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فضانوردان تازه نفس
در راه ایستگاه فضایی بین المللی

فضاپیمــای ســایوز روســیه بــه وســیله راکــت
 TMA-۱۹Mاز پایــگاه پرتابهــای فضایی بایکونور
قزاقستان راهی مدار زمین شد تا سه فضانورد تازه نفس
را به جمع ساکنان ایستگاه فضایی بین المللی اضافه کند.
در این مأموریت که با نام  Expedition ۴۶انجام
می شود تیم پیک از آژانس فضانوردی اروپا (اسا) حضور
دارد .او نخســتین فضانورد بریتانیا محسوب می شود که
راهی ایستگاه فضایی بین المللی می شود.
به جز این فضانورد ،تیم کاپرا از ناسا به عنوان مهندس
پرواز و یوری مالچنکو از آژانس فضانوردی روســیه نیز
حضــور دارند .ایــن دو فضانورد از جملــه باتجربه ترین
فضانوردان جهان محســوب می شوند و همین موضوع
کار را برای تیم پیک تازه کار آسانتر می کند.
این سه فضانورد به مدت شش ماه در ایستگاه فضایی
بین المللی حضور خواهند داشــت که در خالل این مدت
آزمایشات زیادی را نیز صورت خواهند داد.
نکته جالب توجه درخصوص مأموریت تیم پیک در فضا
این است که وی  ۲۶۵آزمایش از پیش برنامه ریزی شده
را در شش ماه پیش روی انجام خواهد داد.
وی درحالی راهی ایستگاه فضایی بین المللی شده که
 ۲۴سال پیش نخســتین فضانورد بریتانیایی راهی فضا
شــده بود و در این مدت فضانورد دیگــری از بریتانیا به
چنیــن افتخاری دســت نیافته بود .تیم پیک  ۴۳ســاله
همزمــان با برگزاری دوی ماراتن لندن که چند ماه دیگر
برگزار می شود ،مسافت  ۴۲کیلومتر و  ۱۹۵متر را بر روی
تردمیل ایستگاه فضایی بین المللی خواهد دوید.

پنج دستاورد برتر پزشکی در سال
2015

پایگاه مدیکال ،بازمهندســی ویروس فلج اطفال برای
درمان سرطان ،درمان سرطان خون با ژن درمانی ،ارتباط
مستقیم مغز به مغز ،چاپ سه بعدی اعضای بدن و درمان
آب مروارید با قطره چشــمی را بزرگترین دستاوردهای
پزشکی سال معرفی کرد.
 2015عرصــه خودنمایی چاپ ســه بعــدی در حوزه
پزشکی به شمار می آید.
- 1بازمهندسی ویروس فلج اطفال برای درمان سرطان
محققان دانشــگاه دوک با بازمهندســی ویروس فلج
اطفال و با حذف یک کلید توالی ژنتیکی ویروس ،موفق
به درمان گلیوبالســتوما ،بدخیم ترین تومور مغز شدند.
این تحقیقات نشان داد که این ویروس باز مهندسی شده
قابلیــت اتصال به گیرنده هایی را دارد که تقریبا در تمام
تومورها دیده می شــوند .محققان احتمال می دهند که
این دستاورد تایید سازمان غذا و دارو ( )FDAرا در سال
آینده کسب خواهد کرد.
- 2دستیابی به موفقیتی بزرگ در درمان سرطان خون
محققــان زمانی که در درمان یک کودک  14هفته ای
کــه از لوســمی لنفوبالســتی حــاد رنج می بــرد و به
شیمی درمانی های رایج و پیوند مغز استخوان پاسخ نداده
بود ناامید شدند ،تصمیم گرفتند که برای اولین بار بیماری
را به شــیوه دیگری درمان کنند .در این روش ،محققان
سلول های سیستم ایمنی که سلول های  Tنام دارند را
به گونه ای مهندسی کردند که از طریق ژن درمانی ،قادر
به شناسایی و نابودی سلول های سرطانی بودند .بیماران
ســرطانی به طور معمول قادر به تولید ســلول  Tکافی
برای مبارزه با سلول های سرطانی نیستند .برای دستیابی
به این هدف ،از سلول های  Tاهدا کنندگان استفاده شد
و نتیجه کامال رضایتبخش بود.
- 3ارتباط مستقیم مغز به مغز
محققان دانشــگاه واشنگتن با اســتفاده از واسط مغز
به مغز کــه ترکیبی از تکنیــک تصویربرداری عصبی و
تحریک عصبی بود ،موفــق به تبادل اطالعات بین مغز
دو نفر شــدند .مهمترین نقطه قوت ایــن روش ،تبادل
اطالعات به صورت کامال بی واســطه و مستقیم بود .از
این روش قبال برای کنترل حیوانات توســط فکر انسان
استفاده شده بود.
 - 4چاپ سه بعدی اعضای بدن
ســال  2015گام بزرگی برای فناوری چاپ سه بعدی
بود .محققان امســال موفق به توسعه یک دستورالعمل
چاپ ســه بعدی شدند که به رشــد مجدد عملکرد های
حســی و حرکتی نورون های آســیب دیده موش های
آزمایشــگاهی کمک کرد .اســتفاده از جمجمه ساخت
چاپگر ســه بعدی و پیوند آن در یک عمل  17ســاعته
به دختری ســه ســاله در چین که از یــک بیماری نادر
جمجمه رنج می برد و پیوند قفسه سینه تولید شده توسط
چاپگر ســه بعدی به یک بیمار  54ســاله در اسپانیا ،از
موفقیت های بارز این فناوری محسوب می شوند.
- 5درمان آب مروارید با قطره چشمی
آب مروارید شــایع تریــن علت نابینایی در سراســر
جهان محســوب می شــود .تنها راه درمان این عارضه،
خارج کردن عدســی کدر از چشم و جایگزین کردن آن
با عدســی مصنوعی اســت که عملی دردناک محسوب
می شــود .محققان دانشــگاه کالیفرنیا بــرای حل این
مشکل ،یک قطره چشــمی ابداع کردند که آب مروارید
را بــه طور کامل از بین می برد .این قطره از اســترویید
طبیعی ساخته شده و  lanosterolنام دارد .این قطره
پس از ورود به چشــم ،اندازه آب مروارید را کوچک می
کند و از بازگشــت آن جلوگیری می کند .این قطره هنوز
برای اســتفاده در انسان آماده نیست ولی تا موفقیت یک
گام فاصله دارد.

دانشــمندان یک ماده جدیــد کم هزینه و
غیر ســمی ارائه کردهاند که در دفع قطرات
آب ،عملکردی نظیر برگ نیلوفر آبی دارد.
این پیشرفتی اســت که میتواند به ایجاد
ســطوح ضد آب ســازگار با محیط زیســت
کمــک کند .نانومواد فــوق آبگریز ،از طریق
پوششدهی دورانی میتوانند در انواع سطوح
استفاده شوند.
اندرو بارون از دانشــگاه رایــس در آمریکا
که سرپرســتی این پژوهش را بر عهده دارد
اظهــار کرد :مواد هیدروکربنی ممکن اســت
یک جایگزین تازه بــرای فلوئوروکربنهای
پر هزینه و خطرناک باشــند که معموال برای
برنامههــای کاربردی فوق آبگریز اســتفاده
میشود.
بارون افزود :طبیعت ،این مواد را میســازد
و آن را بــا محیط ســازگار نگه مــیدارد .ما
میخواهیم بدانیم که این فرآیند طبیعی ،چرا
و چگونه اتفــاق میافتد و چطور میتوانیم از
آن تقلید کنیم.
از آن جــا که بــرگ نیلوفر آبــی یکی از
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خلق سطوح ضدآب با مواد جدید

آبگریزترین ســطوح در زمین است ،محققان
از عملکرد آن برای ســاخت سطوح ضد آب

استفاده کردند .بارون گفت تواناییهای برگ
نیلوفر به دلیل ساختار میکروسکوپی و دوتایی

نانومقیاس آن است.
ساخت و آزمایش این سطوح که LSEM
نام دارد ،توســط الکســاندر نویسنده ارشد از
دانشگاه سوانسی در انگلستان انجام شد.
الکساندر به راحتی نانوذرات اکسید آلومینیوم
سنتز شده را با اسیدهای کربوکسیلیک اصالح
شده که زنجیرههای هیدروکربن منشعب شده
را نمایان میکند ،پوشش داد .این زنجیرههای
قوی ،اولین خط دفاع در برابر آب هستند که
باعث زبری ســطوح میشــوند .این زبری،
ویژگی مواد آبگریز اســت که الیهای از هوا
را به دام انداخته و تماس بین سطح و قطرات
آب را تا حد امکان کاهش میدهد.
مواد برای فــوق آبگریز بودن باید زاویهای
بزرگتــر از  150درجه داشــته باشــند .زاویه
تماس ،زاویهای اســت که سطح آب با سطح
ماده مواجه میشــود و هر چقــدر مقدار آب
بیشتر باشد ،زاویه نیز افزایش مییابد.
بارون گفت ،LSEM :با زاویه  155درجه،
اساســا بهترین معادل برای پوششهای فوق
آبگریز مبتنی بر فلوئوروکربن است.

ساخت دستگاه کمک آموزشی نگهدارنده سالحهای ورزشی تیراندازی
دستگاه کمک آموزشی نگهدارنده سالحهای
ورزشــی تیراندازی که به همت دانشــجوی
کارشناســی مهندســی ورزش واحد علوم و
تحقیقات طراحی و ســاخته شــده اســت در
هفدهمین نمایشــگاه دستاوردهای پژوهش و
فناوری کشور رونمایی شد.
فرید آجورلو درباره ضرورت وسیله اختراعی
خــود گفت :ســالیان طوالنی اســت مربیان
رشــته پرمدال المپیکی تیرانــدازی به دنبال
راهکارهای مناســبی هســتند تا از نظرعلمی
و عملی در این رشــته ورزشــی برای آموزش
بهتر و مناسبتر نونهاالن و نوجوانان که از نظر
سنی و جسمانی دچار محدودیت های خاصی
هستند به آنان کمک کنند.
وی با بیــان اینکه اکثرمربیــان با توجه به
سنگین بودن سالح های ورزشی فقط شرایط
جســمانی و ســنی افراد را برای ورود به این
ورزش مورد توجه قرار مــی دهند ،ادامه داد:
متغیرهای موجود در ســن وجســم و شرایط
مربوط به آن باعث شــده شــروع به ورزش
تیراندازی همچون ســایر ورزشــها ازســنین
نونهالی و ابتدای نوجوانی با توجه به تفاوتهای
بیومکانیکی درآنها انجام نشود.
این پژوهشــگر واحد علــوم و تحقیقات با
معــاون پژوهش و فناوری دانشــگاه اراک
گفــت :مکانیســم پژوهش دانشــگاهی ما
برگرفته از الگوی غربی اســت ،یعنی همان
مدلی که در غرب پیاده میشــود در کشور ما
نیز فارغ از تفاوتهــای اجتماعی فرهنگی و
جامعهشناختی پیاده میشود.
دکتر علیرضا فضلعلی با اشــاره به جایگاه
پژوهش در دانشــگاهها ،اظهار کرد :ما فاقد
الگوی بومی بــرای فعالیتهای پژوهشــی
هســتیم و این در حالی اســت کــه هم در
آموزههای دینی اعتقادی و هم در آموزههای
ملی میهنی ما بر بومیســازی و خوداتکایی
دانش تأکید بسیاری شده است.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه
اراک تصریــح کرد :اگر الگوهــای غربی در
کشــورهای غرب پاسخگو بوده است ،به این
دلیل بوده که طرحهای پژوهشــی آنها از دل
همان جوامع بیرون آمدهانــد .وی ادامه داد:
عالوه بر این ،صنعت کشــور ما نیز وارداتی
اســت و از طریق انتقال فناوری وارد کشــور
شده اســت .پژوهش در کشور باید نیازمحور
باشد؛ یعنی به سمتی سوق داده شود که نیاز
دانشــجوی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه
آزاد اســامی با طراحی و ساخت توربو مشعل
موفق به کســب رتبه سوم در بخش اختراع و
ابتکار هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی شد.
احســان عتیقــه زاده دانشــجوی مقطــع
کارشناســی ارشد رشــته مدیریت صنعتی در
رابطه با دســتاورد علمی خود گفت :در حالیکه
تقاضای انرژی هر روز در حال افزایش است،
تغییــر الگوی مصرف و راه هــای بکارگیری
انرژی در دنیای امروز برای پیشرفت اقتصادی
کشورها اهمیت حیاتی دارد.
وی خاطرنشــان کرد :نیاز به کارخانه های
کوچــک و بــزرگ ذوب و اســتخراج فلزات
و تولیــد محصــول با کیفیت برتــر و کاهش
ســرمایه گذاری اولیه ،تبدیل هزینه های تولید
و کاهش آلودگی زیست محیطی را از اهمیت
ویژه ای برخوردار می کند.
عتیقه زاده بــا بیان اینکه بــرای تولید هر
 3کیلو وات برق در نیــروگاه یک متر مکعب
گاز مصرف می شــود ،گفت :بــا توجه به این
اعداد و بازده  33درصدی نیروگاه ها ،ســاالنه
 37میلیارد و  5.6میلیون متر مکعب گاز طبیعی
تنها با بازده  33درصد به برق تبدیل می شود
و این به معنای هدر رفت انرژی و زمان است.
این محقــق جوان تاکیــد کــرد :تنها راه
باقی مانده اســتفاده از مشــعل های سوخت

اشــاره به اینکه این اختراع طبق اصول رشته
دانشــگاهی مهندســی ورزش برای اولین بار
در ایران و جهان طراحی وســاخته شده است،
تصریح کرد :هدف از طراحی این دســتگاه آن
است که تمام محدودیتها و مشکالت جسمی
و ســنی ورزشــکاران را برطرف کند و باعث
دگرگونــی در روش آموزش ورزش تیراندازی

به نوآموزان شود.
وی با اشاره به اینکه در قسمتی از داخل این
دستگاه وزنه هایی با وزنهای مختلف ( 500تا
سه هزار گرم) وجود دارد ،افزود :در طرف دیگر
این دستگاه ،محل مخصوص برای قرارگیری
سالحهای ورزشی وجود دارد که مکانیزم این
دســتگاه به صورت قرقره  ،وزنــه ها و فنر و

پژوهش کاربردی در ایران جایگاهی ندارد

جامعه را برطــرف کند .فضلعلی تصریح کرد:
بر این اســاس ،آییننامههای نحوهکار برای
اســاتید بر حرکت علمی استوار بوده و چندان
کاربردی نیســتند ،از این رو در نهادینه کردن
پژوهشهای کاربردی در دانشــگاهها چندان
موفق عمل نکردهایم.
معاون پژوهشــی دانشــگاه اراک گفت :در

آییننامهها ،نقش تحقیقات کاربردی پررنگ
نیســت و تنها استاد و ارائه مقاله نمیتواند در
جامعه تأثیرگذار باشد ،بنابراین میتوان گفت،
جایگاهی برای پژوهــش کاربردی در ایران
دیده نشده است.
وی با بیان اینکه فعالیتهای پژوهشــی در
عرصههای دانش عمدت ًا بر مبنای تولید مقاله

طراحی و ساخت دستگاه توربو مشعل
به همت پژوهشگر جوان ایرانی

فسیلی و حل مشکالت و بهینه کردن این نوع
مشعل ها است.
وی در دســترس نبــودن در همــه صنایع،
آلودگی های زیســت محیطــی ،گران قیمت
بودن آنها نســبت بــه ســوخت گاز طبیعی،
هزینه های حمــل و نقل و نگهداری از جمله
مشــکالت استفاده از مشــعل های مازوت و
گازوئیل سوز برشمرد.
به گفته عتیقه زاده اســتفاده از مشعل های
گازســوز و حل مشــکالت این نوع مشعل ها
و اســتفاده مستقیم ســوخت از پاالیشگاه به

کارخانه بدون بازگشت دوباره انرژی از نیروگاه
تنها راه برون رفت از این مشکالت است.
وی تصریح کــرد :با توجه بــه غنی بودن
ایــران از ذخایر عظیــم نفــت و گاز ،قیمت
مناسب آن نسبت به دیگر حامل های انرژی و
پاک بودن این نوع ســوخت بر آن شــدیم تا
با حل مشــکالت مشــعل های گازی هم در
راســتای منافع ملی و همچنیــن برای حفظ
منابع زیست محیطی گام های اساسی برداریم.
عتیقه زاده هدف از ســاخت توربو مشعل را
ایجاد شــعله قابل کنتــرل و با کیفیت احتراق

حوزه دینامیک اســت .به گفتــه آجورلو ،وزن
استاندارد سالح تفنگ  5.5تا  6کیلوگرم است
و مربی با انتخاب وزنه مناسب می تواند از وزن
زیاد سالح برای آموزش نوآموز بکاهد.
وی جلوگیــری از بــروز آســیب دیدگــی
درحین آموزش در ســنین نونهالی و نوجوانی
و کمــک به آموزشــهای علمــی و عملی و
تکنیک های تیراندازی ورزشــی و رشد سریع
آموزش به عنوان اهداف این دستگاه برشمرد
و ادامه داد :این دســتگاه قابل اســتفاده برای
بیمــاران بیماری های خاص (ام اس ،معلوالن
و کم توانــان ذهنی) اســت و امــکان پایین
آوردن ســن شــروع بــه ورزش تیراندازی را
فراهم می ســازد .آجورلو خاطرنشــان کرد :از
دیگر اهداف طراحی و ســاخت این دســتگاه
می توان به از بین بــردن موانع ورود افراد به
این رشته ورزشــی در بخش همگانی ،توسعه
ورزش همگانی و ایجاد جذابیت در بخش تیر
اندازی ورزشی و شروع به استعدادیابی ورزش
تیراندازی از سنین پایین تر اشاره کرد.
این اختراع دارای تاییدیه علمی از پژوهشگاه
تربیــت بدنی و علــوم ورزشــی وزارت علوم
تحقیقــات و فناوری و فدراســیون تیراندازی
جمهوری اسالمی است.
است ،افزود :در مجموع ،تمایل چندانی جهت
ورود بــه عرصه کاربردپذیــری دانش وجود
ندارد ،همچنین صنعت بــرای ورود به آن با
مشکالت بسیاری روبهروســت و اساتید نیز
برای حرکت در این راستا اقبالی نمیبینند.
فضلعلی ادامه داد :در ظاهر از لحاظ میزان
رشــد تولیدات علمی و تهیه مقاالت در دنیا
جایگاه خوبی را کسب کردهایم؛ این موضوع
در کل خوب اســت ،اما سرعت رشد در تولید
مقاالت در اولویت قرار گرفته ،مقاالت تولید
شده کارکرد عملیاتی نداشته و راهکاری برای
تغییر الگو وجود نــدارد .وی تصریح کرد :در
کشورهای پیشــرفته ،به جای توجه بیش از
اندازه به نفــس تولید علم ،به این مهم توجه
میشود که کار پژوهشــی چقدر میتواند در
تولید ثروت نقش داشته باشد.
معــاون پژوهشــی دانشــگاه اراک گفت:
سیاســتهایی در رابطه با توســعه پژوهش
تدوین شــدهاند ،اما هنوز میــزان تولید علم
بیشــتر از میزان انجام پژوهشهای کاربردی
اســت و اهرمهای فشار جهت ترغیب به این
سمت هنوز چندان محکم نشدهاند.
باال برای انواع کوره ها ذکر کرد و افزود :طرح
توربو مشــعل به دالیل شــبیه بودن طرح به
توربــو جت ها چرخش در پروانه توربو مجزا از
یکدیگر و امکان استفاده از چند سوخت به طور
همزمان انتخاب و ساخته شد.
وی ادامه داد :این توربو مشــعل توانســت
بــا فشــار گاز  28میلی بار به تــوان حرارتی
 59هزار کیلو کالری دســت یابد در حالی که
همین مشعل بدون نصب پروانه های توربو در
فشــار  58میلی بار به همان ظرفیت در زمان
بیشــتری تقریبا دو برابر زمان توربو مشــعل
رسید .این دانشجوی مخترع ،دستیابی به فشار
گاز کمتر به توان حرارتی باالتر ،استفاده بهینه
از انواع سوخت های فسیلی ،صرفه اقتصادی،
قابلیت اســتفاده در تمــام صنایع حتی صنایع
حرارت باال ،افزایش عملکرد مشــعل ها بدون
تعویض آنها ،کاهش زمان دستیابی به حداکثر
میزان حرارت و کمک بــه ارزآوری از طریق
صادرات الکتریســیته را از مزایای استفاده از
توربو مشعل ذکر کرد.
مراســم معرفــی و تجلیــل از برگزیدگان
هفدهمین جشــنواره جــوان خوارزمی در دو
بخش دانش پژوهان و فناوران و دانش آموزی
روز سه شــنبه  24آذرمــاه همزمــان با هفته
پژوهش با حضور وزیــران علوم ،تحقیقات و
فناوری و آموزش و پرورش برگزار شد.
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رونمایی از نخستین ربات آتشنشان
استرالیا

یک ربات آتشنشــان که میتواند از موانع عبور کرده
و دود را از ســاختمانهای در حال ســوختن کنار بزند،
جدیدترین ســاح استرالیا برای مبارزه با آتشسوزی در
ایالت نیو ساوثولز است.
دیوید الیون ،وزیر خدمات اضطراری نیو ســاوثولز و
گرگ مولینز ،عضو کمیســیون نجات از نخستین ربات
آتشنشــان کنترل از راه دور این کشــور موســوم به
“دســتگاه آتشنشــانی با کمک توربین” ()TAF 20
رونمایی کردند .ربــات  TAF 20از لبههای بولدوزر با
قابلیت کنار راندن خودروها از مسیر و همچنین یک فن
بسیار پر قدرت برای تمیز کردن محیط از دود برخوردار
اســت .این ربات همچنین میتواند بخار آب یا کف را از
فاصله  60متری اسپری کند و آن را از فاصله  90متری
روی آن ســرازیر کند .ربات مذکور در منطقه الکساندریا
در داخل سیدنی مســتقر خواهد شد و میتواند بسرعت
از طریق زمینی یا هوایی به محل مورد نیاز اعزام شود.
 TAF 20از فاصله  500متــری قابل کنترل بوده و
میتواند آن را به مناطقی که برای انسان خطرناک است،
ارسال کرد.

ساخت سیستمهای بازرسی با الهام از
خفاش

محققان با الهام از خفاشها اسکنری طراحی کردهاند
که میتواند اشیاء را از ورای هر نوع پوششی آشکار کند.
خفاشهــا موقعیت خود را با اســتفاده از امواج صوتی
تعیین میکنند .آنها در حقیقت امواج صوتی را منتشــر
میکنند و با حس کردن صدای خــود میتوانند ببینند.
خفاشهــا از این مهارت بــرای مکانیابی و پیدا کردن
شکار استفاده میکنند .اسکنر موجی میلیمتری طراحی
شــده توســط محققان از یک دوربین صوتی مشابه با
رادار خفاشها اســتفاده میکند تــا همه چیز را از ورای
هرگونه پوششــی ببیند .این ابزار برای تشــخیص بمب
و هرگونه وســایل ممنوعه در سیســتمهای بازرســی
فرودگاههــا کاربرد دارد .به گفته بث راتنر ،مدیر ارشــد
موسسه  Biomimicryاین تنها مثال سادهای است
از این کــه میتوان با الهام از جهان طبیعت ،راهحلهای
ســاده و کارآمد برای طراحیهــای جدید پیدا کرد .وی
ادامه میدهد :طبیعت میلیونها و حتی میلیاردها ســال
زمان صــرف پیدا کردن این راهکارها کرده اســت .لذا
توجه به طبیعت در طراحی سیستمها و ابزارهای مختلف
به ما کمک میکند کارآمدترین سیستمها را با کمترین
خطا و در کمترین زمان ممکن به دست آوریم.

شناسایی ایدز از راه دندانپزشکی

رئیس انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران
با اشــاره به چگونگی دندانپزشــکی بیماران دچار ایدز
گفت :در صورتیکه دندانپزشکان اطالعات الزم در رابطه
با تظاهرات دهانی بیماری ایدز داشته باشند میتوانند در
شناسایی زودرس این بیماری نقش مهمی را ایفا کنند.
ابراهیــم امین صالحــی اظهار داشــت :درمانهای
دندانپزشکی در بیماران مبتال به ایدز فرقی با افراد عادی
ندارد منتهی وجود دندانپزشک برای تشخیص زودهنگام
افرادی که خودشان حتی اطالعی از بیماری ایدز ندارند
بســیار موثر است زیرا در فردی که قب ً
ال مشکلی نداشته
در صورت ابتال بــه این بیماری تظاهراتی در دهان فرد
ایجاد میشــود که این تظاهرات تشخیص بیماری ایدز
توسط دندانپزشک را امکان پذیر میسازد.
وی گفــت :اگــر بیمارانــی که بــه طــور روتین به
دندانپزشــک مراجعه میکنند بهصــورت ناگهانی دچار
یکسری مشکالت شدید لثه و عفونتهای خاص قارچی
داخل دهانی شــوند و یا غدد لنفاوی اطراف گردن فرد
بیمار دچار تورم شــده باشــد و بیمار در زندگی روزمره
خیلی زود خسته شود و به صورت دوره ای دچار تبهای
بیعلت شــود و تعداد دفعات که به بیماریهای مختلف
دچار میشــود افزایش پیدا کند همه این موارد عالئمی
است که میتواند در شناسایی بیماری ایدز کمک کند.
رئیس انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی اظهار
داشت :کنترل عفونت باید برای تمام بیماران به خصوص
بیماران مبتال به ایدز مورد توجه قرار گیرد و الزم اســت
این بیماران تحت درمانهای خاص دندانپزشــکی قرار
گیرند و دندانپزشــکان هم میبایست تمام نکات ایمنی
را در ایــن ارتباط رعایت کنند ولــی منعی برای درمان
دندانپزشکی برای این بیماران وجود ندارد.
وی اظهار داشت :دانستن این نکته ضروریست که در
ارتباط با انتقال ایدز باید حتم ًا تماس خونی مستقیم اتفاق
بیافتد و ویروس ایدز ویروســی است که در محیط خارج
از محیط بدن به ســرعت از بین میرود و در صورتیکه
مشخص شود فرد مبتال به بیماری است با رعایت نکات
مربوط به کنترل عفونت امکان درمان دندانپزشکی وجود
دارد هر چند که برای درمان بیماری ایدز بیماران بایستی
به مراکز خاص درمانی مراجعه کنند.
امین صالحــی از جمله نکاتی که ایــن بیماران باید
رعایت کنند را شــامل رعایت بهداشــت دهان و دندان
و اســتفاده از نخ دنــدان ،مســواک و مراجعات منظم
جهت جرمگیری و ســایر درمانهای دندانپزشکی ذکر
کرد و گفــت :این بیماران میتوانند با مراجعات منظم و
جرم گیریهای مدام تحت نظر دندانپزشــک متخصص،
قارچهایــی که در داخل دهان ایــن افراد با پایین آمدن
ایمنی فرد فعال میشود را کنترل کنند و درمان بیماری
قارچی مربوط به ناحیه دهان نیز با اســتفاده از داروهای
خاص امکان پذیر است.

