
عضو تیم اختراعات ایران گفت: »دستگاه فشارسنج 
بدون کاف و دستبند آلزایمر دو اختراع شاخص من 
هستند که در عرصه جهانی موفقیت های زیادی 

را کسب کرده اند.«
به گزارش سپید، زهرا قضاوی روز چهارشنبه 
در نشست خبری و مراسم رونمایی از مدال ها 
و نوآوری های جهانی تیم اختراعات ایران گفت: 
بدون  فشارسنج  اختراعی من دستگاه  »دستگاه 
بسیاری  می تواند  دستگاه  این  که  است  کاف 
از مشکالت پزشکی را حل کند و قادر است 
ویروس کرونا را تشخیص بدهد؛ این دستگاه با 
این دقت و پارامترهایی که دارد برای نخستین بار 
در جهان طراحی شده است و می تواند در داخل 
بیمارستان ها، مطب ها و کلینیک ها مورد استفاده 
قرار بگیرد؛ تکنولوژی این دستگاه بسیار باالست 
اما روش کار با آن بسیار راحت است. این دستگاه 
قادر به اندازه گیری فشار خون بدون کاف است 
همچنین قادر است با استفاده از دو انگشت در 
دو دست، سیگنال های خاصی از جمله نرخ تنفس 

را اندازه گیری کند.«
به موفقیت های جهانی طر ح های  اشاره  با  وی 
اختراعی خود تصریح کرد: »این طرح بعد از ورود 
به دانشگاه MIT توانست جزو 30 طرح برتر شود 
و توانست مدال نقره را از مسابقات اختراعات 
جهانی ترکیه کسب کند و همچنین مدال نقره 

از مسابقات کرواسی را نیز کسب کرده است.«
و  آلزایمر  دستبند  اختراع  به  اشاره  با  قضاوی 
ویژگی های آن گفت: »این دستبند برای بیماران 
خاص، افراد آلزایمری و کودکان بین 4 تا 13 
سال طراحی شده است تا مشکالت آنها برطرف 
شود؛ در این دستبند به صورت بارکد یک سری 

اطالعات ضروری مثل اطالعات پزشکی، داروهای 
ضروری مصرفی ثبت می شود و یک شخص عادی 
نیز می تواند از این دستبند استفاده کند. به عنوان 
نمونه پزشکان می توانند با اسکن این بارکد در 
دستبند، به اطالعات پزشکی دست پیدا کنند؛ در 
شرایط کرونایی نیز اگر تست شخص مثبت شود 
می توان با هماهنگی مراکز درمانی، دستبندی برای 

آنها درنظر بگیریم که قابلیت RFID آنها را از 
بین ببریم تا افرادی که کرونامثبت هستند نتوانند 
از مترو و اتوبوس و وسایل حمل و نقل عمومی 

استفاده کنند.«
به گزارش تسنیم، این عضو تیم اختراعات ایران 
گفت: »اگر کارهای ثبت اختراع این طرح تمام شود، 
در مرکز رشد دانشگاه نجف آباد این طرح )طرح 

دستبند( پیاده سازی خواهد شد؛ ما تمامی طرح ها 
را به دانش بنیان تبدیل می کنیم. در واقع بعد از ثبت 
اختراع، به سمت ثبت شرکت دانش بنیان می رویم 
یعنی در مرحله اول ایده داده می شود، بعد در 
مسابقات جهانی، مقداری رزومه جمع آوری می کند 
و بعد از ثبت اختراع و ثبت شرکت، طرح به معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری می رود.«

اختراع دستگاه فشارسنج بدون کاف 
و دستبند آلزایمر توسط بانوی نخبه ایرانی

خبـر

معاون مرکز سالمت محیط کاری وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: »رعایت شیوه نامه های بهداشتی مقابله 
با کرونا در محیط های کاری به ویژه کارگاه های کشور اکنون با 

ایده آل های مدنظر فاصله ۲0 تا ۲۵ درصدی دارد.«
به گزارش سپید، محسن فرهادی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید 
از یکی واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی بزرگ سمنان به 
خبرنگاران گفت: »حدود ۷0 درصد دستورالعمل های بهداشتی 

در محیط  های کاری کشور رعایت می شود.«
وی با اشاره به اینکه بررسی رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
مقابله با کرونا در محیط های کار شامل صنفی کارگاهی و صنفی 
توزیعی مدنظر وزارت بهداشت است، گفت: »اکنون با میزان 
رعایت ایده آل وزارت بهداشت فاصله ۲0 تا ۲۵ درصدی در 

این زمینه وجود دارد.«
معاون مرکز سالمت محیط کاری وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی تاکید کرد: »با توجه به تمهیدات واحدهای 
تولیدی از اسفند ۹۸ به فاصله 1۶ ماه تاکنون هیچ واحدی تولید 

به خاطر شیوع کرونا تعطیل نشد و این دستاورد مهمی است.«
وی ادامه داد: »در مورد فعالیت واحدهی تولیدی در شرایط 
شیوع کرونا باید تمهیداتی دیده می شد تا ضمن تداوم فعالیت 

واحدها و ادامه روند تولید، سالمت نیروی کار حفظ شود.«
برای  سخت گیرانه  شیوه نامه های  تمهید  به  اشاره  با  فرهادی 
واحدهای تولیدی در مقابله با کرونا گفت: »سخت ترین شیوه 
نامه های بهداشتی در واحدهای صنعتی اتخاذ شد تا ضمن آسیب 
نرسیدن به تولید، سالمت کارکنان نیز حفظ شود.« معاون مرکز 
سالمت محیط کاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
پس از بازدید از وضعیت رعایت دستورالعمل های بهداشتی در 
یکی از کارخانه اتوبوس سازی کشور در سمنان، این کارخانه 
را به عنوان نمونه ای مطلوب از رعایت دستوالعمل های مقابله 

با کرونا عنوان کرد.ایرنا

معاون مرکز سالمت محیط کار وزارت بهداشت: 

20 درصد با رعایت بهداشت ایده آل درمحیط های کاری فاصله داریم
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