
فوت ۲ خبرنگار در اثر واژگونی اتوبوس خبرنگاران
رئیس جمهور دستور بررسی ابعاد حادثه را صادر کرد

روز گذشته اتوبوس حامل خبرنگاران رسانه های 
کشور که جهت تهیه گزارش احیای دریاچه ارومیه 
به منطقه سفر کرده بودند، در نزدیکی نقده واژگون 
شد که در این حادثه متاسفانه دو تن از خبرنگاران 
خبرگزاری های ایسنا و ایرنا به نام های ریحانه 
یاسینی و مهشاد کریمی جان به جان آفرین تسلیم 

کرده و 21 نفر هم مصدوم شدند.
به گزارش سپید، گزارش های تکمیلی حکایت از این دارد که 13 نفر از خبرنگاران مصدوم در 

بیمارستان بستری شده و بقیه به صورت سرپایی درمان شده اند.

تسلیت و دستور رئیس جمهور 
در پی وقوع این حادثه، رئیس جمهور ضمن تسلیت این ضایعه، دستور داد تا ابعاد حادثه 

پیگیری شود.
به گزارش ایسنا، در پیام حسن روحانی آمده است:

انا هلل و انا الیه راجعون
حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران حوزه محیط زیست کشور در استان آذربایجان غربی و 
جان باختن دو بانوی خبرنگار و مجروح شدن تعدادی از آنان، موجب اندوه و تاثر عمیق گردید.
اینجانب ضمن تکریم خدمات ارزشمند این خبرنگاران پرتالش رسانه های کشور که دغدغه ای 
جز خدمت به میهن اسالمی را نداشتند، با خانواده های داغدیده و اصحاب رسانه کشور ابراز 
همدردی می کنم و از درگاه خداوند متعال برای جانباختگان حادثه علو درجات و برای مجروحان 
آرزوی سالمتی و شفای عاجل دارم. الزم است دستگاه های مسئول ضمن دلجویی از خانواده های 
این عزیزان سفر کرده، سریعا علل وقوع حادثه را بررسی و نسبت به ارائه گزارش آن اقدام کنند.

حسن روحانی- رئیس جمهوری اسالمی ایران

خبـر

دولت

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و 
مدیر عامل شرکت دانش بنیان نوآوران رباتیک و 
پزشکی سینا گفت: »ربات جراح 1۰۰درصد ایرانی 
سینا، در کشورهای مختلف ثبت اختراع شده و آماده 
ورود به بازارهای جهانی و رقابت با تنها نمونه 

آمریکایی موجود در بازار است.«
به گزارش سپید، علیرضا میرباقری روز چهارشنبه 
در اولین جراحی رباتیک از راه دور روی حیوان که 
در مرکز مهارت های پیشرفته بالینی بیمارستان امام 
خمینی )ره( انجام شد، در جمع خبرنگاران افزود: 
»این عمل اولین عمل جراحی رباتیک از راه دور در 
کشور است که انجام می شود. جراح در بیمارستان سینا 
در فاصله هفت کیلومتری از بیمارستان امام خمینی 
قرار دارد و ارتباط جراح با بیمار )سگ( از طریق 
اتصال مخابراتی بر پایه پلتفرم ۵G  همراه اول و ربات 
صورت گرفته است.« وی بیان کرد: »از سال ۸۵ در 
کشور کار تحقیقات بر روی دستگاه سامانه جراحی 
از راه دور سینا شروع و نمونه های مختلف روی آن 
تست شد. این سامانه اکنون به مرحله ای رسیده که 

می تواند عمل جراحی را از راه دور انجام دهد.«
باقری گفت: »این دستگاه از دو قسمت تشکیل شده 
است. کنسول جراحی در اختیار جراح قرار می گیرد 
که در حال حاضر در  بیمارستان سینا نصب شده 
و ربات های جراح بر بالین بیمار در بیمارستان امام 
خمینی )ره( نصب شده است. این دو سامانه از طریق 
اینترنت پرسرعت همراه اول به هم متصل شدند و 

عمل جراحی از راه دور را انجام دادند.«
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان ادامه داد: »وقتی 
جراح پشت کنسول جراحی در بیمارستان سینا قرار 
می گیرد هر حرکت دستی که جراح انجام می دهد، 
همان حرکت ها بالفاصله و هم زمان روی حیوان 
اجرا می شود. با این تفاوت اگر دست جراح وارد 
شکم بیمار شود باید شکاف های 2۰ تا 3۰ سانتی 
روی شکم بیمار ایجاد شود، اما با استفاده از این روش 
جراحی رباتیک، دو شکاف ۵ میلی متری ابزارهایی 
را وارد شکم بیمار می کند که جایگزین دست جراح 
در شکم بیمار می شود.« باقری اظهار داشت: »به این 
ترتیب می توانیم عمل های پیچیده ای را که به صورت 
باز انجام می شود یا جراحت زیادی برای بیمار به 
همراه دارد، با روش های کم تر تهاجمی از طریق دو 

شکاف ۵ میلی متری داخل بدن بیمار انجام داد.« وی 
گفت: »این ربات جراح، 1۰۰درصد ایرانی است و 
ثبت اختراع متعدد آن در کشورهای مختلف انجام 
شده و آماده ورود به بازارهای جهانی و رقابت با 
تنها نمونه آمریکایی موجود در بازار است. این ربات 
از لحاظ قیمت نیز یک سوم قیمت نمونه آمریکایی 
برای ورود به بازار جهانی قیمت گذاری شده است.«
وی گفت: »از همه مهم تر قیمت ابزار مصرفی این 
ربات یک دهم قیمت تنها نمونه آمریکایی است. 
این ربات می تواند برای کشورهای با درآمد کمتر 
مورد استفاده قرار گیرد.« باقری یادآور شد: »هنر این 
محصول این است که عمل های باز را به عمل بسته 
تبدیل می کند، یعنی عمل هایی را که با ابزارهای ساده 
جراحی الپاروسکوپی نمی توان به صورت بسته انجام 
داد و باید به صورت باز باشد، انجام داد. ابزارهای 
این دستگاه مثل دست انسان است و با ایجاد شکاف 
پنج میلی متری می تواند عمل های پیچیده باز را به 
عمل بسته تبدیل کند و در قفسه سینه، حفره شکم 

و حفره لگن مورد استفاده قرار گیرد.«
باقری در خصوص قطعی اینترنت در حین عمل 
از راه دور گفت: »راه های ارتباطی متعدد پیش بینی 
می شود که اگر یکی قطع شد، دیگری جایگزین شود. 
واقعیت این است که شاید 1۰ سال پیش این سوال 
خیلی جدی تر بود، اما اکنون حین کارکردن نگران 
این نیستیم که تلفن و اینترنت قطع شود، شبکه های 
مخابراتی قابل اعتماد شده اند. دستگاه به صورتی 
طراحی شده که اگر اینترنت قطع شود همه مراحل 

و موارد فریز می شود و هیچ خطری بیمار را تهدید 
نمی کند و می توان ربات ها را از بیمار جدا کرد و عمل 
را انجام داد.« این فناور افزود: »آنچه مهم است اینکه 
عمل جراحی از راه دور یکی از مزایای این روش 
است، اما در دنیا هر 3۰ ثانیه یک بار یک عمل جراحی 
رباتیک با نمونه آمریکایی انجام می شود و هیچ کدام راه 
دور نیستند و به صورت لوکال استفاده می شود، دلیل 
اینکه چرا لوکال استفاده می شود به دلیل چهار مزیت 
آن است.« باقری ادامه داد: »اول اینکه جراح پشت 
کنسول می نشیند و کار می کند و خستگی خیلی کم تر 
است، به همین دلیل درصد خطا نیز کاهش می یابد. 
دوم اینکه وقتی دستگاه در کنسول جراحی دست 
خود را یک سانت تکان می دهد ابزار جراحی داخل 
شکم بیمار یک میلی متر حرکت می کند. لذا بخیه های 
ظریف را با بزرگ نمایی 1۰ برابر در داخل کنسول 
انجام می دهد و ربات بخیه)یک دهم( را داخل شکم 
بیمار کپی می کند. سوم، حذف لرزش دست جراح 
به دلیل خستگی یا افزایش سن جراحان است و از 
همه مهم تر اینکه می توان جراحی باز را به جراحی 
بسته تبدیل کرد.« وی یادآور شد: »امروز)چهارشنبه( 
عمل وازکتومی )عمل عقیم سازی( روی سگ که یک 
کار معمول است، به صورت رباتیک انجام دادیم.«

به گزارش ایرنا، نخستین عمل جراحی رباتیک از راه 
دور در ایران، با استفاده از ربات جراح سینا ساخت 
شرکت دانش بنیان نوآوران رباتیک و پزشکی سینا با 
حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

با موفقیت روی یک سگ انجام شد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر دادسامانه جراحی از راه دور ایرانی آماده ورود به بازارهای جهانی

تشکیل کمیته علمی کشوری 
پرستاری کووید۱۹

معاون پرستاری وزارت بهداشت بر ضرورت 
و  دستورالعمل ها  یکسان سازی  و  تدوین 
راهنماهای بالینی مرتبط با مراقبت های پرستاری 
از بیماران مبتال به کووید1۹ در حوزه های 
مختلف نظیر  بخش های مراقبت ویژه،  بخشهای 

بستری و منازل تاکید کرد.
روابط  اعالم  بنابر  و  سپید  گزارش  به 
حضرتی  مریم  بهداشت،  وزارت  عمومی 
در جلسه کمیته علمی پرستاری کووید1۹، 
با تاکید بر ضرورت تدوین و یکسان سازی 
بالینی مرتبط  دستورالعمل ها و راهنماهای 
مبتال  بیماران  از  پرستاری  مراقبت های  با 
نظیر   مختلف  حوزه های  در  کووید1۹  به 
بخش های مراقبت ویژه،  بخشهای بستری 
و منازل و اهمیت نقش کمیته علمی کشوری 
کووید1۹، به عنوان متولی این یکسان سازی 
کووید1۹،  کشوری  علمی  »کمیته  گفت: 
متشکل از 11 زیر کمیته است که با توجه 
به احساس نیاز مبرم به وجود راهنمای بالینی 
پرستاری در کووید1۹، به پیشنهاد دبیر این 
کمیته، زیر کمیته علمی پرستاری ایجاد شد 
که نخستین جلسه آن در تاریخ اول تیرماه 
جاری با حضور تنی چند از صاحب نظران 
و متخصصین هیات علمی و بالینی پرستاری 
از دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران، 
کارشناس دفتر بیماری های واگیر معاونت 
بهداشت و رییس گروه اداره استاندارد معاونت 

درمان تشکیل شد.«
وی ضمن تشریح اهداف این کمیته بیان کرد: 
»چند کارگروه تخصصی در ذیل این کمیته، 
جمله  از  پرستاری  مختلف  حوزه های  در 
مراقبت های ویژه ICU، مراقبت ها در  بخش 
بستری، مراقبت در منزل و پیگیری پس از 

ترخیص و موارد دیگر فعالیت می کنند.«
که  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  حضرتی 
راهنماهای  تدوین  تالش ها،  این  خروجی 
بالینی مورد نیاز جهت مراقبت های پرستاری 

در کووید 1۹ باشد.
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