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گفتگو با
«سيد مهران بيدکي»
ّ
طراح تختخواب
بيمارستاني ويژه:

اين اختراع ميتواند
صنعت تجهيزات
بيمارستاني را
متح ّول کند
اشاره:

در هجدهمي��ن جش��نواره جوان
خوارزمي در گروه علوم زيس��تي
و پزشکي «س�� ّيد مهران بيدکي»
با طرح تختخواب بيمارس��تاني با
قابل ّيت تعويض ملحفه بدون ايجاد
مزاحم��ت براي بيمار رتبه يک را از
آن خود کرد .گفتگويي با وي انجام
داديم که از نظرتان ميگذرد:
*لطف ًا از خودتان بگوييد.
-سيد مهران بيدکي هستم  18ساله از شهر يزد .رتبه اول جشنواره خوارزمي را در رشته
ّ 
علوم زيستي و پزشکي در سال  95کسب کردم و مخترع طرح تختخواب بيمارستاني با
قابليت تعويض ملحفه بدون ايجاد مزاحمت براي بيمار خوابيده بر تخت هستم ودر پتنت
آمريکا اختراع فوق الذکر را امس���ال ثبت کردم .عالوه بر زبان فارس���ي که زبان مادري من
اس���ت به زبانهاي انگليسي و آلماني تسلط دارم.در دبيرستان حضرت امام حسين (ع)يزد
رشته علوم تجربي مشغول تحصيل هستم.
*هدفتان از شرکت در جشنواره جوان خوارزمي چه بود؟

.
-اعتبار بخشيدن به اختراعم،تا بتوانم هر چه سريعتر آن را به مرحله توليد انبوه برسانم
*در مورد طرح خودتان توضيح دهيد.
-اين تختخواب با تش���ک منحصر به فردي که دارد امکان اين را ميدهد که بدون اينکه
مريض خوابيده بر تخت را از جايش بلند کنيم،ملحفه او را عوض کنيم.بيمار را روي تخت
شستش���و دهيم و پشت بيمار را بدون چرخاندن پانسمان کنيم.بدون بلند کردن او،برايش
لگ���ن بگذاريم و حتي وي را ب���ه راحتي به تخت ديگر منتقل کنيم.ضمنا اين تخت مانند
تش���کهاي م ّواج عمل ميکند و از زخم بس���تر جلو گيري ميکند.همچنين سيستم تهويه
شود ديگر پشت بيمار داغ نشود و عرق نکند.همه
هواي نصب شده در اين تخت باعث مي
اين قابليتها براي اولين بار در جهان عملي شده است.
تختخواب بيمارستاني با روشي نوين،بيمار را بدون نياز به استفاده از هيچگونه ادوات باالبر
جانبي خاص و بدون اعمال هرگونه فش���ار غير متعارف و بدون نياز به لمس ش���دن بدن
بيمار توسط پرستاران؛از سطح تخت باال برده و امکان تعويض ملحفه را به صورت خودکار
يا دس���تي در مدت زمان کوتاهي ميسر ميس���ازد.پس از پهن شدن ملحفه تميز بر روي
گيرد که اين فرايند با استفاده از دو سري حامل
تخت ،بيمارمجددا ً بر سطح بستر قرار مي
ّ
آيد.همچنين به علت طراحي منحصر به فرد تش���ک
مکانيکي با طراحي خاص بوجود مي
تخت؛امکان ماس���اژ دادن نيز وجود دارد .بجز موارد ذکر شده امتياز ديگرش قيمت بسيار
کم نسبت به تشک م ّواج معمولي است.
*براي پياده کردن طرح از بيمارستانها هم کمک گرفتيد؟
-کل طرح را به تنهايي خودم پياده کردم.البته براي جوش���کاري،آهنگر آن را برايم جوش
داد ولي در اصل طرح نقشي نداشت.
*ايده اوليه اين طرح چگونه شكل گرفت؟
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-وقتي که پدرم در بيمارستان براي عمل بستري شد.به عينه ميديدم براي تعويض ملحفه
کشند.همانجا فکر کردم چقدر خوب بود که
چقدر بيمار و کادر بيمارس���تاني س���ختي مي
تختي همه اين کارها را خودش انجام ميداد.بعد با کش���يدن چند طرح به يک طرح کلي
رسيدم ،ولي طرح زماني کامل شد که شروع به ساختن نمونه طرح کردم.آن زمان فهميدم
ايده چه تفاوتهاي بزرگي وجود دارد.
بين ايده پردازي تا عملي کردن
*انتظار چه مقامي داشتيد؟

ً
کردم و به خودم
خواستم اول بشوم چون پتانسيل و بزرگي کار خودم را درک مي
-واقعا مي
دس���ت بياورم واقعا ناعادالنه هس���ت به دليل اينکه اين
ميگفتم اگر مقامي غير از اول به
اختراع ميتواند صنعت تجهيزات بيمارستاني را متحول کند.
*کسب رتبه يک در گروه علوم زيستي و پزشکي چه دستاوردي برايتان داشت؟
-باعث ش���د موقعيتهاي زيادي براي تبليغ از طرحم پيدا کنم و همچنين کسب رتبه يک
قابليت صنعتي شدن را دارد.
اعتبار به طرحم بخشيدو نشان داد که اين طرح ّ
*جشنواره را چطور ارزيابي کرديد؟
کردم جشنواره خيلي
-از سيس���تم کلي جشنواره و روش داوري خوشم آمد.اوايل فکر نمي
ها و داوران چقدر کار را جدي
جدي باش���د ولي وقتي وارد محيط ش���دم متوجه شدم بچه
اند و فکر کنم همين امر باعث شد نام جشنواره به عنوان يکي از بهترين جشنوارههاي
گرفته
علمي ايران و حتي آسيا بدرخشد.
اي از حضور در جشنواره کسب کرديد؟
*چه تجربه
-تجربهاي که متأسفانه خيلي از بجههاي همسن و سالم ندارند،حرف زدن در جمع و دفاع
هاي خودم بود.و مرحله بعدي توانستم مهارتهاي دستي مثل آهنگري و برق کاري
از ايده
.
تجربيات در آينده به کمکم خواهند آمد
را ياد بگيرم که مطمئن هستم تمامي اين
ّ
*دانشگاه درچه رشتهاي ادامه تحصيل خواهيد داد؟
-حتماً رشته پزشکي را انتخاب ميکنم.
*چه صحبتي با جوانها داريد؟
تواند به جامعه و جهان کمک کند،هر چند
اي داريد که مي
-صحبتم اين است که اگر ايده
به نظرتان کوچک بيايد ؛از آن دفاع کنيد و آن ايده را عملي سازيد.توصيه ام اين است که
هدف و آرزو براي خودتان نعيين کنيد و تالش نماييد که به آن هدف برس���يد.زيرا اگر از
ته دل چيزي را بخواهيد حتماً به آن ميرسيد.

