ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺷﻮﻣﺎﺧﺮ ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻫﻮﺷﯿﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
 | Maryam Mousaviﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۸
ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮔﺰارش داده ﮐﻪ ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ ﺷﻮﻣﺎﺧﺮ ﺑﻌﺪ از ﻃﯽ ﮐﺮدن ﯾﮏ دوره درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﺷﻮﻣﺎﺧﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮوز ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺣﯿﻦ اﺳﮑﯽ در ﮐﻮه ﻫﺎی آﻟﭗ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺷﺪ ،ﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎه در

ﮐﻤﺎ ﺑﻮد و از آن ﭘﺲ ﮐﺴﯽ او را در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
ﺣﺎﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﮏ ﺟﺮاح ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ ﮐﺸﻔﯿﺎت زﯾﺎدی ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی در
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﻄﻮره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻣﻮل ﯾﮏ را در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن Georges Pompidou
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار داده و او ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺸﺮﯾﻪ  Le Parisienﻧﯿﺰ در ﺧﺒﺮ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺧﻮد ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ در روش درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای

ﺷﻮﻣﺎﺧﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﺗﻮرم ﺑﻪ وی ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻧﺘﻘﺎل وی ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺷﻮﻣﺎﺧﺮ از اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪن وی اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮد و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﻤﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﺳﻮی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ وی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ اش
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪن ﺷﻮﻣﺎﺧﺮ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾﮏ
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎش ﻧﺸﻮد ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ او در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﯾﮑﺎوری ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.

ﺑﻠﻪ ﻣﻦ از او ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪه اﺳﺖ.
 Le Parisienدر اداﻣﻪ ﮔﺰارش ﺧﻮد آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮﻣﺎﺧﺮ در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل

ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻓﯿﻠﯿﭙﻪ ﻣﻨﺎش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ ﺟﺮاح ﻗﻠﺐ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن
ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ﻫﺎ اﻓﺘﺎد.

ﺷﻮﻣﺎﺧﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻧﺤﻪ اﺳﮑﯽ در دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۳و وارد آﻣﺪن آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑﻪ ﺳﺮش ،در ﻣﻨﺰل
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اش واﻗﻊ در ﻟﻮزان ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﺪ و از آن زﻣﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﺒﺮﻫﺎی اﻧﺪﮐﯽ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ وی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
در ژاﻧﻮﯾﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻣﺎﺧﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ وی ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده و در
آن اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻫﻔﺖ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺮﻣﻮل
ﯾﮏ را از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻣﺎﺧﺮ ﻗﺒﻼ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﻄﻮره ﺑﻪ ﻫﻮش آﻣﺪه اﻣﺎ از ﺳﺎل ۲۰۱۳
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ وی اراﺋﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ او در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

