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چکیده
پیش بینی های اولیه از واکنش انسان به پرواز در فضا بر این فرض استوار بود که سازگار شدن با فضا منجر به ایجاد
بیماری در فرد خواهد شد و امکان تطابق فیزیولوژیك بدن وجود نخواهد داشت .اما تحقیقات بعدی مشخص نمود که
تغییرات تا این اندازه شدید نیستند ولی در هر حال تعدادی از عملکردهای طبیعی بدن شامل بلعیدن ،دفع ادرار ،و
دفع مدفوع در بی وزنی ممکن است دچار اختالل شوند ،در واقع ،روده ها بدون جاذبه کار نخواهند کرد ،ضربان قلب
ممکن است نامنظم شوند ،خواب فرد دچار اختالل شده و به طور کلی تمامی عضالت از جمله قلب ،بسیار ضعیف
خواهند شد .بیشترین تاثیراتی که اقامت در فضا بر روی بدن انسان دارد عبارت است از  :تاثیر بر سیستم قلب و
عروق ،تاثیر بر روی استخوان ها ،تاثیر بر روی عضالت ،تاثیر بر روی سیستم ایمنی و خون و تاثیر برسیستم عصبی و
وضعیت روانی فرد بنابراین یکی از اهداف اولیه دانش زندگی در فضا تضمین سالمت خدمه پرواز هم در سفینه و هم
در محیط خطرناك و نامطلوب بیرون سفینه است .در این میان با توجه به محدودیت های حضور پرسنل و متخصصان
پزشکی در فضا و مشکالت خاص سالمت و بهداشت در سفرهای فضایی تله مدیسین با ظرفیت های فراوان خود از
جمله توانمندی ارائه خدمات Teletherapy ،Telemonitoring،Teleconsultation ،Telediagnosis
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کاربرد سیستمهای پزشکی از راه دور در ارائه خدمات سالمت در فضا

 Telesurgery ،و  Telerehabilitationمی تواند راه حلی موثر و بی جایگزین برای ارائه خدمات تخصصی سالمت
در فضا تلقی گردد .در این مقاله تالش گردیده با استفاده از کلمات کلیدی و جستجو درمنابع و بانك های اطالعاتی
معتبر از جمله  ، Google scholar،Cochrane, PubMed , Embase, scopus , Science Directبه یك دیدگاه
جامع در زمینه نیازهای سالمت و بهداشت انسان در فضا و توانمندی سیستم های تله مدیسین در پاسخگویی موثر
به این نیازها دست یافته در کنار آن راهکارهایی در جهت بهره مندی پروژه ها و صنایع فضایی کشور از توانمندی
تکنولوژی ،میکرو سنسورها ،هوش مصنوعی و فن آوری رباتیك می باشند ارائه گردد.
کلمات کلیدی Telemedicine , Aerospace medicine , Telemonitoring :
حفظ سالمت فضانوردان
قرار گرفتن انسان در معرض میكروگراويته در فضا با عوارض پزشكی و بهداشتی مهمی از قبیل پوکی استخوان ( کاهش ماتريكس و مواد
معدنی ) ،افزايش خطر سرطان در اثر برخورد با تشعشعات کیهانی  ،گیجی نسبت به مكان و فضا ،هايپوتانسیون اورتوستايتك و  ....همراه
می باشد .يكی از اهداف اولیه دانش زندگی در فضا تضمین سالمت خدمه پرواز هم در سفینه و هم در محیط خطرناك و نامطلوب بیرون
سفینه است .در اين میان ،مسئولیت برنامه پزشكی در زمینه پرواز در فضا شامل  3مرحله است :
فعالیت های قبل از پرواز که شامل غربالگری  ،گزينش نامزدهای جديد فضانوردی و تثبیت سالمتی آن ها است.
فعالیت های حین پرواز که شامل انجام اقدامات الزم و مراقبت های پزشكی است.
فعالیت های بعد از پرواز که شامل نجات بعد از يك فرود اضطراری و توانبخشی برای بازگشت فوری فضانوردی به حالت پرواز می باشد.
فضا پزشکی
حضور در فضا تجربه ای جديد و منحصر به فرد برای بشر پس از چندين هزار سال زندگی بر روی سیاره زمین است .پديده شگرف زندگی در
فضا که شايد بتوان گفت بارزترين خاصیت آن عدم وجود گرانش زمین و بی وزنی است ،قاعدتاً اثرات متعددی را بر ارگانیسم انسان در پی دارد.
يك فضا نورد از هنگام پرتاب به فضا تا بازگشت مجدد به زمین و حتی پس از آن ،با ده ها مسئله حیاتی پیچیده روبرو است.
بیشترين تاثیراتی که فضا بر روی بدن انسان دارد عبارت است از :
تاثیر در سیستم قلب و عروق
تاثیر بر روی استخوان ها
تاثیر بر روی عضالت
تاثیر بر روی سیستم ايمنی و خون انسان
کاربرد طب فضا
مانند ديگر رشته های پزشكی در زمین ،پزشكی فضايی شامل مراقبت فعل و انفعاالنه از انسان ها به منظور به حد کمال رساندن سالمت
جسمی ،فیزيولوژيكی و روانیست .برخالف زمین ،اولويت نخست حمايت از ماموريت و در اين مورد ماموريت پرواز فضايی است ،در واقع تضمین
صحت و سالمتی خدمه تا اندازه ای هدف ثانويه است .اما برآورده کردن آن در ابتدا ضروری می باشد .نزديكترين همسان به پزشكی فضايی،
همان طب هوايی است .همچنین ،تضمین ماموريت ،اولويت اول درتمامی حمايت های عملیاتی است .بنابراين " ،پزشكی" فضايی با
"فیزيولوژی" فضايی فرق دارد .بسیاری از تغییرات فیزيولوژيكی به وجود آمده در اثر بی وزنی قادر به سازگاری با محیط هستند و الزاماً
بیماری زا نیستند.
اهداف
انواع مراقبت هايی که محل حداقل سالمت را بايد فراهم کند به اين پنج گروه تقسیم می شوند :
گزينش  ،پیشگیری ،اقدامات پیشگیرانه ،درمان بیماری و آسیب و اون بخشی .
حوادث پزشکی در طول پرواز
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های سامانه های پیشرفته ت له مدیسین که سیستم هایی مبتنی بر تکنولوژی های برتر همانند ارتباطات موبایل ،نانو

متداول ترين مشكالت پزشكی مواجه شده در طول ماموريت های فضايی  ،هم آمريكا و هم روس ،هم کوتاه مدت و هم بلند مدت است .
این اطالعات نشان می دهد که تجربه حوادث پزشکی تا کنون از نوع اختالالت عادی  ،مانند عفونت جزئی تنفسی ( استنشاق
سمی از مواد شیمیایی یا محصوالت مربوط به تحقیقات ،مواد تجزیه شده در اثر حریق ،مواد مولد فشار )  ،اختالالت پوستی
مانند درماتیت تماسی  ،و آسیب های جزئی است .تمامی این حوادث در موقعیت های صنعتی بسیار رایج هستند  ،و تقریبا سهم
یکسانی در طول مطالعات قطب جنوب دارند

سازمان ناسا به منظور پشتیبانی و تدارك نمودن نیازهای پزکشی خدمه  ISSدر طول مدت گرد هم آوردن و عملیات آن ،يك سامانه مراقبت
سالمت خدمه  Crew Health Care Systemرا پديد آورد.
 CHeCSاز سه جز اصلی تشكیل يافته است :
سامانه حفظ سالمت
سامانه سالمت محیطی
سامانه اقدام متقابل
آخرين سامانه ای که ذکر شد در برگیرنده تردمیل ،نیروسنج دوچرخه ای و دستگاه تمرين استقامتی می باشد تا فرصتی را برای تمرين و
ورزش خدمه پديدآورد و سبب کمینه کردن اثرات پرواز فضايی بر بدن انسان شود.
انگیزه و مقصد اصلی در اجرای  CHeCSايجاد شرايط مطلوب بدنی و تحت نظارت قرار دادن اين شرايط در فضانوردانی که در مدار قرار
دارند  ،می باشد .با اين وجود اجزاء اين سامانه ممكن است به طور اتفاقی برای پشتیبانی و کاربرد در پژوهش علم زيستی مورد استفاده قرار
بگیرد.
بنابراين  CHeCSبا امكانات پژوهشی انسانی ( )Human research Facility , HRFکه تجهیزات تحقیق درباره اثرات میكروگراويته بر
فیزيولوژی انسانی را درون خود جای داده است ،می باشد.
 HRFاز دوقفسه تشكیل يافته است که خدمات و کاربردهايی را برای آزمايشها و ابزارهای نصب شده درون آن فراهم می آورد .اين موارد شامل
توان الكتريكی ،کاربرداطالعات و فرمانها ،خنك ساز هوا و آب ،گازهای فشرده شده و مكش می شود .برای نمونه رايانه ها برای انتقال داده ها از
آزمايشهای محیطی مانند آزمايشهای نقشه نگاری دوزيمتريك  ،آشكارگر نوترون بانر که پرتو افشانی را اندازه گیری می نمايد ،مورد استفاده
قرار می گیرند.
رايانه ها همچنین داده های بدست آمده از آزمايشهای علوم زيستی و بررسی های روانشناختی خدمه را انتقال می دهند .سامانه تصويربرداری
التراسند ( )ALT 0555واقع در  HRFامكان تصويربرداری از قلب و ديگر اندام ها ،عضالت و عروق خونی را فراهم می آورد.
سیستم حفظ سالمت
آزمايش فاکتورهای مخاطره آمیز بر سالمت در طی پرواز فضايی به ايجاد و توسعه امكانات ويژه ای در جهت کاربرد سیستم حفظ سالمت منجر
شده است .سیستم حفظ سالمت شامل موارد زير می باشد:
يك دفیبريالتور
يك بسته سیار پزشكی
يك بسته کمك تنفسی
يك بسته پیشرفته نجات بخشی
يك بسته دارويی جلوگیری از رفتارهای کنترل نشده تهاجمی در خدمه .
سیستم سالمت محیط
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سامانه مراقبت سالمت خدمه

افسر پزشك
سنجش توازن میان توانايی و ظرفیت انتقال اورژانسی به زمین و توانمندی درمان فوريتی در فضا برای يك ماموريت فضايی چند ماه می
بايست مورد مطالعه قرار گیرد .اگر مشخص شود که نجات بخشی اورژانسی امكان ناپذير است ،بنابراين امكانات مراقبتهای اورژانسی می بايست
بهبود يابد .بنابراي ن الزم است که يك پزشك برای مراقبتهای درون پروازی در نظر گرفته شود .چنین شخصی همچنین می تواند يك فضانورد
آموزش ديده که توانمندی اجرای وظايفی ديگری از جمله جستجو و تحقیق را نیز باشد .در ماموريتهای فضايی طوالنی مدت مانند ماموريت
های کره ماه يا مريخ ،نیاز به وجود چنین پرسنلی به شدت افزايش پیدا می کند.
افسر پزشك می بايست يك آسیب ديدگی با جراحت حاد را تشخیص داده  ،درمان کرده و آنرا در وضعیتی ثابت نگه دارد و همچنین در
صورتی که نیاز به يك بازگشت فوری و اورژانسی باشد ،بیمار را برای اين انتقال آماده نمايد .افسران پزشك از آموزشهای ترکیبی در رده ها و
ترتیبات مختلف برخوردار می شوند تا بتوانند وظايفی را همچون دستیاری جراحی ،پشتیبانی بیهوشی انجام داده واز توانايی تشخیص پزشكی
مانند وظايف مرتبط با امورآزمايشگاهی يا تصويربرداری پزشكی بهره مند شوند .به هر حال ارتباط مشاوره ای اين پزشكان با ديگر متخصصان
پزشكی بر روی زمین به دلیل محدوديت آموزشهايی که طی کرده اند ،امری ضروری می باشد.
ایران در فضا :
طبق سند چشم انداز بیست ساله ايران در سال  4151در زمینه فضانوردی و تكنولوژی فضايی بايد تبديل به يكی از قدرت های جهانی در اين
حوزه باشد .اولین ماهواره ايرانی که به فضا پرتاب شد " امید " نام داشت .اين پرتاب  41بهمن سال  78صورت گرفت که به دنبال آن نام ايران
در میان کشورهای دارای فناوری ماهواره ای در جهان ثبت شد .بر اين اساس کشورمان در رديف هشت کشور دارای فناوری فضايی قرار گرفت.
ارسال محموله زیستی به فضا
در روز  41بهمن ماه  77روز ملی فناوری فضايی با پرتاب کاوشگر  ، 3نخستین محموله زيستی موجود زنده از کشورمان به فضا پرتاب شد.
کاوشگر  3از زيرسامانه های سازه ،محفظه زيستی ،تامین توان ،ارسال داده ،تصويربرداری و ارسال ،رايانه پرواز ،سنجش محیطی و بازيابی
تشكیل شده است.
جزئیات ارسال میمون فضانورد ایرانی :
سرپرست سازمان فضايی ايران گفت« :کاوشگر  »0موجود زنده  -میمون از نژاد رزوس  -مرداد ماه به ارتفاع  4۲5کیلومتری زير مداری پرتاب
می شود .اين سازمان در سال  437۲به عنوان زيرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات شكل گرفت و در ادامه با بررسی های
کارشناسانه به همراه دانشكده تحقیقات مهندسی جهاد کشاورزی و پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم در سال  4378به سازمان مستقل تبديل
شد و مستقیم اداره آن زير نظر رياست جمهوری قرار گرفت .پنج میمون در حال آموزش هستند تا بتوانند تحمل فشارهای فیزيكی ،مداری،
شتاب های مداری ،صوت ،ارتعاش و ساير عوامل را هنگام پرتاب داشته باشد .کاوشگرهای فضايی حامل محموله ای هستند که در زاويه نزديك
به قائم و تا ارتفاع ماورای جو  -معادل  4۲5کیلومتر -پرتاب شده و بالفاصله به زمین باز می گردد به طوری که زمان رفت و برگشت آن در
مجموع کمتر از  ۲5دقیقه خواهد بود .اين درحالی است که ماهواره ها تا ارتفاع  ۲05کیلومتری و با سرعت مماسی  8355تا  8۰55کیلومتر
برثانیه پرتاب می شوند تا بتوانند در مدار زمین قرار بگیرند.
پزشکی از راه دور
يكی از بزرگترين چالشهای پیش روی جامعة بشری در قرن  ۲4در دسترس قرار دادن امكانات مراقبت از سالمت با کیفیت باال برای همگان
است .اين مطابق با چشماندازی است که سازمان بهداشت جهان ( )WHOتحت عنوان استراتژی سالمت برای همه در قرن  ۲4تعريف نموده
است .تحقق بخشیدن به اين چشمانداز به دلیل بسیار از جمله هزينة سربار ناشی از درگیری جمعیت رو به رشد جهان با بیماریهای قديم و
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اين سیستم برای اعمال نظارت بر محیط درونی  ISSمورد استفاده قرار می گیرد .سیستم سالمت محیط ،وضعیت سمیت ،کیفیت آب،
می كروبیولوژی و محیطهای پرتوافشانی را بررسی و ارزيابی می نمايد.
شدت آسیب يا بیماری
توانايی سیستم پزشكی موجود در ايستگاه
توانمندی پزشك برای همیاری در طی رخداد پزشكی
سطح مهارت و آموزش افسر پزشك
سادگی و انجام پذيری انتقال بیمار به زمین.

آینده تله مدیسین
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جديد ،افزايش سطح انتظار سالمت درجوامع  ،وضعیت های ناهنجار اجتماعی اقتصادی موجود ،و عواملی که باعث افزايش ناهمخوانی وضعیت
سالمت در داخل کشورها و يا بین کشورها میشوند و بسیاری عوامل ديگر ،مشكل يا حتی غیرممكن به نظر میرسد.به صورت سنتی قسمتی
از مشكل رسیدن به دسترسی برابر مراقبت سالمت در جامعه وقتی بروز میکند که ارائه دهندگان خدمات سالمت و دريافتکنندگان آن
مجبورباشند در يك زمان و يك مكان حضور به هم رسانند.اما خوشبختانه میتوان اعالم کرد امروزه پیشرفت تكنولوژیهای ارتباطات و
اطالعات فرصتهای بیسابقهای را از طريق افزايش تنوع روشهای ارائه خدمات سالمت فراهم نموده که میتوان از آنها برای رفع اين مشكل
استفاده نمود والبته اين روشها هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای در حال توسعه با اقتصادهای ضعیف و ناپايدارقابل اجرا می
باشند.
نخستین سازمانی که به طور جدی با مسئله پزشكی از راه دور مواجه شد سازمان ملی فضانوردی اياالت متحده امريكا ،ناسا بود .آن ها نیاز
داشتند که وضعیت سالمت فضانوردان خود را در موقعیتهای مختلف کنترل نمايند .فضانوردان به کمك سیستمهای پزشكی از راه دور به
مراکزی نظیر ايستگاه میر مرتبط میشدند و سپس ارتباط ايستگاه با زمین انجام میشد و متخصصان مراکز درمانی بر روی زمین به کنترل و
بررسی وضعیت سالمت فضانوردان ازجمله سالمت قلبی آن ها میپرداختند .معموالً در مسافرتهای فضائی ،کنفرانسهای تصويری برنامهريزی
شدهای به طور خصوصی میان فضانوردان و پزشكان برگزار میشد که در اين جلسات پزشكان به بررسی وضعیت جسمانی آن ها میپرداختند.
تصويربرداری ويديويی از چشم  ،گوش ،بینی  ،حلق و پوست با استفاده از سیستم موجود در ايستگاه فضايی امكان پذير می شود .در صورت
بروز بیماری مونیتور مداوم عالئم حیاتی ( ، ECG,ppO۲,فشار خون  ،ضربان قلب ) به اجرا در آمده و داده های بدست آمده برای کمك به
نیازهای افسر پزشك به طور مستقیم به زمین انتقال داده می شود.
پايگاه داده های پزشكی رايانه ای و برنامه های تشخیص پز شكی به منظور انطباق و بكارگیری امكانات پزشكی در ايستگاه فضايی در دست
ارزيابی و بررسی قرار گرفته اند .پايگاه داده های سم شناسی ،مدتها است که در طی ماموريتهای فضايی مورد استفاده قرار دارد و بازيابی
اطالعات و جستجوی سريع و فوری ،ارائه توصیه های بی درنگ در زمینه درمان برخورد تصادفی با مواد سمی را امكان پذير ساخته است.
سیستم مديريت داده های پزشكی مختص به امور فضايی آينده می تواند مواردی را از قبیل پايگاه داده های بیماری زا ،و برخوردهای محیطی
) (Enviromental Exposuresرا درون يك شبكه رهگیری مراقبت سالمت يكپارچه در بر گیرد.
بسیاری از تخصص های مرتبط با تله مديسین به طور فزاينده ای با فن آوری وتجهیزات جديد مجهز میشوند .برای مثال امروزه استفاده از
روش هايی مثل ذخیره و ارسال،ارتباط متقابل ،ارتباط شنیداری،ويديويی با اشكال مختلف کاربردی کامال رايج شده است.استفاده از شبكه برای
تبادل يافته ها واطالعات بالینی رواج بسیاری يافته است.فن آوری ارتباط بی سیم در يك آمبوالنس میتواند امكان استفاده از تله مديسین را
فراهم آورد.برنامه های زيادی در سراسر جهان وجود دارد ،که در آنها از گونههای مختلف فن آوری به منظور تامین خدمات پزشكی استفاده
میشود.
در تله مديسین از تبادل اطالعات پزشكی به منظور بهبود وضعیت سالمتی بیمار از طريق تجهیزات مخابرات الكترونیك از يك مرکز به مرکز
ديگر استفاده میشود.واژه نزديك به تله مديسین tele healthاست ،که اغلب دامنه تعريف گسترده تری دارد و به ارائه خدما ت پزشكی از
دور اشاره میکند ،که الزاما جنبه بالینی ندارد .کنفرانس ويديوئی ،تبادل تصاوير ثابت،کنترل عالئم حیاتی از دور،آموزش مستمر پزشكی و
مراکز احضار پرستار همگی به عنوان جنبه هايی از تله مديسین در نظر گرفته میشوند .تله مديسین يك تخصص پزشكی مجزا نیست،
محصوالت وخدمات مرتبط با آن اغلب بخشی از سرمايه گذاری های بزرگتر است ،که توسط موسسات و خدمات پزشكی فراهم میشود و دارای
دو وجه تكنولوژی تبادل اطالعات و تحويل خدمات بالینی هستند و بیشتر در مورد نظارت مستقیم بر ارائه خدمات پزشكی و بهداشتی از طريق
فن آوری مخابراتی برای تشخیص ،درمان يا پیگیری وضعیت بیمار در نواحی دور دست بهکار برده میشود واستفاده نوينی از فن آوری مخابرات
به عمل می آورد ،اما حقیقت آن است ،که بعضی اشكال تله مديسین از حدود سی سال پیش مورد استفاده قرار گرفته است.NASAنقش مهمی
در توسعه اولیه داشته است.تالشهای اولیه  NASAمربوط به اوايل دهه  ۰5میالدی است ،که انسان برای اولین بار شروع به انجام سفرهای
فضايی کرد.پارامترهای فیزيولوژيك حین ماموريتها در سفینه و لباس فضايی اندازه گیری و ارسال میشد.چنین کوششهای اولیه و توسعه
ارتباطات ماهواره ای منجر به رشد تله مديسین وبسیاری از تجهیزات پزشكی در جهت تسهیل تبادل اطالعات شده است .

حدود  35سال پیش هیچ کس گمان نمیکرد ،که بشر روزی تا اين اندازه به چیزهايی مثل دورنگار ،پست الكترونیكی ،منشی تلفنی و ...وابسته
شود .تله مديسین نیز هنوز به نقطه ای که همه قابلیتهايش عملیاتی شده باشند ،نرسیده است.
امروزه در طراحی و ساخت مراکز درمانی به تله مديسین و بسترسازی نیازهای فن آوری آن توجه میشود.
پیش بینی میشود ،هر چه زمان میگذرد مسائل مالی ،حقوقی ،نظارتی و اخالقی مرتبط با تله مديسین برطرف شوند ،به اين ترتیب دستیابی
به خدمات پزشكی تسهیل میشود و کارايی آن بهبود میيابد .تله مديسین به يك پديده در مقیاس جهانی تبديل خواهد شد .

داروها در فضا بی اثر می شوند
مطالعه ای جديد نشان می دهد داروها در فضا اثر خود را از دست می دهند ،از اين رو فضانوردان نمی توانند برای تسكین سردرد يا درمان
عفونت از مسكن يا آنتی بیوتیك استفاده کنند .محققان در مرکز فضايی جانسون طی مطالعه ای نشان دادند تاثیر داروها در فضا به سرعت
کاهش پیدا می کند که ممتد بودن تشعشعات کیهانی در فضاپیماها می تواند عامل اصلی اين رويداد به شمار رود .از سويی ديگر به نظر می
آيد ماموريتهای فضايی طوالنی تر نیاز به استفاده از داروها را در فضا افزايش می دهد .داروها بر روی زمین معموال به گونه ای تولید می شوند
که برای چند سال بتوان آنها را ذخیره کرد .اين داروها معموال بايد در شرايط دقیقی نگهداری شوند .چهار جعبه داروی مشابه نیز در مرکز
فضايی جانسو ن نگهداری شدند تا پس از بازگشتن داروهای مورد آزمايش به عنوان مقیاسی برای مقايسه مورد استفاده قرار گیرند .داروهای
فضانورد پس از طی کردن مدت زمانهای مختلف به زمین بازگشتند ،يكی از اين جعبه ها پس از  43روز و ديگری پس از  ۲7ماه از ايستگاه به
زمین فرستاده شد .نتايج بررسی های داروهای از فضا بازگشته نشان داد برخی از فرمول بندی های داروها پس از ذخیره سازی آنها در فضا
قدرت خود را از دست داده اند و در عین حال بسیاری از آنها تطابق خود را با قواعد دارو سازی اياالت متحده آمريكا از دست داده بودند .از
آنجايی که بسیاری از اين داروها پیش از سر رسیدن تاريخ انقضای حك شده بر روی بسته بندی ،قدرت درمانی خود را از دست داده بودند،
محق قان نتیجه گرفتند شرايط حاکم به فضای خارج از جو زمین منجر به بروز اين تغییرات شده است.
روانشناسی و تله مدیسین فضایی
شايد بتوان ادعا کرد روانپزشكی راه دور به صورت مستدل موفقترين کاربرد  Telemedicineزمان حقیقی به شمار
میرود Telephsyciatry.نه تنها در مدل ذخی ره و ارسال بخوبی به اجرا درمیايد .و ما گزارشات روان درمانی موفقیت آمیز از طريق – e
 mailداريم بلكه درمدل زمان حقیقی هم بخوبی پیاده میشود وبايد گفت روان درمانی از طريق ويدئو کنفرانسینگ يكی از معدود کاربردهای
 Telemedicineاست که مدارك رسمی دال بر اثر گذاری و کارايی آن وجود دارد .
روانشناسی فضايی يكی از شاخههای بسیار مهم در پزشكی فضايی است .فضانوردان از بین سالمترين و بهترين افراد جامعه به لحاظ
توانايیهای جسمی و روحی انتخاب میشوند.
دو مورد از مهمترين بیماریهای روحی و روانی شايع در فضانوردان:
افسردگی و آستنیا است.
آستنیا دارای عاليمی نظیر خستگی غیرطبیعی ،فشار روحی ،بدخلقی ،ضعف حافظه و پريشانی است .ساير عوارضی که گاهی در فضانوردان
مشاهده شده است عبارتند از:
احساس سرخوشی غیرطبیعی ،روانرنجوری ،پذيرش و بروز جنبههای منفی شخصیتی ،کاهش در توانمندیهای فردی ،کاهش در توانايی انجام
کارهای همزمان ،کاهش در سطح هوشیاری ،زمان پاسخ و قدرت تمرکز.
البته اين عوارض بیشتر در اثر پروازهای فضايی طوالنیمدت رخ میدهند و پروازهای کوتاهمدت با عوارض روحی و روانی کمتری درگیر هستند.
مولفههای موثر در روان فضانوردان
به طور کلی ،دو عامل اصلی در شكلدهی شرايط روحی کوتاهمدت و بلندمدت انسان موثر است .اين دو عامل عبارتند از:
ژنتیك فرد
شرايط محیطی
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داروخانه از راه دور

همان طور که پیشتر نیز اشاره شد ،فضانوردان در بدو انتخاب برای فضانوردی با مشكالت روحی و روانی درگیر نبوده و از قابلیتهای شخصیتی
و روحی بااليی برخوردارند .در واقع ،عوامل روانی ذيل به صورت ذاتی در فضانورد وجود دارند:
اعتماد به نفس و شجاعت
هوش باال
روحیه کار گروهی
قدرت تصمیمگیری در شرايط بحرانی
با توجه به مطالب مطرح شده ،روانشناسی جزء اجتنابناپذير تمام سفرهای بلندمدت فضايی سرنشیندار آتی بشر خواهد بود که همچنان ،نیاز
به توسعه و مطالعه بیشتر و دقیقتر در اين عرصه ضروری به نظر میرسد.
مشاوره از طريق کنفرانس ويدئويی زمان حقیقی  ،بین پزشكان مبتدی در يك مرکز پزشكی ،و يك متخصص روانپزشكی ،ياری مؤثری را در
طول مدت شرايط دشوار روحی فرد فراهم میآورد و کاربرد مناسبی برای استفاده از يك متخصص محسوب میشود .
در کل بايد گفت که استفاده از خدمات روانپزشكی از راه دور در سیستم مراقبت سالمت روانی جامعه فوائد قابل توجهی بدنبال دارد که برخی
از آنها عبارتنداز :
* بهبود دسترسی به خدمات مراقبتی
* تدارك سطح باالتری از مراقبت محلی يا ارائه مراقبت در اسلوبی به هنگامتر
* مديريت به هنگام درمان دارويی
* بهبود تداوم مراقبت
* هماهنگ سازی اقدامات مراقبتی
بعالوه میزان کاهش هزينههای درمانی برای بیماران در اين روش مطلوب و قابل توجه میباشد.
جراحی در فضا
فضاپیماها اکوسیستمهای بسته ای هستند که همه چیز در آنها از جمله هوا  ،بازيافت می شود .ذرات ريز میكروسكوپی در نبود گرانش به جای
آنكه بر سطح قرار بگیرند ،در هوا پراکنده و منتشر می شوند .بنابراين فرايندهای جراحی بايد در برابر اين افزايش آلودگی هوا مورد محافظت
قرار بگیرند و راه حلی که تا کنون به کار برده شده شامل ايجاد خیمه يا چادرهايی به منظور محافظت سايت جراحی می شود.در واقع در طی
يك عمل جراحی باز در فضا پسماندهای يا بقايای آن به جای آنكه به واسطه گرانش درون حفره صفاقی جای بگیرند ،در سرتاسر فضاپیما
پخش می شوند .برای امكان پذير شدن عمل جراحی در شرايط میكروگراويته در ماموريتهايی که احتمال انجام جراحی در آنها وجود دارد ،بايد
فرايندهای مختص اين شرايط ايجاد شوند .برای نمونه  ،هم بیمار و هم جراح بايد به گونه ای مهار شده و قرار يابند که از شناور شدن آنها در
فضای پیرامون و فاصله گرفتن از میز جراحی جلوگیری شود.
فاکتورهای ديگری که می تواند بر روند عمل جراحی در فضا تاثیر گذار باشد ،شامل نحوه نورپردازی ( اتاقهای جراحی در بیمارستانها با
نورپردا زی بسیار درخشان تجهیز شده اند که بهترين نورافشانی در همه جهت ها در آن تضمین شده است ) و کاهش احتمالی حس عمقی در
عضالت ،پوست و مفاصل از آن جمله هستند.
آموزشهای بداهه کاری ،فرايندهای جراحی روباتیك از پیش برنامه ريزی شده  ،جراحی انجام شده به واسطه پرسنل غیر جراح با راهنمايی از
سوی جراح  ،يا ديگر تكنیك ها ممكن است تنها روش جايگزين در سفرهای فضايی طوالنی مدت قلمداد شود .در بسیاری از موقعیتها
تكنیكهای با حداقل روند تهاجمی می تواند شرايط را در وضعیت بهتری نگه دارد .فرايندهای با تهاجم حداقل را می توان از راه مانیتور
ويديويی که در زمان حال امكان نظارت از راه دور را فراهم آورده  ،راهبری و نظاره نمود .در هر روی مساله ديرکرد و تاخیر در ارتباطات
ماموريتهای سیاره ای (تاخیر چهل دقیقه ای بین مريخ و زمین ) به قوت خود باقی می ماند.
الزم به ذکر است که در کنار استفاده از ت كنولوژی روباتیك در جراحی به منظور تكمیل اتوماسیون رباتیك در جراحیها ،دانشمندان طرحها ی
بلند پروازانه ای داشته اند  .که يكی از آنها سیستم های کنترل از راه دور جراحی بوده که شامل سنسورهايی جهت شبیهسازی بخشهايی
مثل حس المسه يا حتی حس بويايی است .اين سیستمها تحت اصطالح «Telepresenceحضور از راه دور» خالصه میشوند .بنابراين
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آینده روانشناسی فضایی

 Telepresenceيك تكنیك تقويت کننده درجراحی از راه دور میباشد که برای کاربريك  interfaceشفاف را فراهم مینمايد و به کاربر
اجازه میدهد تا با کارآيی باال در محیطهايی غیرقابل دسترس و دور کار خود را ارائه نمايد  .سیستمهای «حضوراز راه دور» به منظور بهبود
عملكرد جراح در جراحیهای کمتر تهاجمی و جراحی های میكروسكوپیك طراحی شده اند  .بنابر اين جراحان را قادر میسازند تا از راه دور
بر روی بیمارانی در فواصل بعید جراحی را انجام دهند Telepresence .امكان انجام درمانهای جراحی حیاتی را برای ساکنین مناطق
دورافتاده روستايی يا ايستگاههای فضايی يا مجروحین مناطق جنگی فراهم مینمايد.

به جرات می توان گفت يكی از پرکاربردترين سیستم ها ارتباط برقراری با فضا و فضانواردان سیستم ويدئوکنفرانس است ،ايستگاه فضايی بین
المللی اکنون در دست فضانوردان مرد است ،مردانی که عالوه بر به عهده داشتن نقش يك فضانورد فداکار ،نقش پدرهايی فداکار را نیز دارند ،
برخی از جديدترين فناوری ها به اين پدرهای فضانورد کمك می کند تا در روزهای ديگری که از اقامت آنها در ايستگاه فضايی سپری می شود،
بتوانند با اعضای خانواده خود ارتباط برقرار کنند.
اينترنت و ايمیل ،ويديو کنفرانس و تلفن اينترنتی از فناوری هايی هستند که ارتباط سرنشینان ايستگاه فضايی را در ارتفاع  301کیلومتری از
زمین با اعضای خانواده شان به ويژه در روزها يا مراسم خاص برقرار نگه می دارد .اين فناوری ها در روز پدر نیز به خوبی به وظايف خود عمل
کرده و ارتباط میان اين افراد را حفظ می کند
اين پدرهای فضانورد عالوه بر تماسهای تلفنی و ايمیل ،می توانند تصاوير يا پیامهای خود را با استفاده از اينترنتی که توسط برج کنترل فراهم
شده است ،ارسال کنند .برای مثال فضانورد "رون گاران" که سه فرزندش بر روی زمین در انتظار وی به سر می برند ،معموال با ارسال تصاويری
بر روی وبالگش با اعضای خا نواده خود ارتباط برقرار می کند .جديد ترين عكسی که وی از زمین ارسال کرده غروب خورشید را از فضا نشان
می دهد.
پیشنهادات :
در ابتدا با بیان اينكه با داشتن يك بانك داده از تمامی اطالعات در کلیه زمینه های مطرح شده  ،قدم اول در اجرايی کردن تمامی اين اقدامات
داشتن يك مديريت اطالعات درست و اعمال اين مديريت اطالعات بر نهادهايی است که در راهبرد اين علم و فن پیشرو هستند.با توجه به
رشد روزافزون و چشمگیر تكنولوژی های فضايی و فضانوردی اگر ما همگام با آن نباشیم  ،از رقیبان خارجی خود عقب می مانیم  ،پس با
مديريت درست اطالعات و بكارگیری نیروهای متخصص و کاردان در زمینه های فنی و پزشكی در اين عرصه شاهد موفقیت هايی خواهیم بود.
لذا از اين رو با مطالعه برخی از مقاالت و کتب مربوط به تله مديسین و اصول طب فضا و صنايع فضايی و فضانوردی چند نكته مهم قابل
بررسی يافت می شود که با برنامه ريزی درست امید است به تكنولوژی آن دست يابیم:
با وجود انواع خدمات داروخانه ای راه دور که بر ر وی زمین تحت عنوان های  :جايگاه مشاوره راه دور دارويی ،داروخانه راه دور بیمارستانی  ،و
سیستم توزيع اتوماتیك  ،تعريف شده و در برخی نقاط فعالیت های خود را شروع کرده است  ،لذا برای رفع اين مشكل و بی اثر شدن دارو در
فضا  ،فرصت مناسبی است که به طور ويژه به بررسی و حل اين مشكل بپردازيم و با فناوريهای نوين آزمايشگاهی و داروسازی بتوانیم اين
مشكل را رفع و تبديل به فرصت مناسبی کنیم .
نتیجه گیری :
پرواز فضايی تنظیمات پزشكی خاص و دشواری با تغییرات فیزيكی پیچیده و شرايط محیطی خاص نیاز دارد .در اواخر قرن اخیر اطالعات
زياد ی درباره سازگاری انسان با جاذبه کم به دست آمده اما اين تازه شروع راه پزشكی پیشرو است مسائل زيادی است که بايد آموخته شود.
انتخاب تدابیر پیشگیری و درمان برای بیماری ها مدتی است که با حمايت پزشكی از زمین شروع شده است.
در زمینه ماموريت های مدار زمین خوب کار شده و ارتباطات پیوسته است  .وجود پزشك همیشه قابلیت های مراقبت پزشكی را مستقل از
زمین فراهم می کند.
با بررسی سیستم خورشیدی درمی يابیم حمايت پزشكی از زمین مدت بیشتری مقدور نمی باشد و الزم است در مورد بازگشت به زمین
تصمیم گیری شود.
در اقامت های طوالنی در اي ستگاه های فضايی يا قمری پزشكان آموزش ديده ای مورد نیاز هستند که دارای قابلیت های پزشكی و جراحی
باشند  .پزشكان اورژانس دارای اين مهارت ها می باشند و می توانند به عنوان پزشك – فضانورد در فضا کار کنند.
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ویدئو کنفرانسینگ در فضا
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: خالصه بگويیم
 اين زمینه سبب شده است که ما. در يك پهنه بسیار تكنیكی به سرعت توسعه يافته است،پزشكی فضايی به عنوان يك زمینه پزشكی نوين
بخش بزرگی از آنچه را درباره فیزيولوژی و کارايی انسان در يك محیط پرچالش وتازه می دانیم دوباره تعريف کنیم و همگام با کشش مداوم
. پیشرفت کنیم،انسان به بیرون از سیاره
، مكانیك، مهندسی پزشكی،امید است با پیش رفته روز افزون علم پزشكی و ديگر علوم مرتبط در صنايع فضايی از جمله علوم آ ی تی
 در جهت بهینه سازی هرچه بهتر و کاملتر خدمات ارزنده و شايانی برای کمك به فضا و فضانوادران، الكترونیك و ديگر علوم وابسته به علم فضا
.و کشف اسرار آن بپردازيم
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