ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ :ﻣﺮگ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
زدن ﯾﮏ ﮐﻠﯿﺪ رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ  ۶۳۱ﺷﺨﺺ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮگ در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻼش ﻓﺮد ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺰﯾﺰان وی ﻧﻘﺶ ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ در اﺣﯿﺎ ﻣﺠﺪد وی دارد و
ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﺴﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ وی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ روزی ﺑﺎ ﻣﺮگ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻨﻮز راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﻣﺮگ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺳﻮاﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،آﯾﺎ ﻣﺮگ ﻣﺎﻧﻨﺪ زدن ﮐﻠﯿﺪ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ و در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ

رخ ﻣﯽدﻫﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان زﻣﺎن ﻣﺮگ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد؟ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮان زﻣﺎن ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
اﻧﺪاﺧﺖ؟
ﺳﻮاﻻت درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻨﻮز ﭘﺎﺳﺦ روﺷﻦ و دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻔﺲﻫﺎی آﺧﺮ را زده و ﺗﺎ ﭘﺎی ﻣﺮگ رﻓﺘﻪ وﻟﯽ اﺣﯿﺎ
ﺷﺪه و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﻓﺮدی ﻓﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ؟ و ﺳﻮال ﺑﻌﺪی اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر ﻣﯽﺗﻮان
ﺑﻪ اﺣﯿﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮگ اﺳﺖ اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد و ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در اﺣﯿﺎ ﺷﺪن ﻓﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ؟
ﻣﻌﻤﻮﻻ وﻗﺘﯽ ﻓﺮدی ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﮐﻬﻮﻟﺖ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮگ اﺳﺖ ،اﻃﺮاﻓﯿﺎن و
ﺧﺎﻧﻮاده روزﻫﺎی ﭘﺮﺗﻨﺸﯽ را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎ و
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﻃﺮاﻓﯿﺎن در دوران ﭘﺎﯾﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ زﻣﺎن ﻣﺮگ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار
ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺠﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﻮاﻧﮕﻠﻨﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ در
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮگ و دادهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ روزی زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽرﺳﺪ .ﻣﺮگ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد،
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای اﺣﯿﺎ ﻓﺮد در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮگ را ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ
اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺘﯽ دﭼﺎر اﯾﺴﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺠﺪدا
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﺰﯾﺰان آن ﻓﺮد و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ دارد .ﺑﺎرﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه
ﻓﺮدی در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮگ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮدش اﺳﺖ و زﻣﺎن ﻣﺮگ او ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ  631ﻧﻔﺮ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮگ و در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻼش ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی در ﮐﻨﺪ ﺷﺪن ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﺮگ دارد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد؟ آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﻓﺮد
ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﺑﻬﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؟
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد ﻓﺮد ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و

اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎن ﻣﺮگ را ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازد .از ﺑﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮان در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ درﺻﺪ )در ﮐﻞ  5ﻧﻔﺮ( ﮐﺎﻣﻼ اﺣﯿﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺣﺪود  14درﺻﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﻠﺒﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺐ ﻓﺮد از ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﻓﻮت ﺷﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ دﭼﺎر ﻣﺮگ ﺷﻮد ،ﭼﻬﺎر دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ و در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﺣﯿﺎ ﻣﺠﺪد ﻓﺮد ﺗﻼش ﮐﺮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎدر درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ را ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮد ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎز ﮔﺮدد .ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ رخ
ﻣﯽدﻫﺪ و ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰﻣﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﺣﯿﺎ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻣﺮگ ﻓﺮد ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

