ﻧﻮآوران

ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺑﻌﺪی ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن روی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺎم  Peekاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﯾﮏ
ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  5دﻻر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ رﺗﯿﻨﺎ )ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺪن ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﯽﺷﻤﺎری درﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻢ و ﺑﺪن در ﺧﻮد دارد( اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از زﻣﯿﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ آنﻫﺎ
اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺪرو ﺑﺎﺳﺘﺎروس ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪوﺟﻮد  39ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در ﺟﻬﺎن و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ  80درﺻﺪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ،
اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد را از ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺳﺎﻧﺪن درﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ.
 39ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد 80 .درﺻﺪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﯿﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺮأت ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮادهام ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ،وﺳﺎﯾﻞ
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺮدﯾﻢ؛ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را آﻣﻮزش دادﯾﻢ؛ ﺻﺪﻫﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ
ﺳﺎده را درﯾﺎﺑﯿﻢ :ﭼﺮا ﻣﺮدم ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ؟ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار
ﺑﻮد ﺑﻪ آنﺟﺎ ﺑﺮوﯾﻢ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮد را ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪﺷﺪت ﻧﺎﯾﺎب ﺑﻮد.
ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻦ
ﺧﻄﻮر ﮐﺮد :ﺑﺎﯾﺪ راه ﺳﺎدهﺗﺮی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﮐﺲ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭼﺸﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻤﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ.
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دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم در ﮐﻨﯿﺎ و ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای ﺳﺎﻫﺎری ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ از ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ آب ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺑﯿﺶﺗﺮ
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮان ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺑﻪ روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺸﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ
آورد؟ و ﻣﺎ  Peekرا ﺑﻪوﺟﻮد آوردﯾﻢ .ﯾﮏ ]ﺳﯿﺴﺘﻢ روی[ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ را ﻗﺎدر ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ را در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای ﻓﺮاﻫﻢ آورﻧﺪ .ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺮﺳﻮم ﮐﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ،
ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﻫﺮ
زﺑﺎﻧﯽ و در ﻫﺮ ﺳﻨﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦﺟﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻮزاد ﺳﻪ ﻣﺎه را
ﺑﻪ دﻗﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی و ﯾﮏ دﻧﺒﺎلﮐﻨﻨﺪه ﭼﺸﻢ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را
در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺪارس اﻧﺠﺎم دادهاﯾﻢ و درسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ دادهﻫﺎی
ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم درﮐﯽ ﺑﻬﺘﺮ از آنﭼﻪ ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ و
ﻣﻘﺼﻮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﯿﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در اﯾﻨﺠﺎ ،ﻣﺎ از ﯾﮏ ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن
دﻫﯿﻢ ﮐﻪ دﻧﯿﺎ در ﻧﮕﺎه ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺎن و ﻣﻌﻠﻤﺎن درک ﺑﻬﺘﺮی از ﺷﺮاﯾﻂ آنﻫﺎ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﺷﮑﻞ(1

شکل 1

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﺷﺨﺼﯽ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪی ﯾﺎﻓﺘﻦ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ درون ﭼﺸﻢ دارﯾﻢ .ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮانﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آن رﺗﯿﻨﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﻻزم ﺑﻮد .رﺗﯿﻨﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد در ﭼﺸﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻃﻼﻋﺎت درﻣﻮرد ﺑﺪن و ﺳﻼﻣﺘﯽ آن را
در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺗﻮﺳﻌﻪ دادﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ آن
ﮐﻢﺗﺮ از  5دﻻر اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻢ را ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و زﯾﺒﺎﯾﯽاش در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺎ روی ﺑﯿﺶ از دو
ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻧﻔﺮ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﭘﻨﺞ دﻻری آن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﮐﺎراﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ دورﺑﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖﺗﺮ ﺑﻮده و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل آنﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اندرو باستاروس یک چشمپزشک مقیم کنیا و یکی از نفراتی است که در طراحی و تولید ابزاری ارزان
قیمت به نام  PEEKنقش داشتهاند .این نرمافزار بهعنوان ابزاری برای معاینات چشم پزشکی در
نقاطی از دنیا ساخته شده است که بیاندازه به آن نیاز دارند .باستاروس همچنین یکی از محققان در
مرکز بینالمللی سلامت چشم نیز است .اندرو سالها در کشورهایی مانند سیرالئون ،پرو ،سریلانکا،
ماداگاسکار و اوگاندا فعالیت کرده و هم اکنون برای آزمون نرمافزار  PEEKدر کنیا مستقر شده
است .وی در سال  2011جایزه  MRCو همچنین جایزه مبارزه با مشکلات بینایی را برای انجام نخستین
مطالعه طولی مبتنی بر جمعیت روی بیماریهای چشمی در آفریقا را به خود اختصاص داد و در این
رهگذر مشکلاتی که با آن مواجه شد ،ایده اولیه ابزار مبتنیبر تلفن هوشمند برای معاینات چشم را
در ذهنش بهوجود آورد.اندور 25مقاله بین المللی و مشارکت در نگارش چهار کتاب در حوزه سلامت را
در کارنامه خود دارد.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻨﯿﺎ رﻓﺘﯿﻢ ،ﺑﻮدﺟﻪای  150ﻫﺰار دﻻری و ﮔﺮوﻫﯽ از  15ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻣﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﭼﺸﻢ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺮوز ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﯾﮏ
ﻧﻔﺮ روی دوﭼﺮﺧﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪای در ﺣﺪود  500دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺮژی
اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪﭘﺸﺘﯽﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﺴﺎﻓﺮت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه آنﻫﺎ را ﺷﺎرژ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ(2

شکل 2

اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺎ ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آنﻫﺎ ﻣﯽروﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
آنﻫﺎ ﻣﯽروﯾﻢ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ،ﺑﻪروزﺗﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪای را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻣﻮزش ﻗﺎﺑﻞ
اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﯽ در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ دوراﻓﺘﺎده و ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮده و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﺸﺎن را ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﮐﺮده و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﺸﺎن اراﺋﻪ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﺮﺟﻨﺒﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ واﺳﻂ ﺟﺴﺖوﺟﻮی اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎ در ﻧﺎﮐﻮرو ،ﮐﻪ ﻣﻦ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺑﮕﺮدﯾﻢ .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺮدﻣﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن آب ﻣﺮوارﯾﺪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ارﺳﺎل اﻧﺒﻮه ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻨﯽ اﻃﻼع دﻫﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮای
درﻣﺎﻧﺸﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ )ﺷﮑﻞ(3

شکل 3

ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻦ ،آنﭼﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﻧﻘﺎط آﺑﯽ رﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻣﮑﺎن
رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ رﻫﺒﺮان آنﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎر در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
آنﻫﺎ را ﯾﺎﻓﺘﻪ و درﻣﺎن ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ )ﺷﮑﻞ .(4ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻣﺎ واﻧﮕﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای  10ﺳﺎل
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻮهﻫﺎﯾﺶ را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  40دﻻر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ وی را ﺑﻪ او ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﻢ .اﯾﻦ
ﻫﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽاﻓﺘﺎد .اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ در آﻣﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

شکل 4

ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ،ﺷﺎﯾﺪ آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻨﯽ ﺗﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .و از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻧﺪه ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﺪه ﺑﺪی اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻧﺪه را اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد).ﺷﮑﻞ (5

شکل 5

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﮑﻞ  5ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Peek Visionاﺳﺖ و آنﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﻫﺴﺘﯿﻢ،
ﻋﺼﺐ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ »ﺳﻢ« ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺸﻌﺎﺑﯽ از ﻣﻐﺰش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻗﯿﻘﺎ ً در ﺣﺎل
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻐﺰ او ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﺒﮑﯿﻪ ﭼﺸﻢ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺑﺰاری ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ
اون ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ دﻻر اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭼﺸﻢ و ﺑﺪن را ﮐﻪ ﺑﺪون دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ را درﯾﺎﺑﯿﻢ و ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮدم را درﻣﺎن ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن درﻣﺎن و ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن آن
ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺎ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺴﺘﯿﻢ.
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