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با فناوری ،تخت بخوانید!
جدیدتریــن حســگر بیومتریــک
 ،RESPIOکیفیــت خواب شــبانه
کاربــران را رصــد و بــا اندازهگیری
الگــوی تنفــس و محیــط خــواب
اختالالتــی همچــون کــم خوابــی
فناورانه و بدخوابــی را شناســایی میکنــد
بیتامیرعظیمی و راهکارهایــی بــرای خالصــی
خبرنگار
از آن ارائــه میدهــد .امــروزه
گجتهــای پوشــیدنی بســیاری
بــرای ردیابــی کیفیــت خــواب کاربــران طراحــی
شــده اســت تــا کاربــران بــه کمــک آن کیفیــت خــواب
شــبانه خــود را بهبــود بخشــیده و اختالالتــی نظیر کم
خوابــی ،بدخوابــی و حتــی خروپــف را درمــان کننــد،
امــا بســیاری از کاربــران از پوشــیدن ایــن گجتهــا در
هنــگام خــواب ابــراز نگرانــی کــرده و ایــن حســگرهای
هوشــمند را ابــزاری تهاجمــی نامیدهانــد .بــرای حــل

ایــن مشــکل جدیدتریــن نســخه حســگر بیومتریــک
هماننــد یــک نــوار پنبــهای غیرپوشــیدنی طراحــی
و ســاخته شــده اســت کــه روی تشــک تخــت پهــن
شــده و بــا بهرهگیــری از حســگرهای هوشــمند
کیفیــت خــواب شــبانه کاربــران را رصــد میکنــد.
بــه محــض تمــاس قفســه ســینه کاربــر بــا ایــن نــوار
هوشــمند کار شناســایی و رصــد آغــاز میشــود .ایــن
سیســتم در طــول خــواب شــبانه نحــوه تنفــس کاربــر
را اندازهگیــری کــرده و نمــوداری از زمــان بــه خــواب
رفتــن ،ورود بــه مرحلــه خــواب عمیــق و اختالالتــی از
جملــه خروپــف ،بدخوابــی و بیداریهــای متنــاوب
را تهیــه کــرده و از طریــق بلوتــوث بــه تلفــن همــراه
کاربــران بــا سیســتم عاملهــای ()IOS، Android
ارســال میکنــد .کاربــران پــس از نصــب اپلیکیشــن
ایــن فنــاوری بــه اطالعــات و دادههــای ثبــت شــده
دسترســی پیــدا کــرده و نمودارهــا را مشــاهده

میکننــد .در حقیقــت ایــن مربــی هوشــمند در هــر
مرحلــه از خــواب ،اطالعــات مهمــی از جملــه نحــوه
تنفــس و کیفیــت خــواب را طــی دوهفتــه رصــد کــرده
و اطالعاتــی کاربــردی از جملــه نحــوه تنفس صحیح
را بــه کاربــران ارســال کــرده و آنها را در رفع مشــکالتی
ماننــد بدخوابــی و کــم خوابــی کمــک میکنــد .ایــن
فنــاوری بــا ثبــت نمــرهای متفــاوت از کیفیــت خــواب،
خوابــی بهتــر و باکیفیتتــر را بــه کاربــران آمــوزش
داده و آنهــا را در رســیدن بــه کیفیتــی مطلوبتــر
تشــویق میکنــد .ایــن حســگر همزمــان بــا بررســی
کیفیــت خــواب ،میــزان دمــا و رطوبــت اتــاق خــواب را
نیــز رصــد کــرده و در صــورت وجــود هرگونــه مشــکلی
هشــدار میدهــد.
پیشبینــی شــده اســت حســگر هوشــمند RESPIO
تــا اکتبــر  2019بــه بازارهــای جهانــی عرضــه شــده و
در اختیــار عمــوم قــرار گیــرد.

قانــون ســقط درمانــی در ســال  1384تصویــب
شــد .طبــق ایــن قانــون ســقط درمانــی جنیــن بــا
رضایــت زن ،بــا تشــخیص ســه پزشــک و تأییــد
پزشــکی قانونــی ،قبــل از چهارماهگــی( 19هفتگــی)
قابــل انجــام اســت .در حــال حاضــر بیــش از 50
مــورد وجــود دارد کــه در صــورت ابتــای جنیــن بــه
یکــی از ایــن مــوارد ،میتــوان تحتعنــوان جنیــن
ناقصالخلقــه اقــدام بــه ســقط کــرد .محمدمهــدی
آخونــدی رئیــس انجمــن علمــی جنینشناســی در
ن دهندهای از ســقط
توگــو بــا فــارس اما آمار تــکا 
گف 
جنیــن غیرقانونــی ارائــه داد .وی کــه منبــع اطالعات

رئیس انجمن علمی جنینشناسی
از سقط روزانه  1.000جنین در کشور خبر داد

هرساعت 41جنین
سقطمیشود

ارائه شــده را «آمار رســمی وزارت بهداشــت» عنوان
ی کــرد ،گفــت :هــر روز هــزار جنیــن در کشــور کشــته
مـ 
میشــود کــه تنهــا حــدود  10مــورد قانونــی اســت.
بــه گفتــه وی ،در برخــی مواقــع مــا شــاهد  700هــزار
ســقط جنیــن در ســال هســتیم .اخیــراً ســیدحامد
برکاتــی ،مدیــر کل دفتر ســامت جمعیــت خانواده
و مــدارس وزارت بهداشــت اعــام کــرد :ســقطهای
فیزیولوژیــک و غیــر فیزیولوژیــک جمعــاً  ۲۵۰هــزار
اســت کــه تنهــا حــدود ۷هــزار ســقط آن قانونــی
اســت .بخشــی از آمــار ارائــه شــده از ســوی رئیــس
انجمــن علمــی جنینشناســی را میخوانیــد...

سقط درمانی
در سال 85

سقط درمانی
در سال 94

سقط درمانی
در سال 96

3000
مورد

10000
مورد

7000
مورد

سقط جنین
در سال 74

سقط جنین
در سال 92

سقط جنین
در سال 96

80000
مورد

250000
مورد

500000
مورد

