ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای آﺳﺎن ﺗﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎر ﭘﺰﺷﮑﺶ ،از
ﮐﻠﯿﻪ ی ﺧﻮد ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺟﻤﻌﻪ ۲۶ ،دی ۱۳۹۳
در ﮐﻨﺎر داﺷﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﻻر ارزش دارﻧﺪ،
ﺟﺮاﺣﺎن زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ،ﺟﺰﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻤﺎر را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﻗﺎدرﻧﺪ

ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ ﺗﺮی در آن ﻟﺤﻈﻪ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  John Cousinsﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺳﻨﮓ  3.5ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی در ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺎ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی
از ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮد در ﺳﺎﯾﺰ واﻗﻌﯽ ،آن را ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺮﺷﮑﺎن ﻗﺮار داد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  Southamptonﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺮﻋﺖ داده و
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎر ،ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺳﻨﮓ را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در روز دوﺷﻨﺒﻪ
اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺟﺮاح ﻣﺘﺨﺼﺺ  ،Bhaskar Somaniدر ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮای

درﻣﺎن  20ﺑﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ دﭼﺎرﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﺎپ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﺧﯿﺮا ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﺷﮕﺮﻓﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ در آﯾﻨﺪه ای ﻧﺰدﯾﮏ

ﺷﺎﻫﺪ ﭼﺎپ اﻋﻀﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﺪن ﯾﺎ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر ﺣﻮادث ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در ﻋﻤﻞ ﻫﺎی ﺟﺮاﺣﯽ در ﺣﺎل رواج ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﯿﻢ
ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﯿﺎﻣﯽ ،از ﻣﺪل ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی در ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﻗﻠﺐ دﺧﺘﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮﺳﺘﻮن ﻫﻢ
ﭘﺮﯾﻨﺘﺮﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ی ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰ اﻋﻀﺎی
ﺑﺪن ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻐﺰ ﯾﺎ ﺟﻤﺠﻤﻪ ی ﻧﻮزاد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎدی ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺴﯿﺎری ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و اﺳﮑﻦ ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﺸﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺟﺮاﺣﺎن ﻧﯿﺰ در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪل دﻗﯿﻖ ﻋﻀﻮ ﻣﺸﮑﻞ دار را ﺑﻪ
دﯾﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮی از آن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
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