان خطا است.

فرایند کالیبراسیون، فرآیندى دوره اى است بدین ترتیب که در دوره هاى مشخصى، دستگاه تست شده و روى آن 
مهر  به  ممهور  و  بوده  کالیبراسیون  کد  و  کالیبراسیون  انقضاى  تاریخ  کالیبره،  تاریخ  که شامل  برچسب مخصوصى 

آزمایشگاه کالیبراسیون است، زده مى شود.

نتایج هر آزمون، کالیبراسیون باید به طور صحیح، واضح، بدون ابهام و مبتنی بر واقعیات و طبق دستورالعمل هاي 
خاص مندرج در روش هاي آزمون یا کالیبراسیون و کنترل کیفى گزارش شود.

 به طور کلى، وسایل و تجهیزات پزشکى اى که مشخصه فیزیولوژیک بیمار یا نمونه هاى گرفته شده از بیمار را براى 
تشخیص شرایط بیمارى اندازه گیرى مى کنند یا  انرژى خروجى مشخصى را براى درمان یا حفظ حیات بیمار اعمال 

مى کنند، باید کالیبره گردند.
نمونه هاى تجهیزات نیازمند کالیبراسیون با توجه به تعریف باال عبارتند از: اسپکتروفتومتر، اتو آناالیزر، مانیتورینگ 

بیمار, الکتروکاردیوگراف, پالس اکسى متر, کپنو گراف, مانیتور بیهوشى، انواع فشار خون سنج و.. 
 

اهداف کالیبراسیون 

دلیل  به  اتفاقى  تعمیرات  هزینه  کاهش 
نظارت بر عملکرد دستگاه 

افزایش عمر تجهیزات پزشکى 
کاهش مواد قطعات و ملزومات مصرفى 

جلوگیرى از مراجعات متعدد بیمار به مراکز 
درمانى به منظور کسب اطمینان از صحت 

آزمایشها 
ارائه خدمات  و  بهره وري سیستم  افزایش 

درمانی مطلوب 
به حداکثر رساندن دسترسى به دستگاه و 

قابلیت اعتماد 
کاهش هزینه هاي تجهیزات پزشکى
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فنون کالیبراسیون 

به طور کلى کالیبراسیون به سه روش قابل اجرا است.
1. روش اول کالیبراسیون براى به دست آوردن خطا و ثبت نتایج حاصله است.

2. روش دوم کالیبراسیون، روش اول را در برگرفته و عالوه بر آن نتایج حاصله با استاندارد دو دستور العمل مقایسه 
شده و وضعیت وسیله نیز از جهت قبول یا رد آن مشخص مى شود. 

3. روش سوم کالیبراسیون روش دوم را در برگرفته و عالوه بر آن تنظیم، تعمیر یا حذف خطاى ایجاد شده را نیز دربر 
مى گیرد. 

 الزم به ذکر است که در به دست آوردن خطاى دستگاه هاى اندازه گیرى و ثبت نتایج معموال از دو روش استفاده مى شود.

1. سنجش مقایسه اى یا جانشینى:  از این روش در اندازه گیرى هایى که دقت باال مدنظر نباشد، استفاده مى شود. 
2. سنجش کمى یا دیفرانسیلى:  از این روش دراندازه گیرى هاى  با دقت باال استفاده میشود.

تعیین فواصل زمانى کالیبراسیون مجدد

قطعات  متوالى  تایید  دو  بین  زمان  ماکزیمم  تعیین  تاییدکننده،  سیستم  یک  مطلوب  عملکرد  در  موضوع  مهم ترین 
استاندارد اندازه گیرى و وسایل اندازه گیرى است. پارامترها زیادى بر طول زمان پریود مذکور تاثیر دارند که مهم ترین 

آن ها عبارتند از: 
نوع وسیله اندازه گیرى 

توصیه هاى سازنده وسیله اندازه گیرى 
 گرایش نتایج به دست آمده در کالیبراسیون هاى قبلى 

تاریخچه تعمیرات و سرویس هاى انجام شده روى وسیله اندازه گیرى 
میزان استفاده و نحوه رفتار با دستگاه 
میل به فرسایش و انباشتگى در نتایج 

دفعات و مراحل و نوع عملیات و تست ها و کالیبراسیون هاى انجام شده در کارخانه یا آزمایشگاه عرضه کننده کاال و 
خدمات 

دفعات کنترل کردن مقایسه اى دستگاه با سایر وسایل اندازه گیرى به ویژه قطعات استاندارد اندازه گیرى 
شرایط محیطى (درجه حرارت، رطوبت، ارتعاشات و غیره) 

الزامات ISO 9000 در رابطه با کالیبراسیون 

آنچه در الزامات استاندارد ISO 9000 به عنوان پیاده سازى و استقرار نظام تایید تجهیزات اندازه گیرى مطرح مى شود بر 
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سلسله عملیاتى داللت دارد که ایجاد نظامى مدون و 
کارامد جهت مدیریت، تایید و به کارگیرى تجهیزات اندازه گیرى را به همراه 

داشته باشد. منظور از این نظام حصول اطمینان از انطباق با نیازمندى هاى سیستم و 
همچنین تضمین کیفیت ارایه خدمات به مشترى با ارایه شواهد عینى مبنى بر وجود صحت مورد نیاز است. 

در این راستا اجراى موارد زیر به عنوان پایه ها و ارکان این نظام از اهمیت ویژه اى برخوردار است.

مشخص کردن اندازه گیرى هایى که باید انجام گیرد و تعیین میزان صحت مورد نظر آن ها و انتخاب تجهیزات 
مناسب براى بازرسى به گونه اى که قابلیت براى صحت و دقت الزم را داشته باشد. 

مشخص کردن تمامى تجهیزات بازرسى موثر در کیفیت ارائه خدمات و کالیبره کردن آن ها در فواصل زمانى 
مشخص یا قبل از استفاده از طریق مقایسه با تجهیزات تایید شده مرتبط با استانداردهاى ملى و بین المللى 

تدوین و برقرارى روش هاى اجرایى کالیبراسیون شامل نوع تجهیزات، شماره شناسایى، مکان، دفعات 
بررسى، روش بررسى، معیارهاى پذیرش و اقدامات اجرایى در مواقع رضایت بخش نبودن نتایج. 

شناسایى تجهیزات بازرسى با یک نشانگر یا سابقه شناسایى مناسب جهت نشان دادن وضعیت کالیبراسیون 
آن ها 

نگهدارى سوابق کالیبراسیون 
ارزیابى و تدوین اعتبار نتایج بازرسى هاى قبلى، هنگامى که معلوم شود تجهیزات بازرسى از وضعیت کالیبره 

بودن خارج شده اند. 
کسب اطمینان از مناسب بودن شرایط محیطى کالیبراسیون و بازرسى ها 

کسب اطمینان از جابجایى، نگهدارى و انبارش تجهیزات بازرسى به گونه اى که صحت و تناسب آن ها براى 
استفاده، حفظ شود.

برچسب هاى کالیبراسیون 

این برچسب ها با هدف ایجاد روشى مناسب براى کنترل و حصول اطمینان از انجام، عملیات کالیبراسیون برروى وسیله
 اندازه گیرى طراحى شده اند و به طور کلى برچسب ها در 6 دسته رنگى طبقه بندى میشوند.
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تحلیل کرنش و تنش

1. برچسب مخصوص استانداردهاى اولیه (به رنگ قرمز) 
2. برچسب مخصوص استانداردهاى ثانویه (به رنگ طالیى) 

3. برچسب مخصوص استانداردهاى کارى (به رنگ سبز) 
4. برچسب مخصوص کلیه دستگاه هاى متفرقه (به رنگ سفید) 

به  نیاز  که  تجهیزاتى  به  مربوط   NCR (No Calibration Required) برچسب   .5
کالیبراسیون ندارند. 

6.برچسب CBU (Calibration Before Use ) مربوط به تجهیزاتى که به ندرت استفاده مى
 شوند.

انقضاى  باید تاریخ کالیبره و  الزم به ذکر است که برروى برچسب کالیبراسیون حتما 
به  باشد و در جایى که  کالیبره کننده  به مهر آزمایشگاه  و ممهور  اعتبار آن قید شود 

وضوح دیده مى شود نصب شود. 

الزامات مربوط به برچسب هاى آزمون هاى کنترل کیفى و کالیبراسیون

به صدور گزارش  انجام آزمون کنترل کیفى وسیله، موظف  از  فعالیت پس  • دارنده مجوز 
آزمون (حداکثر 10 روز پس از اتمام آزمون ها) و الصاق بر چسب ردیابى و هولوگرام گزارش 

مربوطه روى وسیله پزشکى و ارائه گزارش آزمون به مراکز مى باشد.
• نصب برچسب با عناوین کالیبراسیون یا تنظیم دستگاه از سوى دارنده مجوز فعالیت به هیچ 

وجه مجاز نمى باشد.
• در صورتیکه نتیجه آزمون کنترل کیفى دستگاه بصورت مشروط باشد، دارنده مجوز فعالیت موظف 
گزارش  برگه  تهیه یک  به  نسبت  العمل،  این دستور  با  مطابق  مرتبط  برچسب  الصاق  بر  است عالوه 
در  باشد)  مى  دستگاه  ایرادات  خالصه  شامل  که  اخطار  برچسب  یک  (یا  آزمون  گزارش  از  مختصر 

خصوص محدودیت هاى استفاده از دستگاه جهت نصب بر روى دستگاه اقدام نماید.
• در متن گزارش ها و برچسب ها باید شماره مجوز فعالیت صادر شده از طرف اداره کل ذکر شود.

• استفاده از شماره مجوز فعالیت در گزارش ها و برچسب هایى که در دامنه فعالیت مجوز نباشد، مجاز 
نیست و عالوه بر برخورد اداره کل، مى تواند پیگرد قضائى را نیز به دنبال داشته باشد.

• کلیه مراکز درمانى ملزم مى باشند، پس از انجام آزمون هاى کنترل کیفى، در خصوص دستگاه هایى که 
انجام مجدد آزمون  به رفع مشکل،  باشد، نسبت  یا مردود مى  نتیجه آزمون کنترل کیفى آنها مشروط و 

کنترل کیفى پس از رفع مشکل و اصالحبرچسب کنترل کیفى الصاق شده بر روى دستگاه اقدام نمایند.
• الصاق برچسب نامرتبط با نتیجه آزمون و مغایر با الزامات دستورالعمل هاى ابالغى تخلف محسوب مى 

گردد.
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معرفی فناوري هاي جدید براي کمک به معلوالن 

نویسنده: کیمیا کشاورزى

افراد معلول به دلیل ناتوانی خود، از پیشرفت هر روزه جامعه عقب مانده اند. اما فناوري اطالعات میتواند این خأل را بر 
طرف کند. فناوري اطالعات همانند معجونی معجزهآسا است که به افراد ناتوان کمک میکند تا با روشی مناسب و 

دقیق، گامی بزرگ رو به جلو بردارند. در این تحقیق به بررسی مشکالت معلوالن در دنیاي کامپیوتر و همچنین 
راهکارهایی براي راحتی بیشتر این کاربران پرداخته میشود.

 
در این تحقیق به بررسی برخی تکنولوژیها براي کمک به معلوالن پرداخته شده اما مشکل اصلی اینجاست که 

تکنولوژي هایی که براي این منظور طراحی میشوند یا بسیار گرانقیمت هستند یا کاربري تعریف شده و پیش بینی 
شده اي را در عمل ارائه نمیکنند. 

براي راحتی بیشتر کاربرانی که معلولیت هاي خاصی دارند، طرح هاي زیادي از ماوس و کیبوردهاي کامپیوترها مطرح 
شده است؛ مانند:

کیبورد مخصوص معلولینی که تنها از یک دست خود میتوانند استفاده کنند. این کیبوردها مطابق با دست چپ 
یا راست طراحی میشود و محل قرارگیري دکمه ها بر اساس راست و چپ بودن دست متفاوت است. همچنین دکمه 

هاي بزرگتري روي آنها قرار گرفته است. 
دستیار کیبورد؛ روي کیبورد سوار میشود و هنگامی که فرد یک حرف را فشار دهد، براي جلوگیري از خطا در تایپ، 

حروف دیگر غیر فعال میشوند. 
ماوسهایی که تنها با حرکت سر کنترل میشوند. 

ماوسهایی که تنها با حرکت چشم کنترل میشوند. 
 (Trackballs) ماوسهاي گوي مانند

فرصت هاي کار از راه دور و فرصت هاي آموزش و تجارت از جمله اموري هستند که شهرهاي الکترونیکی در هزاره 
سوم براي شهروندان کم توان و معلول به وجود میاورند. به طورکلی افراد کم توان به چهار دسته حسی، جسمی، 

ذهنی و همچنین چند معلولیتی تقسیم میشوند. 

یک شهروند کم توان الکترونیکی به فردي گفته 
میشود که در یکی از
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چهار دسته فوق قرار داشته و بتواند با استفاده از فناوري اطالعات و کاربردهاي آن که در بستر یک شهر الکترونیکی 
وجود دارد، جایگاه خود را در محیط کار، زندگی و تفریح ارتقا داده و از خدمات موجود در شهرهاي الکترونیکی مانند 
سایر شهروندان استفاده کند. قابل حمل بودن و به صرفه بودن تبلت ها، آنها را به وسیله اي مناسب و محبوب براي 

تمرین سخن گفتن و درمان ناتوانی در بیان تبدیل کرده است. 

شهرهاي الکترونیکی نیز باید به گونه اي طراحی شوند که امکان استفاده از خدمات آنها براي همه اقشار جامعه ازجمله 
افراد کم توان و معلول فراهم باشد. 

براي مثال در یک سایت شهر الکترونیکی باید ابزاري براي درشت نمایش دادن مطالب براي افراد کم بینا، امکان صوتی 
براي خواندن مطالب سایت براي افراد نابینا و ابزار شناخت افراد کم توان و معلول از طریق هوشمندسازي سایت وجود 
داشته باشد. بنابراین در استانداردسازي شهر الکترونیکی باید نیازهاي افراد کم توان و معلول در نظر گرفته شود تا 
مشکالت موجود شرایط شهرهاي سنتی از نظر معماري و خیابان ها و ساختمان هاي دولتی و غیردولتی باعث بروز 

مشکالت براي این قشر از جامعه نشود. 

به کارگیري ربات ها

استفاده از تبلت براي صحبت کردن 

رباتها همچنان که در صنعت کاربریهاي زیادي داشته اند، توانستهاند پرستار خوبی براي افراد کم توان در منازل و 
بیمارستان ها باشند و باعث تغییر در تولیدات صنعتی و توقع در افراد معلول شده اند. 

قابل حمل بودن و به صرفه بودن تبلت ها، آنها را به وسیله اي مناسب و محبوب براي تمرین سخن گفتن و درمان 
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ناتوانی در بیان تبدیل کرده است. 

اپلیکیشن هایی چون Speak for Yourself  و Augie AAC به درمانگران زبان این امکان را میدهد که در درمان 
بیماران خود به گنجینه لغات بیش از 13000 کلمه دسترسی پیدا کنند؛ آن هم تنها با چند تماس کوچک روي صفحه 

نمایشگر تبلت. به عالوه، برخی اپلیکیشن ها دستورالعمل هاي برنامه خود را به صورت صوتی پخش میکند، که در 
نتیجه کاربر بدون دیدن صفحه نمایش میتواند از این برنامه استفاده کند. 

تا  اوتیسم رنج میبرند، آنها را به سمت آیپدها و تبلت ها سوق میدهند  از مشکل  از بچه هایی که  والدین بسیاري 
کودکان بتوانند ارتباط بیشتري با محیط خود برقرار کنند، روابط اجتماعی را آموخته و با لغات جدید آشنا شوند. خوب 
یا بد، واقعیت ماجرا این است که کودکان و نوجوانان امروز، هنگام یادگیري با تبلت لذت بیشتري میبرند. به همین 
دلیل براي آموزش به این کودکان از تبلت به جاي کاغذهاي آموزش الفبا و غیره استفاده میشود، در این حالت کودك 

تمرکز بیشتري دارد. 

دکتر میثم قوانلو با ایجاد یک سوراخ بر روي زبان، امکان کنترل صندلی چرخدار و رایانه را براي افراد معلول فراهم 
کرده است. در این روش حرکات یک آهن رباي ریِز کارگذاشته شده در سوراخ زبان، توسط حسگرها، تشخیص داده 
شده و به دستوراتی که میتوانند گسترهاي از وسایل را کنترل کنند، تبدیل میشود. بخش بزرگی از مغز به کنترل زبان 
به دلیل نقش آن در گفتار اختصاص یافته است. این بخش از بدن به دلیل آسیبهاي نخاعی که میتوانند بخشهاي دیگر 

بدن را دچار معلولیت کنند (تتراپلژي) صدمه نمیبیند. 

میکند.  تغییر  زبان  با حرکت  که  میکند  ایجاد  مغناطیسی  میدان  زبان،  در  اندازه عدس  به  این روش، یک سوراخ  در 
حسگرهاي موجود بر روي گونه میتوانند موقعیتهاي دقیق این سوراخ را تشخیص دهند. زبان انجام بهترین و فوق العاده 
ترین دستورات را از طریق گفتار ارائه میکند از این رو چرا از همین گستره از حرکات براي دستور به وسایل کمکی 

استفاده نشود.  
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ایستگاه هاي اتوبوس هوشمند براي معلولین

تکنولوژي براي نابینایان 

دیجیتال ساینیج براي معلولین 

اتوبوس  ایستگاه  جامعه،  معلول  افراد  از  حمایت  پی  در   Bok Chian Check آقاي 
هوشمندي را طراحی کرده است که به گفته وي در صورت پیاده سازي این طرح، 
شاهد بازگشت افراد معلول زیادي به اجتماع خواهیم بود. البته گفتنی است این طرح 
 Bok Chian  با کمی تغییرات، سالها است در کشورهاي اروپایی اجرا شده اما طرح آقاي

Check بسیارکاملتر است. 

با  و  شوند  حاضر  هوشمند  اتوبوس  ایستگاههاي  در  میتوانند  نابینا  یا  معلول  افراد 
فشاردادن دکمه اتوبوس مربوطه، با شنیدن پیامهاي صوتی و تصویري توسط بلندگو و 
بین  ارتباط  شوند.  آگاه  آن،  رسیدن  مقصد  به  و  حرکت  زمان  از  ایستگاه   LEDنشانگر
اتوبوس و ایستگاه توسط ارتباط بیسیم انجام میشود و قرار است در آینده نرم افزار تلفن 
همراه ایستگاه هاي اتوبوس براي معلولین نوشته شود تا حتی اگر معلولین نتوانستند به 
موقع خود را به ایستگاه برسانند، توسط این برنامه، راننده را آگاه کنند و در صورت امکان 

راننده براي چند دقیقه در ایستگاه توقف کند تا شخص معلول خود را به اتوبوس برساند. 

دیجیتال ساینیج(Digital Signage)  میتواند در محوطه دانشگاه به منظور آموزش و اطالع رسانی 
درخصوص دسترسی افراد معلول به محوطه دانشگاه، مورداستفاده قرار گیرد. این نوع سیستم اطالع 
میتواند  دانشکده  دفاتر  و  درس،  ورودي جدید، کالسهاي  محلهاي  نظیر ساخت  مواردي  در  رسانی 
کمک به سزایی به افراد معلول کند. دیجیتال ساینیج ها همچنین میتوانند منابع متنی را بهعنوان 
راهنما از طریق متن یا صوت، به کاربران انتقال دهند و درخصوص مواردي که فاقد خط بریل یا نشانه 

هاي جهت یابی هستند، مسیریابی را اضافه کنند. 

تکنولوژي با پیشرفت روزافزونی که دارد همواره به این سو میرود که نیازهاي بشر را رفع و زندگیش را 
ساده کند. در همین راستا به کارگیري فناوري براي افزایش توانایی افراد نابینا یکی از دغدغه هاي مهم 
افراد فعال در این حوزه محسوب میشود. این گروه همواره در تالش بوده اند تا بتوانند با استفاده از فناوري 
هاي گوناگون از طریق حواس دیگر مانند شنوایی و المسه به این افراد نابینا کمک کنند تا اطالعات را هرچه 
بهتر از محیط اطراف خود دریافت کنند. گجت هاي گویا و برنامه هاي کاربردي مختلفی که براي استفاده و 

سرگرمی نابینایان ساخته شده از جمله همین موارد است. 

  Dot ساعت هوشمند

Dot را میتوان اولین ساعت هوشمند بریل در جهان دانست. این وسیله در مقایسه با دیگر ابزارهاي 
الکترونیکی خط بریل کاربرد بیشتري داشته و هزینه به مراتب کمتري براي افراد نابینا به همراه 
دارد. Dot به فرد نابینا کمک میکند در هر زمانی به پیام ها، توییت ها و حتی کتاب ها دسترسی 
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داشته باشد. از لحاظ فنی، این ابزار با شش 
نقطه در چهار ستون کار میکند که تمامی این نقاط روي 

صفحه نمایش ساعت هوشمند قرار گرفته است. این نقطه ها باالتر و پایین تر 
میروند تا در هر زمانی چهار حرف مخصوص بریل را شکل دهند. این وسیله میتواند به راحتی 

از طریق بلوتوث به هر گوشی هوشمندي متصل شده و سپس متن مربوط به ایمیل یا پیام را براي صاحبش 
به خط بریل تبدیل کند. 

تاکیت 

افرادي  به  کمک  براي  ابداعی  وسیله  یک  واقع  در  تاکیت 
در  و  میبرند  رنج  زبانی  و  کالمی  اختالالت  از  که  است 
تلفظ  این وسیله  دارند.  دیگران مشکل  با  ارتباط  برقراري 
هاي نامفهوم را به کلماتی قابل درك تبدیل کرده و موجب 
بتوانند  اطرافیان  فرد،  کالمی  اختالل  وجود  با  میشوند 
از مزیتهاي  او شوند. یکی  بهدرستی متوجه منظور و نیت 

مهم تاکیت این است که به هر زبانی کار میکند .

این وسیله در ابتدا الگوهاي کالمی فرد را شناسایی کرده و 
یک دیکشنري کالمی شخصی ایجاد میکند، در ادامه تلفظ هاي نامفهوم را شناسایی و مشخص میکند. به این ترتیب 

فرد میتواند بهراحتی با دیگران ارتباط برقرار کند. 

 WWW.Dep-Bme.ir سایت  به  توانید  مى  معلوالن،  براى  جدید  هاى  فناورى  درباره  اطالعات  تکمیل  *براى 
مراجعه کنید.
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اولین اختراعات در حوزه 
تجهیزات پزشکى

نویسنده: على حمیدى
توجه ما کمتر سوق به فرایند داره، بیشتر 

درگیر ابتدا و انتهاى یه عملى هستیم اصال 
یه جورایى اول و آخر اتفاقى توجه ما رو میدزدند. 
با اینکه کسانى که فرایند محور کار میکنند و در 

زندگیشون به جاى حواس پرتى روى فرایند تمرکز 
میکنند موفق ترند. بگذریم!

در این بین ابتداى تجهیزات پزشکى که روز به روز پیچیده تر، با کارایى 
باالتر و البته گرون تر میشوند مبهم است. چون یه جورایى در طى فرایند به 

وجود اومدن و اتفاقى نبوده که کسى شب بخوابد صبح بلند شود بگوید وقت 
ساخت الکتروکاردیوگرام است

طبیعى هم هست وقتى به فراند تولید ماشین نگاه میکنیم میبینیم که اول با اسب سفر 
میکردند سپس کالسکه درست شد بعد از اون ماشین بخار درست شد بعد از آن ماشین  

بنزینى درون سوز ساخته شد. بعد از سالها توسط هنرى فورد ماشین تولید انبوه شد و در دست 
عموم قرار گرفت و همین طور این سیر تکامل ادامه داشت که امروزه شاهد ساخت ماشین هاى برقى 

و خودران بعضى رسیده اند. 

به همین علت  اولین ها در تجهیزات پزشکى پروتز هاى ساده اى بوده اند (البته االن ساده ست اون موقع 
خیلى بوده) که کم کم نیاز به تجهیزات براى درمان حس شد که به ساخت وسایل ساده اى مثل 

استتوسکوپ پیشرفت کرد و همین سیر تکامل باعث به وجود آمدن الکتروشوك، ساکشن، اکسیژن ساز و 
سایر تجهیزات درمانى شد. 

اولین پروتزى که ساخته شده در مصر باستان بوده که باستان شناسان در پى اکتشافاتشون در به چوبى 
بودن  به چوبى  باستان شناسان پى  آلمان  یا مثال در  بردند  پاى یک مومیایى پى  انگشت شصت  بودن 
انگشت یک مومیایى 3 هزار ساله پى برده اند اما از همه این اکتشافات جالب تر اکتشافى بوده که در 
شهر سوخته تمدنى بسیار پیشرفته در حوالى زاهدان و زابل امروزى ك شف شده. باستان شناسان 

شواهدى مبنى بر چشم مصنوعى پیدا کردند. (ما ایرانیا تو تاریخ خوب میدرخشیم)

نیاز باعث بوجود آمدن علم و تجارت میشود. همه این سال ها تحقیق و توسعه توسط تمدن هاى 
پیشین به علت حس شدن نیاز به چیزى بوده که تکمیل کننده علم پزشکى باشد چیزى که امروزه 

به اسم مهندسى پزشکى میشناسند.

همه ى پیشرفت هاى تمدن هاى پیشین پیش درامدى بوده در شکل گیرى علم فیزیک پزشکى که 
و...) تشکیل یک گرایش  الکترونیک، مکانیک، شیمى  (مثل  اضافه شدن هر شاخه ى دیگرى  با 

جدید در این رشته داده اند. 
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در سال 1895 رونتگن المپ 
اشعه کاتد را به صورت تصادفى کشف کرد.

 او پى به این برد که این المپ باید یکى از انواع اشعه 
نافذ را ساطع کند و اسم آن اشعه را اشعه ایکس نامید زیرا 

تابحال کشف نشده بود و رفتار عجیبى براى او داشت. 

او پى به وجود اشعه وقتى که حتى المپ در اتاقى دیگر بود، برد. آقاى رونتگن با خود حدس زد که اگر این اشعه را از 
دست عبور دهد و روى یک صفحه ثبت کند میتواند استخوان هاى دست را ببنید که همین طور هم شد و این نقطه 

شروعى براى تصویر بردارى پزشکى شد. 

میتوان به جرات گفت که اشعه ایکس انقالبى در تصویر بردارى و حتى پزشکى هست که امروزه میبینیم خیلى از 
دارد.  کلیدى  و  مهم  نقش  ایکس  اشعه  میکنند  استفاده  تشخیص  براى  پزشکان  و  میشود  گرفته  که  عکس هایى 
عکسبردارى هاى استخوانى و خیلى از دستگاه هاى دیگر. اشعه ایکس امروزه در دستگاه هاى سى تى اسکن، بعد از 
اشعه ایکس امواج فراصوت بودند که در طى جنگ جهانى اول ارتش انگلیس براى کمک به جلوگیرى از غرق شدن 

کشتى هایش توسط زیردریایى هاى آلمان استفاده میکرد. 

این تکنیک انگلیس در جنگ جهانى دوم کامل شد و بعدها به طور گسترده در صنعت این کشور براى آشکارسازى 
تولید  براى  امواج  این  خاصیت  از  دوسیک  آقاى  جهانى  هاى  جنگ  از  بعد  میکردند.  استفاده  فلزات  در  شکاف ها 
سونوگرافى استفاده کرد و روز به روز بر کاربرد امواج فراصوت در پزشکى، زیبایى و... استفاده شد. اما این اتفاقات 

سیر تحول مهندسى پزشکى در جهان بود. 

متاسفانه کشور ما سالیان سالیان است که عقب تر از دنیا در حال حرکت است که تا حدودى به حاکمیت و تا حدودى 
به شرایط خاص و ملتهب این منطقه خاص بر میگردد. اما با این همه افرادى بوده اند که براى رسیدن این کشور خسته 

به مرز دانش فداکارى ها و زحمت هاى فراوانى کشیده اند .

اگر تمدن شهر سوخته کمى جلوتر بیاییم به اسم بلندآوازه ى 
خاصى  هاى  روش  از  که  میرسیم.  سینا  بوعلى  الرئیس  شیخ 
براى درمان بیماران استفاده میکردند که به نوبه خود جالبه 
اما اولین دستگاه پزشکى در ایران توسط پرفسور حسابى در 
یک  که  شد  ساخته  دانشگاه  درس  کالس  در   1309 سال 
سال  از  که  بود  کوچک  بسیار  ابعاد  در  ایکس  اشعه  دستگاه 
به کمک چندین پرفسور دیگر  1310 توسط پرفسور حسابى 

تالش براى به سرانجام رسوندن این دستگاه شروع شد. 

براى ساخت این دستگاه رادیولوژى (کاربردى) در مقیاس غیرآزمایشگاهى زیر زمین بیمارستان گوهرشاد انتخاب 
شد. سالها بعد در دانشگاه صنعتى شریف پرفسور نحوى اولین پژوهش هاى مهندسى پزشکى رو انجام داد و در 

سال 56 اولین آزمایشگاه را در این دانشگاه تاسیس کرد.

برنامه  گروه  در  فرهنگى  انقالب  ستاد  در   59 سال  در 
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ریزى پزشکى بحثى در خصوص تربیت و تعمیر وسایل پزشکى مطرح شد اما 
در آن زمان مفهوم و جایگاه مهندسى پزشکى در جامعه مطرح نبود اما انبارهاى 

بیمارستان ها و کلینیک ها مملو از دستگاه هایى بود که نیاز به تعمیر و نگهدارى 
داشتند.

کاردانى  دوره  ایجاد  باعث  کارافتاده  از  دستگاه هاى  به کار گیرى  به  نیاز  همچنین   
الکترونیک پزشکى و همچنین الکترومکانیک پزشکى شد اما همچنان در حاشیه بود و 

مورد توجه قرار نمیگرفت.  

 65 سال  نهایت  در  که  داشت  ادامه  دانشگاهى  رشته  یک  تشکیل  براى  ها  فعالیت  این 
شهید  پزشکى  علوم  دانشگاه  و  برق)  (دانشکده  شریف  صنعتى  داشنگاه  بین  قراردادى 
مهندسى  رشته  ارشد  کارشناسى  مقطع  در  که  شد  منعقد  پزشکى)  (دانشکده  بهشتى 
پذیرش  کنند.  پذیرش  نفر  با ظرفیت 5  بیومکانیک  و  بیوالکتریک  گرایش  در دو  پزشکى 
دانشجویان از سال 66 در این دو دانشگاه شروع شد . این نقطه شروع مهندسى پزشکى به 

طور رسمى در ایران بود. 

زیرساخت هاى  دیگر  چندى  و  حسابى  پرفسور  توسط   1309 سال  از  خالصه  طور  به  یعنى 
به طور رسمى مهندسى پزشکى در  و در سال 66  پایه ریزى شد  مهندسى پزشکى مدرن 
مقطع ارشد براى پذیرش دانشجویان در دو دانشگاه آماده شد و از آن پس سیر تکامل این 

رشته شروع شد و در دانشگاه هاى دیگر دانشجو پذیرش میشد.
 

توسط   68 سال  در  سیبرنیکى  دست  ساخت  به  میتوان  دانشجویان  این  افتخارات  از 
هاشمى  دکتر  جمله  از  خبره  اساتید  از  جمعى  و  امیرکبیر  صنعتى  دانشگاه  دانشجویان 

گلپایگانى (پدر مهندسى پزشکى ایران) اشاره کرد. 

دوره کارشناسى این رشته اولین بار در سال 72 توسط دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى 
و دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب به پذیرش دانشجو پرداخت. سپس دانشگاه امیرکبیر در 

سال 74 و پس از آن سهند تبریز، اصفهان و... به پذیرش دانشجو پرداختند. 

امروزه رشته منهدسى پزشکى در اکثر دانشگاه ها و اکثر دانشگاه ها بیشتر گرایش هاى 
این رشته رو تدریس میکنند. همان طور که گفته شد در ابتدا گرایش هاى این رشته 

محدود به بیوالکتریک و بیومکانیک بود اما امروزه گرایش هاى بالینى، مهندسى بافت، 
بیومواد (بیومتریال)، گرایش تصویربردارى، به تازگى گرایش بیوانفورماتیک براى این 

رشته وجود دارد.

مهندسى پزشکى در ابتدا با هدف تربیت افراد براى حفظ و نگهدارى از لوازم 
بیمارستانى، کلینیکى بود اما با گذشت زمان ابعاد تازه اى از این رشته نمایان 
میشود. اگر شما به 50 سال پیش سفر میکردید و میگفتید که دارم مهندسى 

پزشکى گرایش بیومتریال میخونم شاید شما رو در تیمارستان بسترى میکردند 
اما امروزه میبینیم که چه گرایش مهم و چه بازار کار خوبى دارد. نه تنها 

بیومتریال بلکه تمامى گرایش هاى این رشته پتانسیل هایى دارند که براى 
کشورهاى توسعه یافته اى چون آمریکا، آلمان، سنگاپور و بقیه ناشناخته هست.
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با ما در ارتباط باشید

وبسایت دپارتمان مهندسى پزشکى

جهت ارتباط با دبیر انجمن مى توانید از طریق آى دى زیر اقدام فرمایید.

@srb_admin

همچنین مى توانید از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید.

info@dep-bme.ir

و نیز در صورت بروز هرگونه مشکل مى توانید ما را از طریق پنل کاربرى در سایت 
در بخش ثبت درخواست ها(اتیکت ها) مطلع سازید.


