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لزوم تجمع اطالعات پزشكي و بهداشتي جامعه در مراکز
ارائه دهنده خدمات بهداشتي و درمانی ،ازجمله با هدف
نهائي  information cloudingذهن ما را به طرف
 filmless imagingميكشاند و اين درحالي است
كه فرهنگسازي مناسبي در جامعه ما صورت نگرفته و
تمام بيماران نه تنها دنبال پاكتي از  hard copyيا فيلم
راديولوژي هستند بلكه از بابت اين كه فاميلي در خارج از
كشور دارند ،متقاضي مضاعف برای دریافت اطالعات با
 CDهم ميباشند.
اين ها هم اطالعات ما ،هم اطالعات خارج از كشور را براي
يك تشخيص و درمان بيماران بهتر و واالتر نياز دارند كه در
اغلب موارد نتيجه درمان بيماررا عقب انداخته يا به عبارتي او
را آالخون واالخون مي نمايد و البته گاهي هم نتيجه بهتري
حاصل ميشود.
اگر اطالعات بيمار توسط يك پزشك واحد و مسئول
گردآوري و راهنمايي گردد به مراتب بهتر از آن است كه
خود بيمار دنبال انتخاب دكتر يا دكترهايي باشد كه انشاءاهلل
در سيستم ارجاع به آن خواهيم رسيد ولي بايستي چاله خوبي
براي آن كنده و آماده شده باشيم چون اين چيزي نيست كه
باعجله و دستور نظاميوار بدان اقدام شود و مقدمات فراوان
و خوبي را نيازمند است.
با تحريم هاي اعمال شده اگرچه ذكر مي شد مواد پزشكي زیر
تیغ تحريم نيستند اما مشكالت انتقال ارز و حمل و نقل كاال
گريبانگير ما بوده و از نظر زمان دسترسي به مواد و گران تمام
شدن آنها ،مسائل عديدهاي داشتهايم و هنوز هم داريم.

4

وقتي صحبت از كمبود فيلم شد فرصت خوبي در اختيار
ما بود که به سیستم  filmlessدست یابیم ،اما چون
فرهنگسازي نشده بود ،ما هم كه ذوق زده و اهل فن
بوديم مجبورشديم به خاطر سه مسئله به پرينت كاغذي
فكر كنيم اگرچه از نظر سیستم  filmlessهمانند ارایه
خود فيلم ،روش مضمومي به حساب ميآيد.
او ًال فكر كرديم اگر فيلم نيامد ،به جاي پاكت پراز فيلم چه
چيزي زير بغل بيمارانمان قرار بدهيم تا شاد و شادمان و
مطبها را ترك گويند.
ثانیا درصد بيشتري از پزشكان باليني ما سرو كار جدي
با فضاي مجازي ندارند و حتي بعضي از آنها  EMكار
نميكنند.
سوم این که هنوز كه هنوزاست ،يك حالت يگانگي در
توليدات  CDشده توسط پكسهايمان نداريم و قادر
به گشودن راحت  CDها نيستيم يعني ميخواهيم كه
هماهنگ باشيم ولي سيستمهاي ما همخواني ندارند،
ضمن اين كه خيلي هم به  PACSمجهز نشدهايم.
درچنين شرايطي بود كه حتي تعاوني راديولوژيستهاي
ايران اقدام به توزيع پرينتركاغذي اما با كيفيت باال و داراي
تائیدیه  FDAمديكال نمود كه اگرچه گره از مشكالت ما
باز كرد اما مورد انتقاد هم بود.
پرينترهاي كاغذي قدرت نمايش تصاويرپرينتي ما را بجز
براي ماموگرافي حل مينمايند اما ادامه پرينت كاغذي موقت ًا
مشكلگشا بوده و در نهايت نبود آن هم معضل ديگري را
به وجود ميآورد كه البته اين كمبود بعيد به نظر ميرسد،
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از طرفي روي آوردن به پرينت كاغدي تا حدودي موجب
جلوگيري از گران شدن فيلم شد.
در نهايت بازبه اين راه حل ميرسيم كه تنها راه صرفه
جوئي مالي و كيفي در  Filmlessشدن است كه بايستي
با همكاري پزشكان باليني صورت گيرد.
درحال حاضرمثل هرچيزكه مدتي كمياب شده و ناگهان
فراوان و فراوان تر مي شود حجم فيلم مصرفي كشور
كفايت مي نمايد چون همه رفتند و وارد كردند مثل سالي
كه سيب زميني گران ميشود و همه  ،همه چيزرا ول كرده
و در سال بعد سيب زميني ميكارند تا قيمت آن بشكند و
حتي بي قيمت شود بنابراين احتمال كمبود مجدد فيلم وجود
دارد چون اگر تعرفهها جوابگو نباشند به نظر ميرسد مسئله
ساز خواهد شد.
در مورد تعرفه ،در مقايسه با سال  89تا  93و تورم كشوري و
ارزي ،به نظر ميرسيد كه بايستي ما هم  300تا  400درصد
افزايش تعرفه داشته باشيم كه كام ً
ال منطقي بود اما چنين
افزايشي فشار شديدي به مردم وهزينه هاي بهداشتي كشور
وارد مي كرد لذا از افزايش  20تا  38درصدي تعرفه 93
نسبت به تعرفه سال  92صحبت شد كه در نهايت رضايت
گروه فني ما روي  % 35بود تا چه پيش آيد.
در حال حاضر منظور ما نفع نيست بلكه بقا مي باشد چون با
اين تعرفه ها نمي شود زندگي كرد و فقط مي شود زيست.
توسعه دستگاههاي  CR, DRو مجهز شدن تمام
ترمينالهاي راديولوژي به  DICOMامكان انتقال
تصويردر فضاي مجازي را به ما ميدهد.
اين تصاوير با كد رمز بخصوصي از مراكز راديولوژي به
بيمارستان و يا مطب پزشكان قابل انتقال و در Clouding
قابل حفظ و نگهداري و شراكت در بانكهاي اطالعاتي يا
مخازن تصويري خواهد بود.
خالصه ما ماندهايم و حوضمان كه سرانجام « فيلم و فيلم
لس» چه خواهد شد.
تماسهاي زيادي با وزارت بهداشت ،نظام پزشكي و
انجمنهاي پزشكي صورت گرفته است تا در راه رسيدن به

«هيچ فيلم» يا « »film lessراهي يافته باشيم.
پرينترهاي كاغذي بايستي طوري انتخاب گردند كه مولتي
پتانسيل بوده و اگر پرينت تصويري يا مديكال نداشتيم در
موارد ديگراز آنها استفاده شود.
با نگاهی به چند سال اخيرمي بينيم كه نه تنها filmless
نشده ايم ،بلكه حتي  less filmهم نشدهايم و حتي
گاهي بيماران  more filmميشوند چرا كه ميخواهند
يك سري اضافي فيلم چاپ شده و يا  CDنوشته شده را
به خارج از كشور بفرستند تا آنجا به پزشكي نشان بدهند.
به هرحال استفاده از پرينت كاغذي در موارد چاپ شده
رنگي در داپلر ،آنژيوكارديوگرافي  ،تصويرگيري سه بعدي
و بعضي موارد ديگربه طور انحصاري و بيرقيب ميباشد.
لزوم توسعه بيشتر  PACSدر مراكز و بيمارستانها به نفع
راديولوژيست مي باشد چرا كه سرعت رپورت او را افزايش
داده و امكان دستكاري و بازي با تصوير را توسط او و در
حين رپورت به او ميدهد ضمن اين كه پزشك مي تواند
براي فايل آموزشي خود تصاوير را عينا حفظ و منتقل نمايد.
پزشكان ديگرنيز مي توانند تصاوير را آن طور كه هستند
مشاهده نمايند كه نه روي كاغذ و نه روي فيلم چاپ شده
باشد.
در حال حاضر رسالت بزرگي در مورد بدون فيلم شدن و
اشاعه  PACSبه عهده انجمن راديولوژی و با حمايت
شرکت تعاوني راديولوژيستهاي ايران ميباشد چرا كه در
حال حاضر مقدار فيلم مصرفي ما بيشتر از مقدار فيلمي است
كه در اتحاديه اروپا مصرف ميشود.
در حال حاضر به علت گرانيهاي خارج از كشور ،گرانيهاي
داخل كشور و تورم در بورس نقره ،فيلم به قدر كافي گران
شده است كه واقع ًا نبايد آن را مصرف كرد.
آزموده را دوباره آزمودن نشايد وقتي خود توليد كنندههاي
فيلم آنرا مصرف نميكنند چرا بايد ما مصرف بكنيم؟
بسم اهلل ،از امروز به فيلم لس آنقدر فكر كنيم كه اگر فرض
محالي و حتي دروغ هم باشد بر ما يقين گردد .پيروز باشيد.
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سیامین کنگره رادیولوژی ایران با یاری خداوند متعال و
همت کمیتههای علمی و اجرایی کنگره و مساعدت اعضای
هیات مدیره انجمن رادیولوژی ایران انشاءاهلل در تاریخ  23تا
 26اردیبهشت ماه در هتل المپیک تهران برگزار می گردد.
یکسال تالش بی وقفه همکاران بنده در دبیرخانه کنگره و
جمع کثیری از دوستان گرامی بویژه آقایان دکترکوروش
عبدالهی فرد ،دکتر محمد رضا موحدی به عنوان دبیران
اجرایی و خانم دکتر مارینا پورافکاری و آقای دکترغالمرضا
بخشندهپور به عنوان دبیــران علمـــی برای تدارک این
بزرگترین همایش علمی خانواده جامعه رادیولوژی ایران
ستودنی است.
در برنامه پیش کنگره امسال در مورخ دوشنبه  22اردیبهشت
دو سمینار یک روزه همزمان از ساعت  8:30الی  17:30در
محل هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
اول سمینار غربالگری سه ماهه اول و دوم حاملگی با حضور
استادان برجسته داخلی دارای  5امتیاز بازآموزی و با اعطای
گواهی  NTو  NBاز طرف انجمن که همراه با برنامه
کارگاه عملی در پایان سمینار و آشنایی با سایت FMF
میباشد .در این برنامه آقای دکتر مرتضی صانعی طاهری و
خانم دکتر سالمتی سمت دبیران علمی و اجرایی را عهده
دار خواهند بود.
دوم سمینار  PET-CTبا حضور استادان داخلی و نیز
جناب آقای دکتر بیژن بیژن از آمریکا که برنامه صبح شامل

مباحث پایه و کاربردی و برنامه عصر مشتمل برآموزش از
طریق  Case Presentationخواهد بود .این سمینار با
همت خانم دکتر پورافکاری و آقای دکتر بخشنده پور به
عنوان دبیران علمی و اجرایی برگزار خواهد گردید.
اما برنامه اصلی کنگره سی ام از صبح سه شنبه 93/2/23
تا ظهر جمعه  93/2/26با حضور  18مهمان خارجی در 5
سالن اصلی و فرعی و  4کالس کارگاهی برگزار خواهد شد.
برنامه سالن  2به زبان انگلیسی و سایر سالنها عمدتا به
زبان فارسی ارائه خواهد گردید.
از  162مقاله علمی ارسالی به دبیرخانه کنگره از داخل و
خارج از کشور  80مقاله به صورت سخنرانی  Oralو 73
مقاله به صورت پوستر انتخاب گردیده است .مقاالت توسط
 35داور به صورت اینترنتی داوری گردید و طی  473مورد
داوری انجام شده هر مقاله توسط چند داور بررسی و با
سیستم امتیازدهی مجموع امتیاز هر مقاله مشخص گردید.
امسال با توجه ویژه ای که انجمن رادیولوژی ایران نسبت
به مباحث اخالقی ،حقوقی و پزشکی قانونی دارد ،با دعوت
از همکاران غیر رادیولوژیست که پژوهشگرو صاحب نظر
در عرصه اخالق پزشکی ،حقوق پزشکی و پزشکی قانونی
هستند ،از جمله آقایان دکتر سید حمید خوئی ،دکتر مجید
رضا خلجزاده ،دکتر غالمعلی جعفری ،دکتر رضا عمانی
سامانی و خانم دکتر رویا رشید پورائی مباحث مفید و
کاربردی در زمینه های مذکور ،ارائه خواهند شد.

انجمن رادیولوژی ایران
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باعث افتخار است که اعالم نمایم طی فراخوان انجام شده،
جامعه رادیولوژی کشور امسال مقاالت پژوهشی متعدد در
شاخه های گوناگون رادیولوژی و فیزیک پزشکی به کنگره
ارسال کردند که بسیاری از آنها از نظر علمی و پژوهشی از
سطح بسیار باالیی برخوردار بود.
بیش از  50مقاله رزیدنتی به کنگره ارسال شد که امیدبخش
اعتالی سریع علمی در آینده جامعه رادیولوژی کشور
میباشد.
در نهایت 20مقاله برتر رزیدنتی و غیر رزیدنتی که باالترین
امتیاز را کسب کرده بودند توسط سه داور دیگر مجددا
داوری و از بین آنها  9مقاله برتر کنگره انتخاب گردید که
در مراسم اختتامیه جوایزی به نویسندگان آنها اعطا خواهد
گردید.
پوسترهای انتخابی در قسمت الکترونیک پوستر برای
عالقمندان در زمان برگزاری کنگره ارائه خواهد شد.
خوشبختانه امسال سخنرانی های پذیرفته شده در شماره
ویژه  IJRبرای خالصه مقاالت کنگره چاپ و توسط سایت
کوثر در اینترنت نمایه خواهد گردید.
در طی  4روز برگزاری کنگره مجموعا  210سخنرانی  9پانل
تخصصی با سایر کلینیسین ها و  34کارگاه در موضوعات
مختلف برگزار خواهد شد.
در نمایشگاه تجهیزات رادیولوژی امسال شرکت ها در 84
غرفه در  5سالن نمایشگاهی و در فضایی به مساحت4000
متر مربع محصوالت خود را به نمایش خواهند گذاشت.
برنامه ویژه کنگره امسال  Oncology Imagingو
 Oncology Interventionخواهد بود که به صورت
یک دوره فشرده عمدتا توسط استادان برجسته خارجی و
با همکاری انجمن  Oncology Imagingاروپا و
انجمن  Interventional radiologyآمریکا برگزار
خواهد شد .این برنامه به زبان انگلیسی و در سالن هگمتانه
در روزهای اول و دوم به مرور تازههای Oncology

 Imagingو در روز سوم و چهارم به آخرین روشهای
اینترونشن در سرطان خواهد پرداخت.
به عنوان دبیر کنگره شرکت در این برنامه را به عالقمندان
این رشتهها به خصوص همکاران جوان اکیدا توصیه
مینمایم چرا که برای شرکت در چنین برنامهای تاکنون
مجبور بودیم با هزینه بسیار به خارج از کشور سفر کرده
و در کنگرههای خارجی به دنبال چنین برنامه ای بگردیم.
برای اجرا و برنامه ریزی این قسمت از کنگره زحمات
بسیاری کشیده شده و این برنامه برای اولین بار در ایران به
صورتی جامع طراحی شده است.
جلسه افتتاحیه در بعد ازظهر روز اول با حضور دبیر افتخاری
کنگره آقای دکتر بهمن محتشمی برگزار خواهد گردید که
در آن به سه تن از همکاران منتخب  ،آقایان دکتر جعغر
گلزاریان ،دکتر علی اکبر عامری و دکتر کاووس فیروزنیا
مدال طالی کنگره اهدا خواهد شد .در شب اول کنگره
در برنامه جشن به مناسبت سالروز میالد حضرت علی (ع)
میزبان همکاران محترم رادیولوژیست و خانواده گرامی
ایشان هستیم و برنامه های شادی با حضور آقای حمید
ماهی صفت خواهیم داشت.
در شب سوم کنگره برنامه موسیقی زنده توسط گروه راز
ونیاز به خوانندگی آقای ساالر عقیلی اجرا خواهد شد .امکان
تهیه بلیط این برنامه برای عالقمندان از طریق سایت کنگره
فراهم شده است.
با توکل به پروردگار یکتا ،امیدوارم که تالش یکساله برای
تدارک و برگزاری هرچه بهتر کنگره سیام به منظور ادای
دین به جامعه محترم و فرهیخته رادیولوژی کشور مورد
قبول همکاران قرار گیرد.
در پایان وظیفه خود میدانم از تالش بی وقفه همکاران
عزیزم در برگزاری این کنگره تشکر و قدردانی نمایم.
به امید اعتالی جامعه رادیولوژی کشور
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دکتر بهمن محتشمی

دکتر کاووس فیروز نیا

دکتر علی اکبر عامری

دکتر جعفر گلزاریان

دکتر بیژن بیژن

دکتر شهناز قهرمانی

دکتر رضا عمانی سامانی

علی شیر خدا

Florian Damman

دکتر زینب یازیچی

دکتر غالمعلی جعفری

دکتر مجید رضا خلج زاده

دکتر سید حمید خوئی

Andrea Laghi

دکتر حمید رضا میر باقری

دکتر کامبیز معتمدی

Muhammad Umar Amin

دکتر پریسا امین زاده

دکتر رویا رشید پورایی

Daniele Regge

heinz-peter schlemer

luigi solbiati

انجمن رادیولوژی ایران

9

شمار ه  - 50اردیبهشت 1393

کمیته اجرایی با دکتر جالل جالل شکوهی
از راست  -1مهدی فرجی  -2مهندس افشین مجد  -3دکتر کوروش عبداللهی فرد  -4دکتر محمد رضا موحدی  -5دکتـر جالل جالل شکوهـی
 -6دکتر حمیدرضا حقیقت خواه  -7مهندس قاضی عسگر  -8مهندس گوران  -9دکتر فرحناز فالحتی  -10خانم فاطمه مفتخری  -11خانم زهرا موسوی

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
تازههای رادیولوژی
خبرهای صنفی رادیولوژی
آالچیق

سال 1392و اوج بی مهریها نسبت به جامعه رادیولوژی کشور

منصور فاتحی
دبیر انجمن رادیولوژی ایران

مرتضی اشرفی
مدیر خبرنامه و سایت
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جامعه رادیولوژی ایران یکی از قانونمدارترین گروههای
تخصصی کشور است ،کمترین هزینه را برنظام سالمت
تحمیل کرده و در عوض با ترویج روشهای کمخطر و
کمهزینه  -در مقابل سایر روشهای تشخیصی و درمانی-
از میزان عوارض و هزینههای بیماریها کاسته است که
نمونه بارز آن استفاده از  CT-Angiographyو
رادیولوژی مداخلهای است که با هزینه کمتر و در همان
حال با عارضه ناچیز به تشخیص و درمان بیماریها یاری
میرساند و هیچ گاه فشار غیر منصفانه ی وارده از سوی
سیاستگزاران عرصه بهداشت و درمان را  -بویژه در مبحث
تعرفههای غیر واقعی -بر گیرندگان خدمت تحمیل ننموده
است و مقولههایی مانند اخذ زیر میزی از بیمار در این رشته
بیمعنی است که شاهد آن فقدان چنین شکایتهایی از این
جامعه علمی است.
بیمهری و دشمنی آشکارا و نهانی با جامعه رادیولوژی
ایران و القای استرسهای ناشی از نا امنی شغلی و سعی در
نابودی این رشته به بهانه توانمندی سایر رشتهها ،داستانی
تاریخی و دیرین دارد که نمونههای فراوانی از این امر را در
البه الی قوانین و مقررات نوشته و نا نوشته میتوان یافت:
اعطای مجوزهایی مانند مجوز نسب دستگاه سنجش
تراکم استخوان به پزشکان درخواست کننده ،که پس

10

از سی سال از این کار غیرکارشناسی که موجب
 Provider Induced Demandو اتالف منابع
نظام سالمت شد ،معاون وقت وزارت بهداشت -دکتر
موید علویان در زمان اعالم آیین نامه تاسیس مراکز
رادیولوژی ( )1385به این اشتباه اعتراف نمود و گفت:
« باید سفارش دهنده خدمت از ارایه دهنده آن مجزا
باشد و به همین دلیل از این پس طبق آیین نامه جدید،
سنجش تراکم استخوان فقط در قالب مراکز رادیولوژی
انجام خواهد شد».
اعطای مجوز سونوگرافی به بانویی که حتی مدرک
پزشکی عمومی نیز ندارد و علی رغم مکاتبات و
پیگیری انجمن رادیولوژی ایران و در سایه بی توجهی
سازمانهای نظارتی ،همچنان به کار خود ادامه میدهد.
دادن مجوز تاسیس مراکز رادیولوژی به افرادی که
پزشک نیستند
اصالح آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه طی
نامه شماره /115257ت33361ه مورخه ،1386/7/18
هیات وزیران در جلسه مورخ  1386/7/15بنا به
پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و سازمان انرژی اتمی ایران ،موضوع نامه
شماره  30/32359مورخ  1384/4/12سازمان یاد شده

و به استناد ماده ( )23قانون حفاظت در برابر اشعـه ـ
مصوب 1368ـ تصویب نمود:
در تبصره ( )1ماده ( )4عبارت «حداقل دیپلم با حداقل 6
سال سابقه مؤثر کار با اشعه» به عبارت «کارشناسی در
یکی از رشتههای علمی و فنی» اصالح و در تبصره ()2
ماده یادشده عبارت «درجه دکتری و تخصص در رابطه
با پرتوها» به عبارت «تحصیالت وشرایط مشخص
شده در ضوابط و دستورالعملهای وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی» اصالح میشود .به عبارتی
دیگر ،بجای رادیولوژیست ،وزارت بهداشت میتواند
هر شخصی را که صالح بداند ،به عنوان مسئول فنی
معرفی یا قبول نماید.

انجمن رادیولوژی ایران

اما تمام این بیمهریها ،در قیاس با رفتار نامتعادل وزارت
بهداشت در اواخر دولت دهم ناچیز به نظر میرسند .هجمه
ناجوانمردانهی رسانهای در باب بیتوجهی رادیولوژیستها
به درد مردم ،تحت فشار بودن و مرگ مردم از بابت کمبود
رادیولوژیست و این که چاره کار ،سپردن خدماتی مانند
سونوگرافی و ریپورت رادیوگرافیها به همکاران گرامی ما
یعنی پزشکان عمومی است ،شاه بیت سخنان مسئولین
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دادن مجوز مسئولیت فنی مراکز رادیولوژی به غیر
رادیولوژیست ها در مراکز دولتی که ابتدا در سال
 1387از سوی یکی از سازمان های بیمه گر در شهر
کرج رواج یافت  -و با واکنش شدید مسئوالن وقت
انجمن رادیولوژی ایران و مکاتبه با وزارت بهداشت
ظاهرا موضوع مسکوت ماند  -و در دولت دهم به
سال  1391طی توافقنامه ای بین وزیر وقت  -دکتر
وحید دستجردی و مدیر عامل وقت صندوق تامین
اجتماعی  -سعید مرتضوی ،مجددا این کار خالف
قاعده و قانون ،لباس عمل به تن پوشید و البته مجددا با
واکنش انجمن رادیولوژی ایران مواجه شد .دست مایه
این بخش نامه ها ،طرح صورت مسئله نادرست یعنی
«کمبود متخصص رادیولوژی» بوده است در حالی که
واقعیت امر عبارت از بی کفایتی متولیان امر در بکار
گیری متخصص رادیولوژی است برای نمونه در مراکز
دولتی هیچ وجهی بابت مسئولیت فنی به رادیولوژیست
تعلق نمی گیرد و در عین حال از او انتظار میرود تا
وظایف خطیر مندرج در آیین نامه تاسیس موسسات
و مراکز رادیولوژی ( )1385و کتابچه اعتباربخشی را
برعهده گیرد و در مقابل کوچک و بزرگ پاسخگو باشد.
جالب این است که وزارتی که تجویز میکند تا مسئولیت
فنی بخش رادیولوژی را به پزشک غیر متخصص واگذار
کنند ،در صفحه 147بخش مربوط به تصویر برداری
«کتابچه اعتبار بخشی بیمارستانها» که به سال 1392
منتشر نمود و مفاد آن ،معیار ارزشیابی و اعتبار بخشی

بیمارستانهاست ،تاکید میکند که  »:همه ماموگرافیها
باید به وسیله دو رادیولوژیست خوانده شده و گزارش ،امضا
و تائید شوند» ،یعنی یک رادیولوژیست نمی تواند به تنهایی
ماموگرافی گزارش کند (که البته موضوعاتی مانند وجود
یک رادیولوژیست در برخی از بیمارستانها یا موضوع تعرفه
خدمت و این که آیا باید دو بار تعرفه را حساب نمود یا
یک تعرفه را بین دو نفر میباید تقسیم نمود را مسکوت
گذاشته است!) ولی یک پزشک عمومی میتواند بر کار
رادیولوژیست ،تکنیسینها ،عملکرد دستگاهها و رعایت
استانداردها در بخش رادیولوژی نظارت نماید و تذکرات و
دستورهای الزم را ارایه و صادر کند که این استاندارد دوگانه
( )Dual Standardدر برخورد با جامعه رادیولوژی ایران
از ظرایف و لطایف روزگار ماست.
بخشنامه شماره  72907معاون درمان وقت وزارت
بهداشت  -دکتر سید موید علویان  -به سال  1386در
باب آیین نامه سقط  -که طی آن تصریح میکند که
سونوگرافیست (که باید آنومالی را تشخیص دهد) ،باید
متخصص زنان باشد.
علی رغم وجود بخشنامه وزارتی مبنی بر لزوم اخذ مجوز
از شورای آموزش تخصصی پزشکی کشور برای خرید
دستگاه های سونوگرافی به منظور استفاده آموزشی در
سایر بخشها ،در بسیاری از بخشهای بیمارستانی
دولتی مانند بخش اورژانس و نورولوژی،اورولوژی و،...
دستگاههای سونوگرافی خریداری شده و در اختیار سایر
متخصصان قرار گرفته است و در مقابل چشم بازرسان
و بیمهها که وظیفه دارند حافظ حقوق مردم باشند ،از
بیماران وجه غیر قانونی بابت سونوگرافی اخذ میشود.
قایل نشدن نقش و جایگاه برای تخصص رادیولوژی
در شناسنامه  PET-CT Scanدر آیین نامههای
وزارتی.

وقت وزارت بهداشت بود که در آخرین روز کاری وزیر
بهداشت دولت دهم ،بخشنامه به اصطالح «توانمند سازی
پزشکان عمومی» ابالغ گردید و عمال این وزارت ،راه
نادرست سالهای قبل در دادن مجوز به برخی از رشتهها
که «هم درخواست کننده و هم ارایه کننده خدمت» یک
نفر بود و موجب درخواستهای القایی و بدون اندیکاسیون
میشد و سالمت بیماران را تهدید و بودجه سالمت را تلف
مینمود را در پیش گرفت.
خوشبختانه در دولت تدبیر و امید بجای رفتارهای پوپولیستی
و تکانشی ،صحبت از عقل و منطق است و بکارگیری
کارشناسان خبره در تنظیم پیشنویس آییننامهها که جای
بسی امیدواری است.

شماره - 50اردیبهشت 1393

انجمن رادیولوژی ایران

12

برگزاری کنگره رادیولوژی کشور فرصتی مغتنم برای بهره
گیری از خرد جمعی همکاران و چاره جویی برای مقابله با
تهدیدهای نهادهایی است که از هم پاشیده شدن رشته
رادیولوژی را در دستور کار دارند .ازدوستانی که گوشه
نشینی گزیده و خود را به کناری راندهاند و به مسایل صنفی
بیتوجه هستند ،در جلسات همفکری شرکت نمیکنند و از
فرصتهایی مانند شرکت در انتخابات نظام پزشکی غفلت
مینمایند ،انتظار میرود تا در موقعیت خطیر کنونی ،با ورود
جدی به مسایل صنفی و حرفهای ،نقش بیشتری در تقویت
یکپارچگی جامعه رادیولوژی کشور ایفا نمایند.

سامانهتابشسینکروترون

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
تازههای رادیولوژی
خبرهای صنفی رادیولوژی
آالچیق

نسرين معظمي
استاد پژوهشكده بيو تكنولوژي
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

))(Stanford Synchrotron Radiation Light source (SSRL

انجمن رادیولوژی ایران

با استفاده از  SRآنژیوگرافی شد و پس از آن کاربردهای
متعددی بر اساس خصوصیات  SRدر پزشکی برنامهریزی و
تجهیزات آن شناخته شد.
در خاورميـــانه پـــروژه (Synchrotron-light for
Experimental Science and Applications in the

 Middle East) SESAMEدر اردن با اختصاصات نسل
سوم سینکروترونها با انرژی در  Gev 2/5در دست
احداث است.
در برنامه اجرائی  SESAMEکه یونسکو مسئولیت آن
را به عهده دارد کشورهای بحرین ،مصر ،قبرس ،ایران ،رژیم
اشغالگر قدس ،اردن و فلسطین با یونسکو برای ایجاد یک
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تابش سینکروترون ( )SRبه تابش باند مداوم از طیف
الکترومغناطیسی شامل اشعه مادون قرمز ،نور مرئی ،اشعه
 UVو اشعه ایکس نرم و سخت اطالق میشود .هنگامی
که ذرات باردار و یونیزه شده در یک شتاب دهنده حلقوی
با سرعت نور در یک محیط الکترومغناطیسی قرار گیرند
یک نور را ساطع میکنند که تابش نور سینکروترون نامیده
میشود.
هنگامی که ذرات باردار ،الکترونها یا پوزیترونها به
سرعت نور میرسند ،برای مدت طوالنی در یک مدار دایرهای
درون حلقه انبارش ( )storage ringذخیره میشوند.
تابش ساطع شده از ذرات باردار توسط سیستمهای مختلف
مغناطیسی به سمت آزمایشگاهها و مراکز آزمایش هدایت
میشود .در نهایت فوتون به صورت یک باریکه مخروط
ساطع می شود که بصورت طیف نوری مادون قرمز ،نور
مرئی ،اشعه  UVو اشعه ایکس قابل استفاده در آزمایشها
خواهد بود .مشخصههای بارز تابش سینکروترون عبارتند از:
 گستره طیفی از مادون قرمز تا Hard-x-ray درخشندگی زیاد و توان باالی پالریزاسیونکاربرد نور سینکروترون را بر حسب طیف و نوع نور
تابیده شده و شدت تابش می توان در سه روش اندازهگیری
شامل اسپکتروسکوپی ( ،)Spectroscopyپراکندگی

()Scatteringوتصویرنگاری()Imagingطبقهبندینمود.
در حال حاضر حدود  50مرکز نوری تابش سینکروترون
در  19کشور جهان وجود دارد و تعدادی دیگر نیز در دست
احداث میباشد .قسمت اعظم این مراکز در کشورهای توسعه
یافته جهان است.
استفاده از  SRدر مطالعات پزشکـــی با انجــام اولیــن
آنژیوگـــرافـــی با این سیستم در سال  1986اهمیــت
ویـــژهای یافت .در این زمـــان اولیـــن بیمـــار در
آزمایشگــاه تابش سینکــروترون استنفـــورد امریکا

مرکز منطقهای و بینالمللی همکاری نزدیک دارند .مجموعه
توسط کشور آلمان به یونسکو هدیه شده و احداث آن در
خاورمیانه توسط پیگیری یونسکو برای ایجاد زیرساخت
توسعه تکنولوژی انجام میگیرد.
تابش سینکروترون میتواند طیف مطالعه ساختمان
میکروسکپی در اندازه میلیمتر تا ساختمان مولکولی واقعی
در حد انگسترون و نانومتر را در برگیرد .زمینههای نوین
مطالعات بیولوژی ،شیمی ،علوم محیط زیست ،علوم مواد،
پزشکی و فیزیک میتوانند از این توانمندی بهره ببرند.

شماره - 50اردیبهشت 1393
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مهمترين كاربردهاي ان در پزشكي شامل موارد زير است:
- Gene specific or receptor specific
therapies.
- Minimally invasive treatments,
- Early diagnosed tumors,
- Oncogenesis
- Bronchography
- Osteogenesis
- Angiography
- Angiogenesis
- Mammography
- Protein crystallography

يك دهه است كه مرتب صحبت از حذف اشعه ايكس از
سفرهيخدماتراديولوژيميشود.

جالل جالل شکوهی
رئیس انجمن رادیولوژی ایران

يك دهه است كه مرتب صحبت از حذف اشعه ايكس
از سفره ي خدمات راديولوژي مي شود ولي اين بدان معني
نيست كه با آن سروكاري نداشته باشيم ،بلكه اگر بتوانيم آنرا
نرم تر كرده و صدمات آنرا كم نمائيم مي شود به استفاده
مجدد از آن اميدوار بود.
يكي از جايگزينان اشعه ايكس فعلي ،هايپر فيزيكي است
كه با سينكروترون وارد آن مي شويم.

هايپر فيزيك:

گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
تازههای رادیولوژی
خبرهای صنفی رادیولوژی
آالچیق

انجمن رادیولوژی ایران

انرژي سينكروترون انرژي خيلي باالئي در حد GEV
دارد ولي ذرات آن از ذرات تحت اتمي و از جنس پروتون
ميباشند .حركت اين ذرات حلقوي هستند در حاليكه در
سيكلوترون حالت اسپيرال يا مارپيچي دارند .اين ذرات البته
ميتوانند الكترون يا ذرات يونهاي سنگيني هم باشند مثل
طال .قدرت ميدان مغناطيسي با يستي بتدريج افزوده شود،
وقتي سرعت ذرات به سرعت نور رسيد سينكروترون قابل
استفاده خواهد بود.
به طور همزمان و غيروابسته دو نفر در كشف اين پديده
دخالت داشتند:
 Vladimir Vekslerدرسال  1944در شوروي
و  Edwin Mcmilanدر سال  1945در آمريكا
سينكروترون الكترون ذرات با اين نام را شتاب داده و
سينكروترون پروتون ذرات پروتون را شتاب مي دهند.
سينكروترون يون هاي سنگين نيز در پزشكي كاربرد دارند.
در  CERNژنو سينكروترون پروتون بزرگي فعال است.
در اين مركز پروتونها تا  1.18ترا الكترون ولت شتاب
داده مي شوند (هر يك  Tevبرابر يك تريليون الكترون
ولت است).
در  CERNيك سينكروترون الكترون تا حد giga-
 e.v100يا يكصد بيليون الكترون ولت وجود دارد.
سينكروترون اختصاصي با عنصر پروتون پيشرفته در
آزمايشگاه ملي  Argonneدر ايالت  Illinoisبراي
توليد و تابش اشغه ايكس براي مطالعات ساختماني و
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كاشف سينكروترون :والديمر وكسلر است.
تشعشع الكترومغناطيسي ناشي از شتاب گرفتن ذرات
بارداري است كه شبيه تابش سيكلوترون يا بتاترون بوده
با اين تفاوت كه سينكروترون از شتاب گرفتن ultra
 relativisiticذرات باردار در داخل ميدان مغناطيسي
يا مسير منحني يا اوربيت حاصل ميشود.
اين تابش به صورت مصنوعي قابل توليد در حلقههاي
ذخيره سازي يا سينكروترون ميباشد.
اين ذرات بطور طبيعي در اثر عبور سريع الكترونهااز داخل
ميدان مغناطيسي حاصل ميآيند كه در اين صورت داراي
پوالريزاسيون اختصاصي بوده و فركانسهاي آن ميتواند
فراگير تمام طيف الكترومغناطيس باشد.
ذرات سينكروترون داراي فركانس ثابت با الكترونها
ميباشد ولي با پروتونها فركانس ثابتي ندارند چون تغيير
ميدان مغناطيسي اجازه ي آنرا نميدهد.

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی

بيولوژيك اشياء و ماكرو مولكولها ابداع شده است.
تشعشع حاصل از طريق سينكروترون داراي پوالريزاسيون
اختصاصي بوده و فركانسهاي توليد شده مي توانند تمام
طيف و دامنه امواج الكترومغناطيس را شامل گردند.
يكي از جايگزينان عمده توليد اشعه ايكس و جايگزيني
تصويربرداري با اشعه ايكس ،تابش سينكروترون خواهد
بود .قبال در مجله مديريت صحبت آن شد كه اگر اشعه
ايكس همين خواص خود را داشته باشد مي تواند مضر و
حتي استفاده نشود اما اخيرا صحبت از تابشهاي كم ضرر
و نرمتر ميشود.
توليد تابش سينكروترون شبيه آنتن راديوست ،با اين
تفاوت كه سرعت ذرات داخل ميدان مغناطيسي بسيار
زياد است .روشنترين و آشكارترين و مشخصترين منبع
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مصنوعي اشعه ايكس ،تابش سينكروترون است.
تابش سينكروترون ممكن است در فضا و عناصر
فضائي حاصل شود و آن وقتي است كه به روش اسپيرال
الكترونها از ميدان مغناطيسي عبور كنند و سرعت بگيرند
كه دو خصوصيت آن بدون حرارت Low-spectral ،و
پوالريزاسيون آنهاست.
يك دهه است كه مرتب صحبت از حذف اشعه ايكس از
سفره خدمات راديولوژي ميشود ولي اين بدان معني نيست
كه با آن سروكاري نداشته باشيم بلكه اگر بتوانيم آنرا نرمتر
كرده و صدمات آنرا كم نمائيم مي شود به استفاده مجدد
از آن اميدوار بود .يكي از جايگزينان اشعه ايكس فعلي
هايپرفيزيكي است كه با سينكروترون وارد آن ميشويم.

تصویر برداری از کبد چرب

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
تازههای رادیولوژی
خبرهای صنفی رادیولوژی
آالچیق

کیارا رضائی کالنتری
رادیولوژیست

		
		

باز نگری توسط:
کاوه صمیمی
مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران

کبد چرب یک مشکل شایع سالمت جامعه است که شیوع
آن در برخی نواحی دنیا تا  25-35 %جامعه هم گزارش
شده است .این مشکل شامل یک طیف از بیماریهاست که
کبد چرب غیر الکلی )NAFLD( 1شایعترین فرم آن را
تشکیل میدهد)1( .
 NAFLDبا مستندا ،به عنوان علت بالقوه سیروز
کبدی و نیز تظاهر کبدی یک سندرم متابولیک سیستمیک
شامل چاقی ،دیابت تیپ  ،IIهیپولیپیدی و هیپرتانسیون به
شمار میرود)2( .
دقیقترین روش تشخیص کبد چرب ،پاتولوژی می باشد
اما روش تهاجمی و وقت گیر است که می تواند با عوارضی
جانبی همراه باشد .به همین دلیل استفاده از روش های غیر
تهاجمی به طور وسیعی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

مدالیتیهایتصویریبرداریبرایتشخیص
کبــد چرب:

1- NonAlcoholic Fatty Liver

انجمن رادیولوژی ایران

با جستجو در متون رادیولوژی عدم وضوح حدود ()outline
کبدی در گرافی شکم (موسوم به Radiolucent liver
 )signبه عنوان یکی از مهمترین نشانه های کبد چرب
در  X-rayذکر شده است .هر چند که گرافی اختصاصی
نیست و حساسیت باالیی در این زمینه ندارد)3( .

سونوگرافی ساده ترین مدالیته ارزیابی کبد چرب میباشد.
در حالت طبیعی اکوژنیسیته کبد برابر و یا کمی بیشتر از
اکوژنیسیته کورتکس کلیه مجاور و یا طحال میباشد و
عروق داخل کبدی و نواحی عمقی کبد به وضوح رویت
میشوند.
به دنبال انفیلتراسیون چربی ،تغییراتی در نمای
سونوگرافیک کبد رخ میدهد که بر اساس یک طبقهبندی
کیفی (و تا حدی قراردادی) از بیش از دو دهه قبل ،این
تغییرات به سه مرحله تقسیم شده است( :شکل)1
 ( Grade Iکبد چرب خفیف) :افزایش در اکوژنیسیتهکبد در مقایسه با کورتکس کلیه مجاور و طحال به همراه
رویت طبیعی حدود دیافراگم و عروق داخل کبدی
 ( Grade IIکبد چرب متوسط) :افزایش متوسط دراکوژنیسیته کبدی به همراه مختصر کاهش وضوح حدود
دیافراگم و به ویژه عروق داخل کبدی
 ( Grade IIIکبد چرب شدید) :افزایش واضح دراکوژنسیته کبد به همراه رویت ناواضح و یا عدم رویت
حدود دیافراگم ،عروق داخل کبدی و نواحی عمقی لوب
راست کبد.
در مقایسه با بیوپسی کبد ،حساسیت و اختصاصی بودن
سونوگرافی در تشخیص کبد چرب به ترتیب  89تا 85
درصد و  93تا  56درصد گزارش شده است )4( .هر چند
که در مطالعات مختلف دقت سونوگرافی در ارزیابی کمی
انفیلتراسیون چربی به مراتب کمتر است.
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 .Iرادیوگرافی ساده:

 .IIسونوگرافی:

مشکل اصلی در سونوگرافی این است که کیفیت انجام
سونوگرافی کامال به فرد انجام دهنده آن و ارزیابی ذهنی
او از اکوژنیسیته کبد وابسته است و تفاوت مشاهده در افراد
مختلف و حتی دستگاه و پروب انجام دهنده در تخمین آن
تاثیر گذار میباشد.
از جمله مشکالت دیگر ،وجود پاتولوژی های دیگر همراه
مثال در کورتکس کلیه مجاور و یا پارانشیم کبد بررسی
چرب بودن کبد با معیار اکوژنیسیته را کامال با مشکل مواجه
میکند .همچنین افتراق استئاتوز کبدی با فیبروز کبدی در
سونوی  Conventionalبه سختی امکان پذیر است.

 CTاسکن:
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با توجه به کاربرد روزمره و متنوع سی تی اسکن در
بررسی پاتولوژیهای شکمی ،تشخیص کبد چرب به عنوان
یافته فرعی مورد مطالعه بسیاری از مطالعات قرار گرفته
2
است.
در  CTبدون کنتراست ،کبد نرمال ،دانسیته مختصر
بیشتری از طحال و خون را نشان میدهد و عروق
داخل کبدی به صورت ساختارهای نسبت ًا هیپودنسی در
بستر پارانشیم ،خود را آشکار میکنند ،در برآیند مطالعات،
 )5( Radiographicدر مقاله مروری خود ،دو معیار را
در  CTبدون کنتراست برای تعیین کد چرب معرفی کرده
است:
اگر دانسیته کبد کمتر از  HU 40باشد( .البته دکتر
 Pickhardtدر سال  2012عدد  HU 48را برای
دانسیته کبد به عنوان  cut-off 100%اختصاصی برای
تعیین کبد چرب متوسط تا شدید عنوان کرده است))6( .
اگر دانسیته کبد حداقل  10HUکمتر از طحال باشد.
()Spleen-Liver > 10HU
نسبت دانسیته کبد به طحال کمتر از  0/8باشد)7(.
مطالعات ،حساسیت و اختصاصیت به ترتیب (,%99-90
 )%95-88را برای  CTبدون کنتراست در تشخیص کبد
چرب تایید کردهاند()5( .شکل) ولی استفاده از  CTبدون
کنتراست برای ارزیابی کمی استئاتوز کبدی را غیر قابل
اعتماد دانسته است)7( .
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 -2هیچگاه انجام سی تی اسکن صرفا جهت تشخیص کبد چرب از نظر
اخالقی پذیرفته نشد.

تا همین اواخر ،تنها  CTبدون کنتراست به عنوان
مدالیتی ارزیابی استئاتوز کبدی مطرح میگردید در حالی
که  CTبا کنتراست از این جهت غیر دقیق و غیر کاربردی
شمرده میشود.
دلیل اصلی اشکاالت وارده به  CTبا کنتراست ،موثر
بودن وزن بیمار و دوز ،سرعت تزریق و حتی نوع کنتراست
به کار برده شده در دانسیته کبد میباشد)8( .
ولی با توجه به متداول بودن  CTبا کنتراست شکمی به
ویژه در فاز پورتال چندین بررسی برای تشخیص کبد چرب
در این تصاویر صورت گرفته است ،و در برخی اختالف
دانسیته کبد و طحال بیشتر از  20-25HUدر فاز پورتال
را به عنوان معیار تشخیص کبد چرب مطرح کردهاند.
در یک مطالعه جامع چند مرکزی ()Multicentric
که توسط دکتر خلیلی و همکارانش ( )2با انجام  CTبا
کنتراست و بیوپسی کبدی در یک روز روی بیماران زنده
دهنده پیوند کبد صورت پذیرفته است ،آنها در این مطالعه با
معرفی شاخص جدیدی ( ،3)L-Bارزش  CTبا کنتراست
را از نظر دقت تشخیصی در جایگاهی برابر و حتی باالتر از
 CTبدون کنتراست اعالم کردهاند.
هدف از بدست آوردن این اندکس کاستن از اثر کنتراست
در ارزیابی کبد چرب می باشد L-B .با این منطق بدست
آمده بود که به علت وجود بافت سینوزوییدی قوی در
پارانشیم کبدی ،دانسیته کبد در حقیقت ترکیبی از دانسیته
خالص بافت کبدی و خون موجود در سینوزوییدهاست و از
آنجایی که حدود  %30حجم کبد را خون تشکیل میدهد
پس دانسیته کبد بصورت:
 × 0/7( = Lدانسیته خالص بافت کبدی) ×0/3 ) +
دانسیته خون موجود در کبد)
میباشد.
 %75خون موجود در کبد از ورید پورت ( )Pو  %25باقی
آن از شریان هپاتیک و در حقیقت از آئورت ( )Aتامین
میشود .پس:
دانسیته خون موجود در کبد = ()P + 0.25 A 0.75
و در نهایت:
])(L-0.3×(0.75P×0.25A
		
0.7

[=L-B

 :L-B -3دانسیته کبد منهای دانسیته خون موجود در کبد (و یا به نوعی
دانسیته خالص پارانشیم کبدی)

به دست میآید .در این مطالعه اعداد  HU 104تا 92
برای  L-Bدر فاز پورتال به عنوان  cut-offتشخیص
کبد چرب در درصد مختلف انفیلتراسیون چربی ( 30%تا
 )5اعالم گردیده است .همچنین آنها ذکر کردهاند که معیار
اختالف دانسیته کبد و طحال ( )L-Sدر  CTبا کنتراست
ارزش کمتری از  CTبدون کنتراست دارد.
در  CTکبد (چه با کنتراست و چه بدون کنتراست) نیز
فاکتورهای متعددی می توانند در تغییر دانسیته پارانشیم
تاثیرگذار باشند و ارزیابی را با اختالل مواجه کنند که تعداد
شایعی از آنها می تواند شامل :رادیوتراپی درمانی ،داروها
(مثل آمیودارون ،متوتروکسات) ،هپاتیت حاد یا آسیب
توکسیک حاد کبد ،سیروز و بیماری های ناشی از رسوب
آهن یا گلیکوژن در کبد باشند.

:MRI

چندین تکنیک  MRIاز جمله:
Chemical shift imaging, frequency selective imagingو  MRاسپکتروسکوپی برای
تعیین و ارزیابی استئاتوز کبدی به کار برده میشود که هر
یک البته مزایا ،معایب و محدودیتهای خاص خود را دارند.
این تکنیکها اجازه تجزیه سیگنال  MRبه دو جزء
چربی و آب با هدف ارزیابی میزان چربی بافت کبدی را
میدهند و بطور فزاینده در تشخیص و پی گیری درمان
بیماران کارایی دارند)9( .

:Chemical shift imaging

انجمن رادیولوژی ایران

:Frequency selective imaging
یکی دیگراز تکنیکهای به کار برده شده ،استفاده از
 fat saturationاست که با استفاده از آن سیگنال ناشی
از چربی را به نوعی از تصویر حذف مینمایند .درنتیجه با
گرفتن دو  setاز تصاویر (معموال با پارامترهای مشابه) یکی
با و دیگری بدون اعمال  fat saturationو مقایسه آنها
وجود چربی ارزیابی میگردد و یک ُحسن قضیه این است
که با وجود یکسان بودن سایر پارامترها ،این تفاوت سیگنال
در دو  setرا میتوان تمام ًا به چربی نسبت داد و دیگر
مشکل ترکیبات کبدی با *  T2کوتاه ،از نظر تئوری ،تفسیر
سیگنال را گیج کننده نمینماید.
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در این تکنیک ،از اختالف فرکانس رزونانس (یا
 )Precessionalبین دو پروتون (از جمله چربی و آب) و
در نتیجه اختالف سیگنال دریافتی ناشی از آن به عنوان اثر
«نوع اول» و یا «نوع دوم» استفاده میشود.
اثر نوع اول Spatial misregistration :بوجود
آمده در محل تالقی آب – چربی در جهت کد گذاری
فرکانس ،سبب بوجود آمدن باندهای سیاه و سفید متناوب
در این جهت میگردد و این «آرتیفکت» ،که مثال مابین
پارانشیم کبد چرب و مجاری صفراوی (آب) بوجود میآید،
در تشخیص کمک کننده است (شکل)
اثر نوع دوم :اختالف فرکانسهای  Precessionalبین
آب و چربی سبب تفاوت در فاز چرخشی بین سیگنالهای

آب و چربی میشود و در نتیجه زمانهایی وجود دارند که
سیگنال های آب و چربی کامال همفاز و یا کامال غیر همفاز
میشوند .این زمانها با فرمولهای ریاضی و بر حسب
گرادیان ( )B0هر دستگاه به راحتی قابل محاسبه میباشد.
با تصویربرداری در دو زمان هم فاز بودن و غیر هم فاز
بودن تصاویری بدست میآید که اختالف آنها مشخص
کننده وجود ترکیبی از آب و چربی در آن بافت است .و در
نتیجه نمای موسوم به  India inkیا  etchingدر مرز
بین بافت چربی و غیر چربی در تصاویر out-of-phase
به دست میآید.
یکی از محاسن تکنیک  chemical shiftبرخالف
سایر تکنیک های ارزیابی چربی در بافت ،عدم حساسیت به
ناهمگونی میدان ( )B0دستگاه است چون هر ناهمگونی اثر
مشابهی بر روی سیگنالهای چربی و آب میگذارد و در
نتیجه اختالف آنها ثابت میماند.
از معایب این تکنیک این است که در صورت وجود
ترکیبات با *  T2کوتاه (مثال آهن) در بافت کبد ،ارزیابی
چربی با این روش غیر دقیق است.
در حال حاضر ،تکنیک chemical shift GRE
بطور روتین برای ارزیابی کمی چربی کبد به کار میرود.
طبیعت ًا میزان کاهش شدت سیگنال کبد در تصاویر out-
 of-phaseمناسب با میزان چربی موجود در کبد می
باشد .و یک روش شایع ارزیابی ،محاسبه درصد سیگنال
ناشی از چربی در کبد از طریق مقایسه نسبت سیگنال کبد
به سیگنال طحال در  in-phaseبا این نسبت در out-
 phaseمیباشد.

یکی دیگر از تکنیکهای selective fat-
 suppression، STIRمیباشد که به ویژه در
دستگاههای با  low-field magnetو نیز در شرایط
عدم یکنواختی  magnetقابل استفاده است.

:MR Spectroscopy

 MRSبه طور مستقیم بر اساس آرایش فرکانسی
موجود در سیگنال دریافت شده از ناحیه دلخواه (،4 )VOI
ترکیب شیمیایی آن ناحیه را مشخص میکند.
در طیف تصویری ( )spectrumبدست آمده از
( MRSشکل) ،هر  Peakنشان دهنده ترکیب پروتونی
خاص (مثال آب یا چربی) و دامنه هر  peakنشان دهنده
قدرت سیگنال ناشی از آن ترکیب (که متناسب با میزان
حضور آن ترکیب در بافت است) میباشد .بنابراین نمایان
ساختن حضور چربی در بافت تنها نیاز به دانستن محل و
شدت  peakمربوط به پروتونهای چربی دارد.
با این حساب MRS ،میتواند حتی وجود میزان بسیار
کم چربی موجود در کبد (حتی تا  )0.5 %را که با سایر
تکنیک های  MRقابل تشخیص نیستند را آشکار سازد
( )10و به طور کلی حساسترین و دقیق ترین روش غیر
تهاجمی برای تشخیص چربی در کبد میباشد که ارتباط
بسیار خوبی با پاتولوژی در ارزیابی کمی میزان انفیلتراسیون
دارد )11( .و در پی گیری بیماران پس از درمان نیز مدالیتی
بسیار دقیقی است.

نتیجه گیری:
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تشخیص چربی موجود در کبد و ارزیابی کمی میزان آن
در بسیاری از موارد کلینیکی از جمله ،کنترل و درمان کبد
چربی غیر الکلی و تحت نظر داشتن عملکرد غیر طبیعی
کبد مرتبط با آن ،ارزیابی کبد قبل از پیوند از دهنده زنده
و تحت نظر داشتن لیپودیستروفی در بیماران  HIV+و
ارزیابی بیماران تحت شیمی درمانی کاربرد دارد.
تعیین کمی میزان چربی کبد به ویژه در پیوند کبد اهمیت
می یابد از آن جهت که با توانایی  Regenerationکبد
چه در فرد دهنده ،و چه گیرنده مرتبط است.
اهمیت انتخاب تکنیک مناسب تصویربرداری در تشخیص
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4- Voxel of interest

دقیق و ارزیابی کمی استئاتوز کبد پوشیده نیست .اگرچه
 CTو به ویژه سونوگرافی به طور شایعی در طبابت روزمره
برای ارزیابی کیفی چربی کبد بکار میروند ،تکنیکهای
 – MRبه ویژه  chemical shiftو اسپکتروسکوپی
– حساسیت بسیار باالتری را برای تشخیص میزان کمی
انفیلتراسیون چربی و در نتیجه شناخت قابل اعتمادتر و
جزیینگرتر از بیماری و پایش دقیق تری از درمان را فراهم
میآورند.
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Diffuse fat accumulation in the liver at
unenhanced CT. The attenuation of the liver
(15 HU) is markedly lower than that of the
spleen (40 HU). Intrahepatic vessels (v) also
appear hyperattenuated in comparison with
the liver.

Use of first-kind chemical shift in a 56-year-old man with histologically confirmed severe fatty liver
disease. MR images obtained in an anteroposteriorfrequencyencoding direction (a) and a left-to-right
frequency-encoding direction (b) show chemical shift misregistration bands (arrows) at the interface
between the fatty liver parenchyma (high fat content) and portal triads (absent fat). The orientation of
the bands depends on the frequency-encoding direction.

Characteristic frequencies of water signal
and fat signal at MR spectroscopy. (a) On an MR spectroscopic image, a 3.3.3-cm voxel (box) has
been placed within the liver. (b) Graph illustrates signal intensity (in arbitrary units) (y axis) as a
function of precessional frequency (in parts per million) (x axis). The graph shows water and fat
signals with their characteristic frequencies (4.7 ppm and 1.3 ppm, respectively).
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Diffuse fat accumulation in the liver at MR imaging. Axial T1-weighted GRE images show a marked
decrease in the signal intensity of the liver on the opposed-phase image (a), compared with that on the
in-phase image (b).

گزارش پنجمین سمینار انفورماتیک تصویر برداری

خیلی دور خیلی نزدیک
تازههای رادیولوژی
خبرهای صنفی رادیولوژی
آالچیق

دکتر علیرضا شکیبا فرد
رئیس انجمن رادیولوژی استان فارس

انجمن رادیولوژی ایران

به موازات این سخنرانیها در سالن دیگر کارگاه اموزشی
تبلت در رادیولوزی برگزار گردید .در این کارگاه ۱۱۰
پزشک از شیراز و استانهای دیگر حضور داشتند .این
کارگاه با همکاری انجمن پکس اروپا و نماینده ایشان آقای
 Fernandez Bayoو تعدادی از اساتید داخلی برگزار
گردید که عالوه برمدرک یورو پکس شرکت کنندگان
اشتراک یک ساله انجمن پکس اروپا را نیز دریافت نمودند.
آقای دکتر ریاضی مسوول انفورماتیک وزارت بهداشت و
درمان وآموزش پزشکی حضورداشتند و گزارشی در رابطه با
روند طرح سپاس و پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان ارائه
دادند .همچنین در رابطه با چالشهای موجود در زمینه پکس
ـ رادیولوژی بدون فیلم و رادیولوژی از راه دور صحبت شد
که تاکید گردید نیاز به کارهای بیشتر و تصویب مقررات
جدید در این زمینه وجود دارد.
ازدیگر مباحث مهم این سمینار میزگرد نرم افزارهای مدیریت
رادیولوژی بود که با حضور آقای مهندس شاکر حسینی نماینده
همکاران تولید کننده این نرم افزارها انجام گردید.
لزوم و نحوه انجام پروژه ها به صورت کار تیمی بود که
پیرو این هدف با حضور اساتید از دانشگاه صنعتی شیراز و
دانشگاه شیراز و دانشگاه تهران و دانشکده مدیریت شیراز
و مخابرات استان فارس تبادل نظر گردید و بستر مناسبی
جهت تبادل اطالعات صورت گرفت.
تور دسته جمعی حافظیه و سعدیه و شام در رستورانهای
هفت خان و هتل بزرگ شیراز برنامه های جنبی سمینار بود.
میزبانی و برگزاری این سمینار بر عهده کمیته پکس
دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری دفتر انجمن
رادیولوژی ایران بود که تجربه موفقی در همکاری دو طرف
بود .جای همه دوستان خالی
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این همایش در سه روز از  ۴تا  ۶بهمن ماه سال  92در
مجتمع والیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار گردید.
این همایش در سالهای قبل در تهران برگزار شد که امسال
به درخواست انجمن رادیولوژی ایران در شیراز با همکاری
انجمن رادیولوژی ایران و دانشگاه علوم پزشکی شیراز و
مرکز تحقیقات انفورماتیک تصویربرداری برگزار گردید که با
استقبال زیادی روبه رو گردید .کل شرکت کنندگان از سراسر
ایران  ۵۳۰نفر بودند .رییس سمینار آقای دکتر مهرزاد لطفی و
دبیر علمی سرکار خانم دکتر زهره عظیمی فر دانشیاربخش
کامپیوتر دانشگاه شیراز و دبیر اجرایی آقای دکتر علی
رضا شکیبافرد بودند .در این سمینار سه مهمان خارجی از
کشورهای اسپانیا و ترکیه و مالزی به عنوان سخنران دعوت
داشتند عمده مباحث مطرح شده در زمینه پردازش تصویر و
تله رادیولوژی و انفورماتیک تصویر برداری بوده است.
 ۷۲مقاله به دبیرخانه انجمن ارائه که هر مقاله توسط سه
تا پنج داور بررسی گردید که پس از بررسی  ۲۴مقاله جهت
ارائه در سمینار و داوری نهایی انتخاب شد .ارائه مقاله ها در
سهبخش صورت گرفت که پس از بررسی سه مقاله به
عنوان مقاله برتر انتخاب شد که به مقاله اول جایزه نفیس
هزینه شرکت در کنگره  CARS 2014ژاپن نیز اهدا شد.
پنجمین سمینار افورماتیک پزشکی با صحبتهای
آقایان دکتر لطفی ،دکتر فاتحی و دکتر شکیبافرد آغاز به
کارکرد و پس از آن ارتباط مستقیم با جناب آقای پورفسور
نری رئیس انجمن انفورماتیک تصویربرداری اورپا برقرار شد
و ایشان در رابطه با گذشته و آینده پکس در اروپا به صورت
زنده سخنرانی نمودند.
پس از آن آقای دکتر  Aydingosدر رابطه فرایندهای
 HIS/RIS/PACSدر ترکیه و اقدامات این کشور
داشتند.

سخنرانی

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
تازههای رادیولوژی
خبرهای صنفی رادیولوژی
آالچیق

آشنایی با گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مصاحبه با محمد حسین دقیقی
مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

لطفا مختصری از فعالیتها و بخشهای گروه رادیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز را بیان فرمایید.
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در حال حاضر بيمارستان امام رضا(ع) به عنوان بزرگترين
بيمارستان جنرال دانشگاه علوم پزشكي تبريز فعال بوده و
بيشتر بخشهاي جنرال در آن مستقر مي باشد .سایر مراکز
از جمله:
بيمارستان هاي طالقاني و الزهراء ( زنان )
بيمارستان شهيد مدني ( قلب )
بيمارستان كودكان ( كودكان )
بيمارستان شهداء ( ارتوپدي )
بيمارستان رازي ( روانپزشكي  +اعصاب )
بيمارستان شهيد قاضي ( انكولوژي )
نيز بصورت اقماري فعال هستند كه گروه راديولوژي با اكثريت
آنها همكاري داشته و رزيدنت فعال و هيئت علمي دارد.
وضعيت تجهيزاتي و آموزشي تابعه به شرح زير به حضور
معرفي ميگردند.
 -1راديولوژي ديجيتال و كانونشنال  +سي تي  16دتكتور
و  1اساليس  +فلوروسكوپي كنترل از راه دور 8 +
دستگاه سونوگرافي معمولي و داپلر  ،يك دستگاه
 ،MRIتجهيزات موجود در مجموعه بيمارستان امام
رضا ميباشد كه دستگاه  MRIدر بيمارستان مدني
مستقر شده است.
 -2از زماني كه استاد دکتر سعید راد در سال  1345دانشيار
شده اند يعني در حدود  48سال قبل اولين رزيدنت در
اين دانشگاه پذيرفته شده است و در حال حاضر  45نفر
دستيار داريم.
 -3عالوه بر كالسهاي عملي بصورت حضور در بخشهاي
سونوگرافي ،اتاق گزارش ،سي تي اسكن،MRI ،
كودكان و زنان براي رزيدنتهاي سالهاي مختلف
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توسط اساتيد نيز كالسهاي تئوري تشكيل ميشود و
بنا به گرايش اساتيد به زيرگروههاي نورو،MSK ،
آبدومين ،آنژيو ،زنان و كودكان براي هر زير گروه
كالسهاي جداگانه گذاشته ميشود ضمنا در هفته دو
روز تمامي اساتيد و دستياران در كنفرانسهاي هفتگي
و رفرانس خواني شركت ميكنند شركت ميكنند كه
رزيدنتها حضور اجباري داشته و ارزيابي ميشوند.
همچنين هر دو هفته يكبار تومور بورد نيز برگزار
ميشود.
دورههاي تكميلي  MRIو سي تي اسكن و داپلر نيز با
حضور مستمر و گزارش كليشهها تحت نظارت اساتيد
برگزار ميشود.
اكثريت اساتيدي كه در حال حاضر مشغول بكار هستند
جزو افرادي ميباشند كه در دوران تحصيل خود حائز رتبه
در بورد تخصصي كشور بوده و از سطح علمي ايده آلي
برخوردارند از طرفي گروه راديولوژي دانشگاه تبريز جزو
گروههاي خوش نام دانشگاه محسوب ميشود.
استاد راد نيز با وجود بازنشستگي از طرف دانشگاه دعوت به
كار شدهاند و هفتهاي دو روز بصورت قراردادي براي تدريس
دانشجويان و دستياران افتخار داده و تشريف ميآورند.
حجم كاري در تمامي بخشهاي ما بسيار باال بوده به
طوريكه متوسط راديوگرافي اورژانس و بخش  150مورد و
سي تي مركز  120مورد در روز مي باشد  .ساير بخشها نيز
مانند سونوگرافي و  MRIبا حداكثر ظرفيت كار ميكنند.
 -4مهمترين نقاط قوت بخشها عالقه تمامي اساتيد به
تدريس و آموزشي است و در اين راستا همواره استاد راد
را الگوي خود قرار ميدهند .متقابال اكثريت دستياران
با عالقه فراوان در بخشها حضور بهم ميرساند و
رابطه دوستانهاي بين اساتيد و رزيدنتها وجود دارد.

اعضاء هيات علمي گروه راديولوژي (رديف اول ) به ترتيب از راست به چپ:
دكتر رضا جوادرشيد  -دكتر محمدحسين دقيقي  -دكتر مسعود پورعيسي  -دكتر سعيد راد  -دكترمحمدكاظم
طرزمني  -دكترابوالحسن شاكري  -دكترمسعود نعمتي  -دكترحميده حسين پور فيض
رديف هاي بعدي :رزيدنتهاي سال اول تا چهارم

انجمن رادیولوژی ایران

رئيس بخش اورژانس و راديولوژي بيمارستان امام رضا
خانم دكتر پريسا حاج علي اوغلي هستند.
رئيس بخش راديوتراپي دكتر فرشاد سيدنژاد،
رئيس بخش طب هسته اي دكتر شهرام دبيري،
رئيس بخش راديولوژي بيمارستان طالقاني خانم دكتر
مهناز رنجكش،
و رئيس بخش راديولوژي شهيد قاضي طباطبايي دكتر
حميده حسينپورفيضي هستند.
در پايان شما عزيزان را به تبريز دعوت مينمايم؛ چرا
نمي آييد ؟ بد نميگذرد جاهاي ديدني در اين ديار از
بسياري از كشورهايي كه تشريف ميبريد كمتر نيست،
غذاها (آبگوشت ،كوفته ،چلوكباب ،ته چين ،كباب بناب
و )...شيريني (قرابيه ،نوقا ،شكالت ،نان خامه اي ،باقلوا )...
آجيل ،فرش ،كفش و  ...را تست كنيد و بعدا نظر بدهيد.
باور كنيد قيمت يك پرس شيشليك در تبريز معادل يك
ساندويچ مك دونالد تركيه است .توصيه ميكنم بعد از
برگشت از يك مسافرت خارج از كشور به تبريز بيائيد
خودتان علتش را متوجه خواهيد شد .رزيدنتهاي محترم
ساير دانشگاهها ميتوانند بصورت مهمان و در صورت تائيد
 CVآنها در گروهمان بصورت انتقالي تشريف بياورند.
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حضور فعال رزيدنتها در بخشهاي ديگر مانند زنان،
كودكان ،اورژانس و داخلي و همچنين حضور اساتيد
در كنفرانسهاي مشترك با ساير گروهها باعث تثبيت
جايگاه مناسب راديولوژي در دانشگاه شده و ساير
گروهها نيز نياز خود را به راديولوژي بصورت روشن و
صادقانه ابراز ميدارند.
البته در سنوات اخير به علت پائين بودن كارانههاي گروه
راديولوژي و اجباري بودن فول تايمي فارغ التحصيالن جديد
تمايلي براي جذب به عنوان هيئت علمي نشان نميدهند
و تعداد اعضاء هيئت علمي راديولوژي در برابر افزايش قابل
مالحظه حجم كاري ،رزيدنتها و دانشجويان بسيار كمتر
از حد استاندارد است.
عدم وجود دستگاههاي آنژيوگرافي و  MRIنيز در اين
دانشگاه از معضالت ما بوده كه به آموزش رزيدنتي لطمه
بسيار زده و هرچند اساتيد براي جبران اين كمبودها از آرشيو
خود و كمك از مراكز خصوصي تا حد امكان تالش در
جبران اين نيازها را دارند و ليكن فشارهاي گروه و اساتيد
براي تهيه اين دستگاهها به روساي دانشگاه تا بحال عقيم
مانده است.
فعاليتهاي آموزشي گروه در حد ايده آل بوده در حال حاضر
 2نفر استاد  5نفر دانشيار و سه نفر استاديار داريم هر ساله در
دانشگاه حداقل يك نفر از گروه راديولوژي به عنوان استاد
نمونه و يا پژوهشگر برتر انتخاب و معرفي ميگردد .مقاالت
اساتيد و رزيدنتها در مجالت معتبر داخلي و خارجي چاپ شده
و چندين نمونه آن در مجله راديولوژي ايران موجود است.
در حال حاضر در گروه راديولوژي به غير از طب هسته اي و
راديوتراپي ده نفر هيئت علمي  45 ،نفر دستيار 2 ،نفر فلوي
 MRIو يك نفر فلوي سي تي اسكن مشغول بكارند.
بنده به عنوان مدير گروه از تاريخ  89/6/1در خدمت
گروه هستم.
معاون آموزشي تخصصي گروه و رئيس بخش سي تي
اسكن دكتر رضا جوادرشيد ،
معاون پژوهشي و رئيس بخش  MRIدكتر مسعود
پورعيسي،
معاون آموزشي دوره پزشكي عمومي و رئيس بخش
زنان دكتر فاطمه قطره ساماني،
رئيس بخش سونوگرافي دكتر محمد كاظم طرزمني ،
رئيس بخش كودكان دكتر مسعود نعمتي ،

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها

گزارش جلسه مشترك اضطراري براي تامين و انتقال ارز

قطعاتاستراتژيكتجهيزاتراديولوژيآزمايشگاهي

خیلی دور خیلی نزدیک
تازههای رادیولوژی
خبرهای صنفی رادیولوژی
آالچیق
کوروش عبداللهی فرد
معاون اجرایی انجمن رادیولوژی ایران
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جلسه در درمحل شركت سرمايه گزاري خارجي ايران
(معاونت وزارت اقتصاد و دارايي ) با هماهنگي شورايعالي
نظام پزشكي ايران در اسفند  1392به پيشنهاد دكتر حسین
بابائي عضو شورايعالي نظام پزشكي و هماهنگيهاي ايجاد
شده توسط ايشان با حضور اعضاي زير تشكيل گرديـد:
 -1دكتر نيكزاد الريجاني مديرعامل شركت سرمايه گزاري
خارجي ايران  -2آقاي قاسمي عضو هيئت مديره و معاون
بخش سرمايه گذاري  -3آقایان كاظمي و افتخاري از
كارشناس و مديران بخش سرمايه گذاري  - 4يك گروه
واسط سرمايه گذار متولي انتقال ارز ( آقايان قاسمي و
نعيمايي)  - 5دكتر بابائي عضو شورايعالي نظام پزشكي
 - 6مهندس علي جواد ي پويا مشاور مالي رئيس
سازمان نظام پزشكي و دبير صندوق سرمايه گذاري نظام
پزشكي ايران  -7دكتر صاحب الزماني رئيس انجمن علوم
آزمايشگاهي ايران  -8دكتر عبداللهي فرد معاون اجرايي
انجمن راديولوژي ايران.
دلیل برگزاري جلسه :تسليم گزارش اثرات مخرب افزايش
قيمت ارز برروي قیمت تمام شده در جريان تغيیر تعرفه
نظام پزشكي و جلب نظر خاص شورايعالي در جهت
اقدام فوري براي حل مشكالت افزاينده موجود در بخش
تجهيزات پزشكي و اقدام عوامل مشترك در جهت هم
افزايي توان ارگانهاي موثر در اين زمينه در نظام پزشكي و
گروه هاي سرمايه گذار واسط دولتي و غيردولتي.
در ابتداي جلسه دكتر سعيد نيكزاد الريجاني گزارشی
خالصه در مورد مسئوليت ها و اختيارات حقوقي شركت
سرمايه گذاري خارجي ايران ارائه داد و اظهار داشت اين
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بخش از معاونت هاي وزارت اقتصاد و دارايي و صد در
صد دولتي است و اهداف آن مديريت منايع ارزي خارجي
ايران بروش خريد سهام شركت هاي خارجي و اوراق و ورود
به بازار سرمايه جهاني و ايجاد ارتباط مالي مولد با بخش
خصوصي در داخل و خارج كشور در زمينه سرمايه گذاري و
نيز در صدد جستجوي بازار داخلي براي جذب منابع خارجي
است و در اين زمينه عالقه مندند که اولويت را به خريدهاي
استراتژيك از جمله بخش سالمت بدهند و بخش سالمت
دراين مورد از اولويت برخوردار است.
ايشان ضمن خوش امدگویی به ميهمانان درخواست كرد
نماينده هاي نظام پزشكي و دو انجمن مهمان براي تدوين
مبناي حقوقي همكاري و تشكيل كارگروههاي خاص ،با
بررسي نيازهاي استراتژيك و فوري به ارز دیدگاه های خود
را در جلسه و در زمانهاي بعدي ارائه دهند .در ادامه ايشان
افزودند در بخش داروئي و علوم ژنتيك اقدامات غيرموفقي
صورت گرفته و خواستند چند كار عملياتي موثر و مثبت
انجام شود و اظهار اميدواري كردند از منابع ديگر نظير
صندوق توسعه ملي نيز بشود استفاده نمود.
دكتر حسين بابائي عضو شورايعالي نظام پزشكي ايران
به عنوان دبير جلسه تقسيم زمان نمودند و ابتدا از دكتر
صاحب الزماني خواستند نيازهاي آن بخش و نحوه همكاري
مشخص شود.
دكتر صاحب الزماني اظهار كردند  5400آزمايشگاه
خصوصي و دولتي فعال در ايران داريم كه تقريبا همه
تستهاي پاتوبيولوژيك را انجام ميدهند و ايشان گفتند
اقدامات استاندارد سازي از سال  1381با همكاري وزارت

انجمن رادیولوژی ایران
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بهداشت اجرايي شده است .دكتر صاحب الزماني وابستگي
اقتصادیشان به ارز را  % 80اعالم كردند و گفتند كه
فشارهاي ده سال اخير تمام مباني برنامهريزي تاسيس و
اداره آزمايشگاه ها را برهم ريخته و اينكه حتي كيت هاي
داخلي هم دچار مشكل شده اند چون براي توليدشان مواد
اوليه خارجي مورد نياز مي باشد .
پس از آن اینجانب از طرف انجمن راديولوژي ایران در
ابتدا گزارش وابستگي ارزي تجهيزات راديولوژي و قطعات
ثانوي و لوازم مصرفي اين حوزه را ارائه دادم و مشكالت
تامين ارز خريد تجهيزات پزشكي نوين حوزه تصويربرداري
و معضالت موجود في مابين شركت هاي تامين كننده
قطعات استراتژيك را مطرح نمودم از جمله این كه در زمينه
خريد ارز با قيمت آزاد حتي با افزايشهاي  40درصدي ساالنه
در تعرفه ها نمي شود در طول  4سال قيمت ارزي خدمات
را معادل سال  89نمود و بدين ترتيب امكان ادامه فعاليت
موسسات تصويربرداري تقريبا غيرممكن مي شود .مواردي
كه حساسيت فراوان در تامين آنها حس ميشود تامين
حدود يكصد تيوب راديولوژي در سال و حداقل دويست
مورد تجهيزات مكمل ديجيتاليزاسيون دستگاههاي آنالوگ
گذشته و نيز نرم افزارهاي آرشيو و انتقال ديجيتالي تصاوير
پزشكي در قالب استاندارد بين المللي و لوازم مصرفي
متعدد وابسته به ارز ذكر هستند ،ضمن اين كه upgrade
دستگاههاي سونوگرافي و  CT , MRIو نيز تامين هليوم
دستگاهاي  MRIنيز ،نيازمند بررسي و مساعدت مالي
هستند.
اینجانب پيشنهاد نمودم که کمیته ويژه بحران و سنجش
نياز طي فراخوان از موسسات ومراكز تصويربرداري و
شركت هاي تجهيزات پزشكي مربوطه تشکیل شود و ارز
با روش آسان و به ارزش مبادله اي تامين شود و طي
برنامه  Excelتاثير ورود ارز مبادله اي در كاهش روند
افزايش تعرفه ها در هر سال به صورت ديناميك و آماري
محاسبه گردد .اين مطالب توسط كميته تعرفه در انجمن
راديولوژي توسط آقایان دكتر فاتحي و دكتر شكوهي و
ساير همكارانشان تهيه شده كه قبال به نظام پزشكي نیز
ارائه شده بود و از متن سخنراني آقاي دكتر فاتحي در وين
در  2014در اين گزارش استفاده شد.
تاكيد نماينده انجمن راديولوژي بر اين بود كه با ايجاد

مكانيسم دور از رانت ،فشارهاي  9سال قبل بتدريج با
استفاده از منايع ارزي در اختيار دولت اين مشكالت رفع
شود.
سپس آقاي كاظمي مسئول بررسي اين طرح اظهار
كردند بايد پروژه هاي محدود و نقشه عملياتي قانوني
طراحي شود تا راه باز شود مثال خريد بر اساس سفارش
مشتريان راديولوژيست و حتي انجمن و شركت هاي
تجهيزات پزشكي با منايع صندوق سرمايه گزاري اشتراكي
استراتژيك،صورت گیرد .آقاي قاسمي اضافه كرد حتي اگر
مصرف برخي اقالم بويژه اقالم مصرفي باال باشد ميتوان
كارخانهها و خط توليد آنها را در خارج خريد يا وارد كشور
نمود .بدين روش دولت نيز از منافع منابع پولي كه به آنها
متعهد است بهرهمند ميشود .در نهايت آقاي مهندس علي
جوادي پويا دبير صندوق سرمايه گذار نظام پزشكي و مشاور
مالي رئيس سازمان نظام پزشكي آقای دکتر زالی ،در مورد
ضرورت نزديك شدن صاحبان انديشه و تخصص و استفاده
از باران افكار براي حذف موازي كاريها و استفاده از فرصت
هاي قانوني صحبت كردند.
ايشان از دكتر نيكزاد الريجاني درخواست كردند با توجه
به مستند بودن كمبودها كارگروهي تشكيل دهند و ضمن
فهرست شدن تجهيزات استراتژيك توسط انجمنها
نسبت به حذف واسطه ها اقدام كنند .ايشان افزودند مقام
محترم مديرعامل شركت سرمايه گذاري خارجي بايد در
مقام حقيقي و حقوقي مشكالت پزشكان را كه مستقيما با
معضالت سالمت كشورمرتبط است فهميده و پارادايم الزم
را حتي اگر قبال وجود نداشته طراحي كرده و عملياتي كنند
وحتی با انعکاس این مشکالت در حوزه مالیاتی نیز انتقال
اطالعات کرده تقاصای معافیت کنند.
پس از ايشان آقاي نعيما اظهار كردند که حاضرند
مساعدتهاي الزم را در اين زمينه اعمال نمايند .در پايان
جلسه آقاي دكتر نيكزاد الريجاني با حسن نيت تمام از هردو
انجمن خواستند تا پايان ارديبهشت  93نتايج كار كارشناسي
مربوطه را به آن مديريت ارسال نمايند و آقاي كاظمي را
مسئول همكاري با انجمن رادیولوژی و آقای افتخاری را
مسئول پیگیری انجمن علوم آزمايشگاهي ايران نمودند.
جلسه پس از دوساعت خاتمه يافت تا در آينده با هماهنگي
نظام پزشكي و انجمنهاي نشست عملياتي انجام پذيرد.

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها

گز ارشی از روند اجرایی استقرار وب سایت جدید
انجمن رادیولوژی ایران

خیلی دور خیلی نزدیک
تازههای رادیولوژی
خبرهای صنفی رادیولوژی
آالچیق

افشین مجد
کارشناس انفورماتیک

امروزه سايت اينترنتي  ،يكي از مهمترين رسانههاي ارتباطي و
ابزاري ضروري است که عالوه بر نقش اطالعرساني ،ميتواند
عامل پیوند و همبستگی درون سازمانی و برون سازمانی
اعضای انجمن باشد و به عنوان منبعي آموزشي براي اعضاي
يك تشكل علمي ايفاي نقش نمايد .تالش تحسينبرانگيز
مجريان كنگره بيستم انجمن راديولوژي در راه اندازي سايت
اين تشكل ،زمينه را براي شكل گيري توقعات بيشتر فراهم
آورد .اولین مکاتبه برای ارتقای سایت در سال  1384با
امضای دکتر منصور فاتحی مسئول وقت کمیته انفورماتیک
انجمن صورت گرفت و پس از کش و قوسهایی ،بطور جدی
از سال 1391در دستور کار هيئت مديره انجمن قرار گرفته و
در این راستا دهها جلسه با حضور صاحبنظران انفورماتیک در
محل انجمن تشکیل شده است .دوست و همکار گرامی آقای
مهندس مجد که نقش غیرقابل انکاری در روند ارتقای سایت
برعهده دارند ،مجملی از کارهای مفصل انجام شده را ارائه
نمودهاند -مدیر خبرنامه و سایت

الف  -سابقه و روند اجرایی
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ایده اولیه تغییر ساختار وب سایت انجمن از سال 91شکل گرفت.

برخی از پیشنهاد های واصله برای مد نظر قرار دادن در
فرآیند ارتقای سایت عبارتند از :
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-

آموزش ،تحقیقات و توسعه تکنولوژی
کسب درآمد و ارائه کمک هزینه آموزشی و تحقیقاتی
مدیریت اعضا
تمرکز ،نظم دهی و طبقه بندی اطالعات انجمن
مدیریت گردش کار پرسنل درون سازمانی و برون سازمانی
مدیریت ارتباطات بین المللی انجمن
معرفی انجمن و اطالع رسانی جامع

توجه به ذینفعان وب سایت از طریق :

-

-

معرفی ذینفعان وب سایت
اعضای انجمن
هیات مدیره انجمن
کارمندان انجمن
مرورگران
خبرنگاران
اعضای جدید
شرکتهای مرتبط و حمایت کنندگان
بیماران
بررسی وضعیت خدمات دهی به ذینفعان در وب سایت
فعلی و نیازمندی های ذینفعان وب سایت
اجزا و عملکرد بخش های وب سایت
صفحه اول ()Home
منوی اصلی بر اساس عملکرد ها و خدمات کلی انجمن
منوی فرعی بر اساس تقسیم بندی ذینفعان
تبلیغات
اطالعیه ها و اخبار
صفحات داخلی ،اجزا و ارتباط بین آنها
پنل مدیریت وب سایت
طراحی گرافیکی و اجزا
راهکارهای تکنولوژی و روشهای اجرایی توسعه وب سایت
زمان بندی اجرای پروژه
بررسی منابع و منافــع مالــی وب سایت و تخمیــن
هزینههای اجرای پروژه
پیادهسازی و رفع ایراد
بهرهبرداری (مدیریت محتوا) ،نگهداری و بهبود سایت

با جمعبندی پیشنهادها وطی جلسات متعدد بحث و بررسی،
هسته اولیه تغییرات با ایجاد بانک اطالعات اعضا و امکان
لینک آن با صفحه اصلی سایت کلید خورد.
 اطالعات مربوط به اعضا تا سال  92جمع آوری و تا حدامکان طبقه بندی شده و طرح اولیه صفحه اعضا طراحی شد.
 از ابتدای سال  92و با تشکیل هسته اولیه کارگروه مربوطهانسجام کار بیشتر شد و مراحل کار به شکل منظم و با
تشکیل جلسات هفتگی و ماهانه پیگیری و در نهایت در
بهمن ماه  92فاز اول کار به انجام رسیده و بارگزاری شد.

ب  -اهداف اصلی کار
-

-

تغییر ساختار ظاهری سایت موجود
ایجاد زیرساختهای مورد نیاز جهت دستیابی به امکانات
جدید و ارائه خدمات بروز
ایجاد صفحه انگلیسی وب سایت
استقرار درگاه ثبت نام و ورود اعضا در سایت جدید و
لینک آن به بانک اطالعات اعضا
و ...

پ  -مراحل انجام کار
-

-

-

ت  -ویژگی ها و امکانات
-

تغییر ساختار منوها و ویژگی های گرافیکی جدید
طراحی در یک فضای نرم افزاری جدید با امکانات بروز
رسانی و افزودن نیازهای آینده
کاربری آسان برای بازدید کنندگان و دسترسی بهتر به
منوها
افزایش اطالعات و منوها برای اطالع رسانی بیشتر
ایجاد صفحه فارسی و انگلیسی هم زمان ( دو زبانه
کردن سایت)
ارتباط با بانک اطالعات اعضا و امکان ثبت نام آنالین
کاربران
ایجاد صفحه اختصاصی برای انجمن های استانی
ارتباط با سایر لینکها و سایتهای مرتبط با انجمن
و ...

ث -چشم انداز
-

-

انجمن رادیولوژی ایران

-

-

چند زبانه کردن وب سایت
ایجاد صفحات تخصصی مشاوره و آموزش
امکان پرداخت اینترنتی و خرید آنالین محصوالت
انجمن و ثبت نام کارگاهها  ،سمینارها و کنگره
برگزاری کارگاههای آموزشی و دوره های بازآموزی
تحت وب و آنالین
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-

تشکیل کارگروه مربوطه و برگزاری جلسات هفتگی
تدوین اهداف اولیه  ،فازهای اجرایی و ایده های تغییرات
ظاهری و ساختاری
جمع آوری اطالعات و داده های مورد نیاز توسط اعضاء
کارگروه
آماده سازی طرح اولیه وب سایت و تعیین نحوه پیاده سازی
تهیه پیش نویس فاز اول طرح اجرایی و مشخصات
مورد نیاز برای پیاده سازی الگوی مصوب
استعالم از چند شرکت طراح  ،بر آورد هزینه اجرایی فاز
اول و انتخاب شرکت مجری
تهیه طرح اولیه توسط شرکت مجری و ارائه آن در
جلسه کمیته اجرایی وب سایت
رفع اشکاالت موجود ،ارائه راهکارهای اصالحی و
نیازهای دیده نشده و تصویب طرح برای بارگزاری
اطالعات

-

تقسیم کار برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای
تکمیل فضاهای داخلی سایت
آموزش پرسنل و اعضاء کمیته برای بارگزاری دادهها در
صفحات وب سایت
رفع اشکاالت و تکمیل کمبود دادهها و تایید منوها و
زیر منوهای سایت و اطالعت بارگزاری شده
بارگزاری سایت روی یک دامنه فرعی برای کنترل
عملکرد پیادهسازی و امکان مشاهده جزییات
بررسی مشکالت اجرایی و رفع اشکاالت موجود و تایید
بارگزاری آزمایشی
استقرار سایت روی آدرس اصلی و جابجایی با سایت قبلی
اطالع رسانی به اعضا از طریق پیامک در چند مرحله

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
تازههای رادیولوژی
خبرهای صنفی رادیولوژی
آالچیق

انعکاس بین المللی فشارهای اقتصادی بر پیکر

تصویربرداری پزشکی ایران
ترجمه از فرحناز فالحتی
انجمن رادیولوژی ایران

فشارهای اقتصادی بر دوش جامعه ایران در دو سه سال اخیر
وقتی به خدمات و فعالیتهایی که ارتباط آنها با ارز اجتناب
ناپذیر است می رسد ،عمق و شدت بیشتری می یابد .رشته
تصویربرداری نمونه ای بارز از این خدمات است.
علیرغم ادعاهای سران غرب در مورد مستثنی نمودن بهداشت
و درمان از تحریم های بین المللی ،این تحریمها اثرات عمیقی
روی وضعیت بهداشت و درمان ایران به ویژه تصویربرداری
داشته اند.
به همین دلیل در فرصت ارزنده ای که برای انعکاس وضعیت
ایران در کنگره رادیولوژی اروپا فراهم شده بود ،تصمیم گرفته
شد که تاثیر مستقیم بحرانهای اقتصادی بر رادیولوژی ایران
در غالب یک مقاله علمی ارائه شود.
هدف از ارائه این گزارش افزایش آگاهی بین المللی از وضعیت
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رادیولوژی ایران و لزوم جدا کردن سیاست از بهداشت و درمان
در مناقشات بین المللی بود.
پس از این سخنرانی که در وین مورد استقبال قرار گرفت،
سایت آنت مینی برای درج گزارشی از این سایت مصاحبه را
ترتیب داد.
http://www.auntminnie.com/index.aspx?s
ec=mid&pag=dis&ItemID=107115
امیدوار هستیم که این آمار عالوه بر پیامی که برای جامعه
بینالمللی دارد ،برای مسئوالن کشوری هم حاوی اطالعاتی
باشد که از وضعیت وخیم تعرفه ها در مقایسه با کشورهای
همسایه و جهان با خبر شوند و در تدوین تعرفه ها مسیر
درستتری را طی کنند.

تازههای رادیولوژی

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
تازههای رادیولوژی

مارینا پورافکاری  -فرحناز فالحتی
انجمن رادیولوژی ایران

نقش آمبوالنس مجهز به  CT-Scanدر
درمان Stroke
طبق نتایج بررسی انجام شده توسط محققان آلمانی که
در  JAMAمنتشر گردیده ،آمبوالنس مجهز به دستگاه
 CTمتحرک و تجهیزات حل لخته ،بدون تحمیل عوارض
ناخواسته بیشتر موجب تسریع درمان در بیماران سکته
مغزی می شود .بررسی بر روی  1000بیمار سکته مغزی
نشان داد که استفاده از آمبوالنس مخصوص حوادث عروق
مغزی به طور میانگین باعث کاهش زمان اخطار تا شروع
درمان به میزان  25دقیقه در مقایسه با درمان معمول می
شود و پژوهشگران تفاوت قابل توجهی در میزان مرگ و
میر  7روزه بین دو گروه بیماران درمان شده در آمبوالنس و
بیماران درمان شده در بیمارستان مشاهده ننمود.
(JAMA, April 23/30, 2014, Vol. 311:16, pp.
1622-1631).

ترکیب  MRIو سونوگرافی برای بهبود
تصویر برداری قلبی و کنترل همزمان تنفس

(Low-latency real-time feedback to balanced
)SSFP MR imaging

در  3داوطلب سالم اجراء گردید .نتایج حاکی از امکان پایش
فعال قلب طی حرکات تنفسی و بهبود میانگین زمانی
تصاویر قلبی عروقی بود .مطالعات بیشتر در آینده می تواند
اطالعات جامعی در خصوص قابلیت استفاده از اطالعات
وضعیت پر فرکانس بدست آمده از سامانه سونوگرافی در
کاربردهای پیشرفته تری در پایش همزمان اعضاء حیاتی به
ما بدهد.

روشهایتلفیقسونوگرافیباسایرروشهای

انجمن رادیولوژی ایران

تصویربرداری(تصویربرداریهمجوش)
مشاهده فرایند رگ سازی تومورها میتواند راهگشای
بررسی غیر تهاجمی خصوصیات عروقی تومور و مکملی بر
اهداف معمول تصویربرداری از تومورها در کشف محل ،اندازه
و شکل تومور باشد .روشهای تصویربرداری تلفیقی،ترکیب
کنندهی روشهای تشریحی (سونوگرافی CT ،و  )MRIو
ملکولی ( CTبا تابش منفرد فوتون و  )PETمی باشند.
یک مثال از این دست ،سونوگرافی همزمان مجازی می باشد
که ترکیبی است از سونوگرافی (سیاه و سفید ،داپلر رنگی یا
تصویربرداری کنتراست متحرک هماهنگ) و CT/MRI
با کنتراست میباشد .فواید تصویربرداری همجوش شامل
افزایش اطمینان تشخیصی ،امکان مقایسه مستقیم ضایعات
با استفاده از روشهای تصویربرداری مختلف ،پایش دقیقتر
مداخالت درمانی و کاهش مواجهه با اشعه می باشد.
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یک سامانه ترکیبی تصویر برداری مرکب ازسونوگرافی
همزمان و  MRIدر  1.5Tو  3Tبرای تصویربرداری
قلبی به کار گرفته شد .دستگاه سونوگرافی با استفاده از
یک نرم افزار به  MRIمتصل گردید .امواج مزاحم با
استفاده از محافظ الکترومغناطیسی و اتصال به زمین به
حداقل رسانیده شد .در تصویر برداری با  ، 3Tجبران
حرکت آینده نگر در تصویربرداری قلبی متحرک به روش
 CINEبا استفاده از سونوگرافی  B-modeبه کار گرفته
شد .تکنیک سونوگرافی به کار گرفته شده باعث احتراز از
کاستی هایی چون اشباع سیگنال یا قطع زمان تعادل ورود و

خروج  MRگردید .طی تصویر برداری در  ،1.5Tبازخورد
با نهفتگی کوتاه همزمان به تصویربرداری متعادل شده

خبرهای صنفی رادیولوژی
آالچیق

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
تازههای رادیولوژی
خبرهای صنفی رادیولوژی

خبرهای صنفی رادیولوژی

آالچیق

بیانیــه رسمی انجمــن رادیولوژی ایران
درباره اطالع رسانیهای آشفته درجامعه
رادیولوژی کشور
یکی بر سر شاخ بن می برید
(سعدی)
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انجمن رادیولوژی ایران

انجمن رادیولوژی ایران یکی از قویترین و تاثیرگذارترین
تشکلهای پزشکی کشور است .این سازمان قویترین انجمن
رادیولوژی در منطقه خاور میانه است .سیر تحوالت سازمانی
این انجمن در سالهای اخیر مشتمل بر گسترش فعالیتهای
علمی ،آموزشی و پژوهشی ،گسترش ارتباطات بین الملل
و گشودن دریچه های نوین به سوی رادیولوژی کشور،
تعمیق زیرساخت های تشکیالتی ،تالش برای تاثیر گذاری
بر کانونهای تصمیم سازی درباره رشته و حرفه رادیولوژی و
 ...از سوی صاحب نظران و مسئوالن داخلی و خارجی مورد
تحسین قرار گرفته است.
این بدان معنی نیست که فعالیتها و اقدامهای انجمن نقص یا
کاستی ندارند .با درک واقعیتهای جامعه ای که در آن زندگی
می کنیم ،انجمن رادیولوژی هم بسیاری از نقیصه های
عمومی کشور و جامعه بزرگتر پزشکی را یدک می کشد و
هنوز فاصله بسیاری از یک تشکل سازمان یافته پویا دارد.
نکته مهم جهت گیری کلی و روند اصالحات انجمن است
که در مسیر رو به رشد آن تردیدی وجود ندارد .نگاهی به
چند پروژه و برنامه در حال اجرای انجمن که در  2سال اخیر
عملیاتی شده اند و البته همه به نتیجه نهایی نرسیده اند این
مسیر درست را نشان خواهد داد :برنامه همگرایی انجمنهای
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رادیولوژی مرکزی و استانی ،کمیته پیگیریهای صنفی،
کمیتههای تخصصی انجمن ،مدرسه رادیولوژی ایران ،ارتقاء
نظام اطالع رسانی انجمن با بازنگری خبرنامه ،وب سایت و
ارتباطات پیامکی ،بانک اطالعاتی اعضا ،کارتهای عضویت،
امضای تفاهمنامه همکاریهای علمی و اجرایی با انجمنهای
رادیولوژی کشورهای منطقه ،تشکیل بنیاد مفاخر رادیولوژی
ایران ،شورای سیاستگزاری انجمن رادیولوژی و فعال کردن
کمیته دستیاری انجمن .هیات مدیره و فعاالن کادر مرکزی
انجمن همواره بر نیازمندی به همفکری و مشارکت اعضا
پافشاری کردهاند و همیشه امید دارند تا با افزوده شدن توان
افراد ،پیادهسازی این پروژه ها و سایر ایدههای نوگرا تسریع
و تقویت شود .کندی طی مسیر یا دوری از اهداف بیشتر
به دلیل کمبود نیروی انسانی و مشارکت اعضاست تا دالیل
دیگر.
پدیدهای که در یکی دوسال اخیر نمونه های محدودی
داشت و در ماههای اخیر شتاب و وسعت بیشتری یافته
است ،اطالعرسانیهای مبتنی بر آکاهی ناقص ،تحریف
واقعیتها و گاه شایعات کامال بیاساس درباره رخدادهای
مرتبط با رادیولوژی در کشور است که سبب نگرانیها،
تحریک احساسات جامعه رادیولوژی ،حرکتهای حساب
نشده و هیجانی ،حرمت شکنی و تخریب وجهه پیشکسوتان
و فعاالن رادیولوژی کشور شده است.
ویژگیهای این رفتار ناپسند را میتوان به شکل زیر خالصه نمود:
 .1بیپروایی در استفاده از الفاظ بیادبانه و تند و بهکارگیری
ادبیات وقیحانه
 .2بی مسئولیتی در تالش برای اطمینان از صحت
اطالعات انتشار یافته

.3

.4
.5

.6

.7

اتکا به شیوه های نوین ارتباطی از جمله پیامکهای
رایگان و شبکه های مدرن (که این به ظاهر مبارزه
جویی را بسیار کم دردسر و بدون هزینه کرده است)
تالش فعاالنه برای جستن مصداقهای واهی جدید
پس از برطرف شدن هر بحران
هدف قرار دادن احساسات نسل جوان (بویژه دستیاران
رادیولوژی که اطالعات کافی درباره پیشینه رخدادها
ندارند و به آسانی با کمترین تحریکی دست به اقدام
عملی هیجان آلود میزنند)
پایبند نبودن به حریم خصوصی و اخالق در روابط
اجتماعی (با ارسال پیامکهای بی شمار به فردی که
اجازه داشتن شماره تلفن همراه را به فرستندگان نداده
است)
هدف قراردادن رادیولوژیستها و انجمن رادیولوژی به
جای دشمنان آن (به قول سعدی :یکی بر سر شاخ بن می
برید).

انجمن رادیولوژی ایران
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بر اساس کدام اصل اخالقی این حق ایجاد شده است که
بدون کسب اجازه از یک فرد با روشهای کودکانه به شماره
تلفن یکی از مسئوالن وزارت بهداشت ،نظام پزشکی،
انجمن یا هیات علمی یک دانشگاه دسترسی پیدا شود و
با فهم اندک اجتماعی بی محابا به گروه بزرگی ارسال شود
و از همه آنها خواسته شود که با پیامکهای واهی وی را
بمباران کنند؟
کار به آنجا رسیده که یکی از اعضای محترم هیات علمی
دانشگاه علوم پزشکی تهران پیامک تهدید خانوادگی دریافت
کرده است! آنهم به دلیل اعالم آمادگی برای سخنرانی در
یک همایش علمی! این مورد بطور ویژه مورد پیگرد قانونی
قرار گرفت و وقتی فردی که این پیامک را ارسال کرده بود
در برابر پلیس فتا و دادگاه قرار گرفت اظهار کرد که «من از
چیزی خبر نداشتم و به من گفتند که این پیامک را ارسال
کنم»!
نکته شگفت آور در این ماجرا آن است که این جمع که
تازه درباره مسائل صنفی رادیولوژی حساس شدهاند بی خبر
از همه آنچه پیشکسوتهای این رشته در سالهای متمادی
پیش برای دفاع از کیان رادیولوژی کشور و انجمن انجام
داده اند ،با تصور واهی اینکه بنای رادیولوژی کشور در حال
فرو ریختن است قهرمان بازی آغاز کرده اند .موضوع مجوز
سونوگرافی به پزشکان غیر رادیولوژیست که در تابستان 92

اوج گرفت ،بحرانی مقطعی و کوتاه بود که می توانستیم با
درایت حل کنیم ولی با موج احساسی به راه انداخته شده،
تبعاتی ایجاد شد که حل آن را طوالنی تر کرد و عوارض
فراوانی به جا گذاشت در حالیکه نتیجه نهایی این بحران نیز
با درایتها و عملکرد حساب شده انجمن و کارگروه حاصل
شد .این جمع هیچ اطالعی از روند تغییرات رشته رادیولوژی
در خارج از ایران ندارند و خیال خامی دارند که بی همتی
هیات مدیره انجمن به حراج شدن منافع رادیولوژیستها در
ایران انجامیده است .اگر این دوستان به جای پیامک بازی
در اینترنت جستجویی میکردند و وضعیت فقط یکی دو
کشور را درباره این مشکالت بررسی میکردند شاید در می
یافتند که اقتدار انجمن رادیولوژی ایران در دفاع از صنف
رادیولوژی از بسیاری از نقاط جهان بیشتر است و به جای
تخریب ،انجمن رادیولوژی را تحسین و تشویق می کردند.
با اتمام داستان مجوز سونوگرافی ،این جمع به دنبال پیدا
کردن مصداقهای ولو کاذب برای دیدگاههای خام خود بوده
اند .با تحریف واقعیت درباره دورههای آموزشی یک مرکز
که از سالها پیش در حال اجرا بوده اند ،یا حساس کردن
اعضا به همکاریهای علمی در کنگرههایی که سالهاست به
همین شکل برگزار می شده اند ،عطش سیری ناپذیر خود به
اثبات بی غیرتی هیات مدیره را سیراب کرده اند!
همه این رخدادها در حالی رخ می دهند که همزمان با این
روشهای غیراخالقی ،آن عده از اعضای باهمیت وباغیرت
و فعال انجمن که دل مشعولی واقعی رشته و صنف و
تشکیالت خود را دارند با تماسهای مودبانه و کسب اطالع
از واقعیتها و خبرهای درست ،هم غیرتمندی خود را نشان
داده اند و هم از بازیچه شدن توسط غوغاساالرها خودداری
کرده اند .این دوستان محترم ما غالبا پس از کسب اطالعات
دقیق از انجمن و افراد پیگیر قدردانی کرده اند.
این جمع از روشهای اصولی دفاع از صنف رادیولوژی
بی خبرند و الاقل نمی دانند که برای این نوع اقدامها به
مجموعه ای از نفوذ اجتماعی ،نگرش راهبردی ،مهارتهای
مذاکره ،روابط اجتماعی صحیح و مودبانه ،کار علمی و
مستندسازی و باالتر از همه وحدت نظر و رویه نیاز هست و
بی خبرند که با استفاده از روشهای غیر مودبانه و هیجان
آلود ،کانالهای ارتباطی مهم انجمن را هم تخریب میکنند
و ابزارهای سودمند انجمن را از آن میگیرند .انجمن برای
احقاق حقوق رادیولوژیستها به تعامل مودبانه با مسئوالن

وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی نیاز دارد و تخریب
این روابط با رفتارهای حساب نشده ضربه زدن به رشته
رادیولوژی است نه دفاع از آن!
هیات مدیره انجمن اعتقاد دارد که این حرکتها ریشه در
دشمنان خارج از رشته رادیولوژی دارند که با بهرهبرداری از
ناآگاهی و قهرمان بازی تعداد اندکی از رادیولوژیستها آن را
به موج تبدیل می کنند .یکی دیگر از کانونهایی که به
این حرکتها دامن میزنند و به آن خط میدهند ،برخی از
چهرههای شناخته شده رادیولوژی هستند که از روند مستقل
موضعگیریها و فعالیتهای انجمن دل خوشی ندارند و به
دنبال هیات مدیره ای مطیع می گردند تا در موارد نیاز
منافع آنها را تامین و پشتیبانی کند .و البته بازیگران اصلی
و ظاهری این اقدامها دوستانی هستند که جاه طلبییهای
فردیشان سبب شده که بیآنکه بدانند اهداف دو گروه
فوق را پیاده کنند و این احساس به انها دست می دهد
که قهرمان معاصر رادیولوژی کشورند .این گروه حتی یک
قدم برای کسب اطالعات درست درباره اقدامهای انجمن و
احتمال پیگیری فعالیتهای خود از طریق انجمن برنداشته اند
و فقط پیشداوری میکنند ،غوغاساالری میکنند و حرمتها
را میشکنند.
هیات مدیره انجمن رادیولوژی ایران تصمیم گرفته
است در برابر این اطالع رسانیهای غیراخالقی و آشفته
اقدام جدی در پیش بگیرد:
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 .1کلیه پیامکهایی که حاوی اطالعات تحریف شده،
توهین به فرد یا تشکیالت ،یا افترا به رادیولوژیستها
باشد ،از طریق وکیل انجمن به پلیس جرایم
الکترونیکی اطالع داده خواهد شد .کلیه کسانی که در
زنجیره ارسال پیامکها نقش داشته باشند باید پاسخگو
باشند .این موضوع شامل اطالع رسانیهای سیستمهای
آنالین و پیام رسانهای آنی مانند وایبر و امثال آن نیز
خواهد بود.
 .2درهای انجمن رادیولوژی ایران همواره برای کسانی
که دلسوز این رشته هستند باز بوده و هست .هر یک
از اعضای محترم که تمایل دارند برای احقاق حقوق
رادیولوژیستهای کشور اقدام نمایند می توانند از بستر
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انجمن رادیولوژی ایران استقاده نمایند .این موضوع
بیش از پیش مورد تاکید هیات مدیره قرار دارد و
امیدواریم همه دلسوزان واقعی رادیولوژی از این بسترها
استفاده نمایند.
 .3با راه اندازی سایت حدید انجمن که بازنگری فنی و
محتوایی گستردهای در آن رخ داده است ،عالوه بر
اینکه هیات تحریریهای متشکل از دوستان فعال در
سراسر کشور تشکیل خواهد شد ،همه انجمنهای
استانی فادر خواهند بود اخبار منطقه جغرافیایی خود را
به اطالغ عموم برسانند.
 .4کلیه کسانی که اخباری درباره خطرهای تهدید کننده
رشته و حرفه رادیولوژی به دست میآورند ،میتوانند
مراتب را از طریق ایمیل ()board@irsr.org
یا پیامک  20001172به اطالع هیات مدیره انجمن
برسانند .هیات مدیره انجمن خود را موظف میداند به
کلیه سوالهای محترمانه اعضای خود درباره نگرانیها و
شنیده های پراکنده در بازه های زمانی کمتر از  1هفته
پاسخ دهد.
به اعضای محترم انجمن رادیولوژی ایران توصیه میکنیم:
 .1اجازه سوء استفاده از حساسیتهای ارزنده خود را به
کسانی که شناختی از آنها ندارند ندهند.
 .2در صورت مواجهه با منبع خبری مهمی که می تواند
بر رشته رادیولوژی تاثیر بگذارد آن را در اسرع وقت از
طریق راههای رسمی به اطالع انجمن برسانند.
 .3در صورت دریافت اطالعات و پیامکهای مشکوک از
منابع شناخته یا ناشناخته بجای توزیع بدون تامل آن،
همان موضوع را از انجمن استعالم کنند و با ارسال
پیامک بخشی از چرخه مخرب رشته رادیولوژی کشور
نشوند.
راه بهبود و ارتقای انجمن هر چه باشد ،شکستن حرمت
پیشکسوتهای این رشته و نادیده گرفتن زحمات کسانی که
بخشهای مهمی از زندگی فردی و حرفه ای و خانوادگی
خود را برای اعتالی انجمن هدیه میکنند نیست و با تفرقه
افکنی و تشنج و هنجارشکنی گلی به سر رادیولوژی کشور
زده نخواهد شد

بیانیه رسمی انجمن رادیولوژی ایران درباره
پت سی تی

غالمرضا بخشنده پور

معاون برنامه ریزی و تشکیالت
انجمن رادیولوژی ایران

با عرض سالم و احترام

انجمن رادیولوژی ایران
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با ورود تجهيزات پزشكي تشخیصی جديد كه بعض ًا
تركيبي از وسايل تصويربرداري متفاوت ميباشد (كه
اصطالح ًا تصویربرداری ترکیبی ناميده ميشوند) ،نظير پت
سی تی و پت آم آر اختالف نظر بين متخصصين پزشكي
هسته اي و راديولوژيست ها درمورد پزشک واجد شرایط در
مورد كار با این تجهیزات را سبب شده است.
اين مشكل در سراسر كشورهاي اروپايي و آمريكا با تعريف
«شناسنامه» كار در هر مداليتي و نقش هر ديسپلين در آن
و با ايجاد دورههاي تكميلي (از جمله براي راديولوژيستها
و متخصصين پزشكي هسته اي) بطور منطقي حل و فصل
گرديده است.
حداقل  3دهه است كه راديولوژيستها در ایران با استفاده از
سی تی اسكن عالوه بر تشخيص به مرحله بندي و ارزيابي
پاسخ به درمان تومورهاي مختلف ميپردازند و آموزش آنها
بگونه اي است كه نماي تومورها را عالوه بر گرافي ساده در
سونوگرافي و ام آر آی آموزش می بینند و با استفاده از ماده
حاجب قدرت تشخيص حدود و ميزان فعاليت تومور را دارند
لذا اضافه كردن يافته هاي متابوليك ضايعات در پت سی تی
با دانش پايه آنها در سی تی اسکن كاري نه چندان سخت
در تفسير يافته هاي پت سی تی مي باشد (همانطوري كه در
سراسر دنيا راديولوژيست ها یکی از اصلی ترین گروه های
درگیر در گزارش پت سی تی بوده و مستندات علمي مويد
آن است كه دقت تشخيصي آنها در تفسير یافتههای پت سی
تی از ساير متخصصين درگیر در این زمینه باالتر بوده است)

اما با ورود اين دستگاه به ايران ،همكاران پزشكي
هستهاي با رايزني فراوان و بهرهبرداري از افراد ذي نفوذ
و بدون اطالع انجمن راديولوژي ايران اقدام به تدوين
شناسنامه پت سی تی نموده اند كه متاسفانه عليرغم وجود
مستندات كافي بين المللي حتي از انجمن پزشكي هسته اي
اروپا و آمريكا مبني بر لزوم حضور راديولوژيست در شناسنامه
پت سی تی ،وزارت بهداشت و انجمن پزشکی هسته ای
ایران با دعوت از «كار گروهي» كه اكثريت اعضاء آن را
متخصصين پزشكي هستهاي تشكيل مي دادند اقدام به
تدوين شناسنامه پت سی تی نموده و عليرغم مكاتبات و
اعتراصات كتبي هيئت بورد راديولوژي ايران و هيئت مديره
انجمن راديولوژي ايران از يك طرف و دعوت رسمي انجمن
راديولوژي ايران مبني بر حل و فصل قضيه بر اساس
مستندات و استانداردهاي جهاني ،متاسفانه این مستندات،
مدارک ومکاتبات با بي توجهي انجمن پزشكي هسته اي و
مسئولين وزارت بهداشت و درمان مواجه گرديد و بدون توجه
به نظرات انجمن راديولوژي ايران شناسنامه پت سی تی در
گروه فوق الذكر تدوين نموده و تقريب ًا هيچ نقشي را براي
راديولوژيست ها در اين مداليتي قائل نشده اند.
البته طي چند ماه گذشته پس از تاسيس كميته پتسیتی
در انجمن راديولــوژي ايران (سال  ،)1391جلسات مكرر
برگزار و عليرغم دعوت رسمي از انجمن پزشكي هستهاي
به برگزاري جلسات مشترك و ارزيابي علمي اين مشكل،
آنها ضمن رد دعوت ،حاضر به مذاكره نگرديدند تا اين كه
باالخره وزارت بهداشت در كميته فوق در جلساتي كه (بعد
از مراحل نهایی تدوین شناسنامه) در وزات بهداشت و درمان
برگزار مي گرديد  2نفر از راديولوژيست ها را در مقابل  7نفر
از متخصصین پزشكي هسته اي دعوت نمود تا نظرات خود
را بیان و مستندات خود را ارائه نمایند!
متاسفانه تركيب اعضا جلسات و محتواي شناسنامه پت
سی تی تدوين شده تمام ًا مويد یکجانبه نگری و هدایت امور
تنها در جهت منافع صنفی پزشکی هسته ای بود بطوری که
در صورت تصويب این شناسنامه در وزارتخانه شاهد پايمال
شدن حق خيل عظیم (حدودا  2000نفري) راديولوژيستهاي
كشور و صدها رزيدنت در حال تحصيل خواهیم بود .لذا
ضمن ارائه گزارش فوق به تك تك شما عزيزان ،اعضاء

محترم هيئت بورد ،انجمنهاي استاني سراسر كشور و
اعضاي شوراي سياستگذاري راديولوژي كشور باستحضار
ميرساند كه انجمن راديولوژي ايران و اعضاء كميته پت
سی تی انجمن ضمن تالش فراوان جهت احقاق حقوق
ناديده گرفته شده راديولوژيستها در شناسنامه فوق ،آن را
به رسميت نميشناسد و خواستار بازبيني مجدد آن بر اساس

استاندارد بين المللي ميباشد و از آحاد راديولوژيستهاي
كشور تقاضا دارد كه مطالبات خود را صرف ًا از طريق دفتر
مركزي انجمن دنبال نمايند .بديهي است در صورت نياز
به حضور و اقدامات جمعي اعضاي انجمن در سراسر كشور
متعاقب ًا اطالع رساني خواهد شد.

فرایند صـدور کارتهای عضویت انجمـن

به طور جداگانه تهیه و از طریق ارسال پیامک در اختیار اعضا
قرار گرفت تا کلیه اعضایی که در انجمن از آنها اطالعات
اصلی موجود می باشد با مراجعه به صفحه خود اطالعات
شخصی خود را تکمیل و احیان ًا اصالح نمایند.
طراحی کارت عضویت انجمن نیز بنا به درخواست هیات
مدیره توسط آقای جواد پویان چندین طرح ارایه شد که
پس ازبررسی و ویرایش های مختلف یکی از این طرح
ها مورد تائید قرار گرفت .همزمان با این موضوع استعالم
از نظر قیمت پیشنهادی برای انواع مختلف کارت ها و نیز
پرینت مطابق آئین نامه های انجمن صورت گرفت که از
این میان یکی از شرکت ها جهت عقد قرار داد و شروع به
کار معرفی گردید.
پس از تکمیل فرایندهای اجرایی و ارسال پیامک ها در
چندین نوبت به  1747نفر از اعضای رادیولوژیست تا کنون
مجموع ًا520نفر به سایت و صفحه خود مراجعه نمودند و از
این تعداد حدود283نفر عکس خود را در سایت جهت صدور
کارت عضویت بارگذاری کردند که پس از کنترل کیفیت
تعداد207جهت صدور کارت مورد تائید قرار گرفت و در حال
حاضر حدود  207کارت عضویت صادر شده است که همراه
با گواهی عضویت فارسی تهیه شده و به آدرس اعضا ارسال
گردیده است.

رادیولوژی ایران
فرحناز فالحتی
مدیر داخلی انجمن رادیولوژی ایران
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لزوم سر و سامان دادن به مقوله عضویت در انجمن در طی
چند سال گذشته همواره مطرح بوده است و چندین بانک
اطالعاتی از اعضای انجمن در سال های گذشته جهت این
امر تهیه شده ،ا ّما متاسفانه اغلب نا تمام رها شده بود.
هیات مدیره انجمن رایولوژی ایران از سال  1391مصمم به
تهیه یک بانک اطالعاتی همراه با مشخصا ت کامل اعضا
گردید که اساس آن به روز رسانی بانک های اطالعاتی
متعدد موجود درانجمن و قرار دادن همه اطالعات در یک
بانک واحد بود .پس جمع آوری و به روز رسانی اطالعات و
همزمان با برنامه ریزی برای سایت جدید انجمن و مشکالت
پیش آمده در گذشته ،الزم آمد که سطوح دسترسی متفاوتی
برای اعضای انجمن و نیز سایر کاربران سایت مشابه آنچه
در سایت های انجمن های رادیولوژی اروپا و آمریکا وجود
دارد در نظر گرفته شود و بدین ترتیب صفحه اعضا طراحی
شد که برای ورود به آن نام کاربری و رمز عبور برای هر فرد
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نقدي بر شكوفه هاي انديشه
ديوان شعري افخم « استاد دكتر اكبر بنكدارپور»

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
تازههای رادیولوژی
خبرهای صنفی رادیولوژی
آالچیق

جالل جالل شکوهی
رئیس انجمن رادیولوژی ایران
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روز جمعه با دكتر صداقت دوست عزيزم به خدمت استاد
شرفياب شديم و از همراهي دكتر جالل طباطبائي عزيزمان
برخوردار بوديم.
هنگام خداحافظي استاد ده جلد از ديوان خود را به من
دادند كه صبح روز يكشنبه كتاب ناياب شد با وجودي كه با
خساست و وسواس خاصي آنها را به افراد ويژه اي داده بودم.
اوال كه اين شكوفه هاي لطيف انديشه در نقاط مختلف
جهان از فيالدلفيا ،پنسيلوانيا ،فلوريدا ،داخل هواپيما ،نيويورك،
تهران ،اصفهان ،نيوجرسي تا شيكاگو سروده شده و استاد،
مي نخورده آنچنان مست عشق خدا ،دوست ،فرزند و ...شده
اند كه شما نيز از خواندن آنها سرمست و پر از شوق ميشويد.
اشعار در قالب مثنوي ها ،غزلها ،شعرنو ،رباعيها و تصنيفها
سروده و به نظم كشيده شدهاند.
در مقدمهاي از استاد احمد مهدوي دامغاني که كتاب را
تذهيب نموده است؛ استاد به جز مهارت در راديولوژي و
اورتوپدي ،داراي ذوقي سرشار و دقتي عميق و احساسي
ظريف معرفي شده اند كه تعريفي بسيار كوتاه چون قطره اي
از درياي معرفت ،و انسانيت ايشان را مي نماياند.
در گالبگيري همه به فكر عطر اويند كه انسان را مست
ميكند ولي چه كسي فكر سوزش گل را ميكند؟
استاد! مي گويد:
در بهار عمر گل پرپر كنند
آب و آتش را به جانش افكنند
قطره قطره اشك آن جاري كنند

در تقدير از علم و هنر ،استاد محمود فرشچيان نقاش و ارحام
صدر هنر پيشه را به لطافت خاصي ستوده اند .چرا ستوده اند؟
چون به مردم عشق مي دهند و آنهارا خندان مي كنند .در
مجموعه به جاي هفت خوان رستم در شاهنامه هفت خوان
عشق را سروده اند كه بس شيرين و در خوان پنجم جان گداز
است چون خوان هجران است و اما ،خوان هفتم شيرين و
صحبت از وصال است.
واي از تنهائي ..درد تنهائي!...
درد تنهائي مرا افسرده است!
فكرم آشفته ست و دل پژمرده است! (ست=است)
.
.
.
و در نهايت شعر:
سيــرم ازين عمر ،من از ديــرباز
مرگ هم برمن فروشد فخر و ناز
براي عشق مي گويد:
عشق باشد چون درختــي بـارور
ميوهاش موسيقي و شعر و هنر
و در نهايت
عشق اقيانوس لطف و رحمت است
عشق خود مفتـاح باب جنـت است
از مدح شاهي ،اميري و سركرده اي در اين اشعار خبري
نيست اما خبر زياد است از خداوند معبود ،دوستان و عزيزان

در غزل بت شكن آمده است:
بت شكنم بت شكنم بت شكن
با قلم قاصــر و شعر و سخــن
غير خدا سجـــده سزاوار نيست

از دست رفته و مدح از افراد زندهاي كه خدمت بندهي خدا
مينمايند.
نوشته اند اندوه ياد عموزادهي برادر مانندم ،و چه تشبيه جالبي
كه نشان ميدهد استاد از محبت عموزاده اي بسيار انسان و
صميمي برخوردار بودهاند.
از نوروز باستاني به نام روز وصال ياران ،ياد كرده اند.
كجا رفتي تو اي آرام جـانها
در مورد حفظ كتاب مي نويسد:
چرا رفتي تو اي قوت روانها
.
اي دوست خوش آمدي به كاشانهي ماپ
.
اين گنــج كتاب بيــن به ويرانـــهي ما
.
بردار و بخــوان تو در همين جا و بــدان
چنان افخم ز مرگت در فغان است
بيرون نرود كتــاب از خانـــــهي مــا
كه آيــد بازتابــش ز آسمــانــها
در غزلي بنام گلعزار ميگويد:
دست بوس استادان
		
قطره اي افخم زجام باده ي وحدت چشيد
دكتر جالل جالل شكوهي
شكوه اي ديگر ز يار و روزگــار خود نكرد 		
تهران-ارديبهشت 1393
		
			
در غزل سپاهان اين استاد باوفا
اسم تمام يا بيشتر دوستان خود را منظوم و مرتب كرده و
سروده است.
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بخشهایی از قطعه شعر « زندگی»
سروده هوشنگ ابتهاج (ه.ا سایه)

بسان رود
که در نشیب دره سر به سنگ میزند
رونده باش
			
امید هیچ معجزی ز مرده نیست
زنده باش ...
			

انجمن رادیولوژی ایران

زمان بیکرانه را  ،تو با شمار گام عمر ما مسنج
به پای او دمیست  ،این درنگ درد و رنج
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چه فکر میکنی؟
که بادبان شکسته  ،زورق به گل نشسته ایست زندگی ؟
در این خراب ریخته  ،که رنگ عافیت از او گریخته
به بن رسیده  ،راه بسته ایست زندگی؟
...............
هوا بد است
تو با کدام باد میروی؟
چه ابر تیره ای گرفته سینه ترا
که با هزار سال بارش شبانه روزهم
دل تو وا نمیشود
...............
چه فکر میکنی؟
جهان چو آبگینه شکسته ایست
که سرو راست هم در آن شکسته مینمایدت
چنان نشسته کوه
در کمین دره های این غروب تنگ
که راه  ،بسته مینمایدت

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
تازههای رادیولوژی
خبرهای صنفی رادیولوژی
آالچیق

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
تازههای رادیولوژی
خبرهای صنفی رادیولوژی
آالچیق

سیمرغ ،نشانی تازه

به بهانهی رونمایی از سیمرغ ،مر ِغ درمانگر به عنوان نماد جدید جامعهی پزشکی کشور

دکتر محمود فاضل
نایبرئیس شورایعالی سازمان نظام پزشکی کشور

سیمرغ ،مرغ درمانگر و خردمندی است که جایگاهی
برجسته در اسطورههای ایرانی دارد .در طی سالهای اخیر

پزشکان ارجمندی چون جناب دکتر محمد سیاسی -شاعر

و نویسنده صاحب نام -در کتاب «پزشکی در شاهنامه»
و جناب دکتر محمد جواد ابویی در کتاب «پزشکی در

ادبیات ایران زمین» از سیمرغ به عنوان نماد فرزانگی و

پزشکی یاد نموده و پیشنهاد دادهاند که بهتر است سیمرغ

جایگزین نماد یونانی مار و عصا گردد .این موضوع بار دیگر
در مقالۀ جناب آقای دکتر محمود فاضل طرح گردیده است
که تقدیم حضور خوانندگان گرامی میشود.

مدیر خبرنامه و سایت

مقدمه

سیمرغ ،نمادی از خرد سرشتی و خرد دریافتنی
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بیگمان و به دانستگی ،در شاهنامه ،هر کجا سیمرغ به
درمان پرداخته است ،در درمانهای خویش ،تن و روان ،هر
دو را در نگاه دارد؛ زیرا هرجا که تن رنجور و ناتوان میشود،
روان نیز از تدبیر درست باز میماند.
سیمرغ ،نیروی خویش را از کردگار دادگر یکتا و خداوند
جانآفرین دارد ،نه از خدایان پنداری که بدسگال و بدکردارند
و خشم و هوس بر آنان چیره است.
سیمرغ ،مر ِغ درمانگر ،شاه مرغان ،مرغ بزرگبال و مرغ
فرمانروا ،نمادی از خر ِد سرشتی و خر ِد دریافتنی است .رای
او درست و اندیشهی او همواره با آیندهنگری همراه است.
نقش سیمرغ در بخشهای مختلف شاهنامه از جمله نبرد
رستم و اسفندیار ،نبرد رستم و سهراب و  ...آمده است ،اما
مشهورترین نقش آن در هنگام زادهشدن رستم دیده میشود.
این داستان از شگفتیهای شاهنامه است که در آن واژههایی
از قبیل «خنجر آبگون» به جای «چاقوی جراحی»« ،مرد
بینا دل ُپر ُفسون» به جای جراح« ،مست کردن» معادل

بیهوشی« ،داروی هوشبر» در ازای داروی بیهوشکننده،
«کافتن» و شکافتن به جای شکاف جراحی (،)Incision
چرخش نوزاد در زهدان مادر به جای ورسیون (،)Version
«دوختن» به جای «بخیه» و روغن (= ُپماد) برای بهبود زخم
را مورد استفاده قرار داده است .سیمرغ با زال بهگفتوگو
مینشیند و به او ،راه زادن رستم را آموزش میدهد:
بیاور یکی خنجـــر آبگــــون
یکی مـــرد بینــادل پـر فسون
نخستین به می ،ماه را مست کن
ز دل بیم و اندیشه را پست کن
بکافــد تهیگاه ســرو سهی
نباشــد مـر او را ز درد ،آگهــی
و زو بچـهی شیر بیـرون کشـد
همه پهلـوی ماه ،در خون کشد
و ز آن پس بدوز آن کجا کرد چاک
ز دل دور کن ترس و تیمار و باک
گیاهی که گویمت با شیر و مشک
بکوب و بکن هر سه در سایه خشک
بسـای و بر آالی برخستـگیش
ببینـی همـان روز پیوستگیـش
بدو مال از آن پس یکی ّپر من
فـر من
خجستــه بود ،سایــه ّ
بگفت و یکـی پر ،ز بازو بکنــد
فکنــد و به پرواز بر شــد بلنـد
پــر او برگرفت
بشد زال و آن ّ
برفت و بکرد آنچه گفت ،ای شگفت
بدان کار ،نظاره شد یک جهـان
همـه دیده پرخون و خسته روان

فرو ریخت از مژّه سیندخت خون
که کودک ،ز پهلو کِی آید برون؟
بیامــد یکــی موبــد چربدست
مر آن ماه رخ را به مِی کرد مست
پهلــوی ماه
بکافیــد بیرنــج،
ِ
بتابیــد مر بچـــه را ســر ز راه
ن آورید
چنان بیگـزندش بــرو 
که کس در جهان این شگفتی ندید
شگفت اندر او مانده بُد مرد و زن
که نشنید کس ،بچـــهي پیلتن
همان دردگاهش فرو دوختنـــد
به دارو همــــه درد ،بسپوختند
شبان روز ،مادر ز مِی خفتـه بود
ز مِی خفته و ُهش از او رفته بود
چو از خواب بیدار شد ،سـرو بُن
به سیندخت ،بگشاد لب بر سخن
سیمرغ ،نشانی تازه
و آنان چند تن بودند ،همای که سعادت را نوید میداد ،ققنوس
که جاودانگی را بشارت میداد و سیمرغ که دانایی و التیام درد
ی مرغ بود...
را و در این میانه ،یک تن از ایشان به تنهایی س 
سیمرغ
سیمرغ این بالدار افسانهای -اساطیری ایرانی ،آنقدر قدمت
دارد که همای و ققنوس را شرمسار دیرینگی خود کند.
آنجا که زرتشت او را «مرغ سئن» میخواند و شاهنامه
«فر ایزدی» بر او میپوشاند و عطار غایت سلوک عرفانش
میخواند ،دوباره و دوباره ما سیمرغی را میبینیم که حکیمی
دانا ،رازدان و شفابخش است.

سیمرغ در آیین زرتشت
در اوستا و آثار پهلوی ،سیمرغ نام مرغی است فراخبال که
بر درختی درمانبخش به نام «وسپیویش» یا «هرویسپ
تخمک» که دربردارندهی تخمهی همه گیاهان است ،آشیان
دارد .در اوستا آمده که این درخت ،در دریای «وردکاشا» یا
«فراخکرت» قرار دارد .کلمهی سیمرغ در اوستا به صورت
«مرغوسئن» آمده که جز دوم ،با اندکی دگرگونی در زبان
فارسی دری «سی» خوانده می شود و البته نشان عدد 30
نیست ،بلکه به معنای شاهین است.
بالدار افسانهای رازآلود
دور از دسترس خاکزیان ،بزرگجثه ،شفابخش ،دانا و رازدان،
بلندپرواز ،پدیدهای فرا انسانی و در عین حال انسانی.
این صفات متعدد ،بیانگر تجلی آرمانهای گوناگونی است که
نیاکان ما ،در آرزوی آنها سیمرغ را جان دادهاند .رهایی از درد و
رنج و غلبه بر جهل و نادانی ،نیای ما را به سوی آفرینش پرندهای
چنین غریب واداشت که عرصهی جوالن او ،حد فاصل زمین
خاکی تا بلندای افالکی است .این پرنده ،نماد رهایی و خالصی
پیشینیان ما از درد و بیماری و مرگ و نابودی بوده است.
راستی ما را چه میشود که اسطورهای شفا بخش را ،چنین
از یاد بردهایم.
انجمن رادیولوژی ایران

Saeno maragho
مرغ سائنو ،شاید نخستین مبدأ تاریخی-اوستایی سیمرغ
است که وجهی دوسویه دارد .مرغ سئن ،هم به پرنده اطالق
میشود و هم به درختی معجزهگر .این درخت در برکهای به
نام «درمانگر همهی دردها» میروید .مرغ سائنو میتواند
اشاره به یکی از خردمندان روحانی عهد باستان باشد که
سمت مهمی داشته و در عین حال در طبابت و مداوای
بیماران شهره بوده و این نام ،با نام او گره خورده است .نام ابن
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جفا به سیمرغ
چرا این سیمرغ افسانهای ایرانی ،با چنین دیرپایی و خردمندی
و رازدانی و شفابخشی و دردکاهی ،غریبانه به کنجی در قفس
اساطیر غبارگرفته ،خاک میخورد و ماری یونانی از جامی که
نمیدانیم زهر است یا شهد ،باال میرود تا امید درمان را به
پزشکان ما نوید دهد .چنین کوتاهی نه سزاوار سیمرغ است،
نه در خور طب ابوعلی سینای حکیم که او نیز ،نام خود،
«سینا» را وامدار مرغ سئن یا همان سیمرغ است.

تاریخچهی مرغ اساطیری -ایرانی
در عصر ساسانی -پیش از اسالم ،-تصویری مرکب از
مرغی با ُدم طاووس ،بدن عقاب ،سر سگ و پنجهی شیر
که جمع عناصر چهارگانهي زیبایی ،شجاعت ،وفاداری و
قدرت است« ،سیمرغ» نامگذاری شده است .تصویر سیمرغ
با این ترکیب ،نشان حکومت ساسانی بوده است.

سینای حکیم ،طبیب نامدار ایرانی از همین واژهی «سئنه»
گرفته شده و به معنای ابوعلی درمانگر -ابوعلی سینا -است.
سیمرغ در شاهنامه
سام ،کودک خود زال را ،چون سپیدموی است ،در دامنهی
کوه قاف رها و سیمرغ (پرنده افسانهای -اسطورهای ایرانی)
او را در پناه خود گرفته و از گزند حوادث دور میدارد تا جوانی
برومند شود .زال پدر رستم است (رستم زال) .هنگام تولد
رستم ،جثهی او آنقدر درشت است که تولدش با مشکل
مواجه میشود .سیمرغ ،در تدبیر این موضوع ،شکافتن پهلوی
تهمینه را پیشنهاد میکند و رستم نجات مییابد .باز ،در نوبتی
دیگر ،همین سیمرغ طبیب و رازدان است که به مداوای
زخمهای بدن رستم و نیز رخش میپردازد.
نکتهی حائز اهمیت آن است که سیمرغ ،همچون تمام
حکیمان ایرانی ،هم حکمت و خردمندی میداند و هم
طبابت و التیام درد .این وجه دوسویهی سیمرغ که طب را با

خرد و دانایی آمیخته ،او را هر چه بیشتر سزاوار نامی ماندگار
در میان اسطورههای ایرانی میکند.
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انجمن رادیولوژی ایران

ویژگیهای سیمرغ در شاهنامه
جایگاه :بلندآشیان ،کوه اسطورهای قاف ،بلندترین کوه قابل
تصور.
ویژگیها :خردمندی ،دانایی ،رازداری و التیام دردها.
بالداری افسانهای :همچون جبرئیل باشکوه و حامل پیام
و فر ایزدی.
بخشندگی :هنگام بازگشت سام (پدر زال) ،سیمرغ از او
میخواهد که از ظلم پدر درگذرد.
و آخراالمر ،این پَر سیمرغ است که نزد زال به یادگار میماند
تا در هنگام خطر ،سیمرغ را در کنار خود داشته باشد .دانای
حکیم باز هم در انجام کار خود که همانا همراهی و همدردی
است ،درنگ نمیکند.
سی مرغ در پی سیمرغ
سی مرغ باقیمانده با نگریستن در آینهی حق ،درمییابند
که سیمرغ در وجود خود آنهاست و با این خودشناسی
جذب خداوند شده و حقیقت را در وجود خویش مییابند.
سیمرغ عطار ،بیانگر جایگاه متعالی و قدسی در التیام همهي
دردها ،بهویژه در یافتن معنا در زندگی بشر است.
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سیمرغ در منطقالطیر عطار
دهد به کوه قاف برای
در سفر گروهی از مرغان به راهنمایی ُه ُ
رسیدن به آستان سیمرغ ،هر مرغ نماد دستهی خاصی از
آدمیان است .سختی راه یکایک آنان را از ادامه سفر باز میدارد
تا آنکه در پایان ،تنها سی مرغ به کوه قاف میرسند و در حالی
شهودی در مییابند که در حقیقت ،هر یک از آنان سیمرغ
است .سیمرغ ،رمز آن مفهومی است که نام دارد (کهن الگو) و
نشان ندارد .سیمرغ عطار پاسخی است به غایت زندگی بشر.
مسألهی زبان مرغان و منطقالطیر در نظر موالنا نیز ،امری
جهان وحی و الهام .در مثنوی آمده است:
است مرتبط با
ِ
زین لسانالطیــر عام آموختند
طمطراق و ســروری اندوختند
صورتِ آوا ِز مــرغ است آن کالم
حال مرغان ،مر ِد خام
غافل است از ِ
لحــن طیر
کو سلیمانی که داند
ِ
دیو گرچه ُملک گیرد ،هست غیر
دیو بر شِ ب ِه سلیمان کــرد ایست
علم ِ مکرش هست و « ُعلِّمنا»ش نیست
چون سلیمان از خدا بشّ اش بود
منطق ّ
الطیری ز « ُعلِّمنا»ش بود
تو ،از آن مرغ هوایی فهــم کن
که ندیدستــی ُطیو ِر «مِن لَ ُدن»
جای سیمرغان بُ َود آن سوی قاف
هر خیـــالی را نباشد دست باف
حضرت موالنا ،سیمرغ را رمز ولّ ِی کامل دیده و از زبان
رسول (ص) به امام علی بن ابیطالب (ع) نقل کرده است که:
گفت پیغمبر علی را کای علــی
شیر حقّـــی پهلوانـــی ُپـردلی
لیک بر شیــری مکن تو اعتمید
نخــل امید
انــدرآ در سایــهی
ِ
اندرآ در سایـــهی آن عاقلـــی
کش ندانــد بُــرد از ره ناقلـــی
ِّ
ظل او اندر زمین چون کو ِه قاف

روح او سیمرغ بس عالی طواف
ِ
نعمت او
گر بگویــم تا قیــامت ِ
هیچ آن را مقـطع و غایت مجو
در بشـر روپوش کــرده آفتـاب
بالصواب
فهــم کن واهلل اعلــم ّ
قبل از آنکه به نقل این متون بپردازیم ،یادآور میشویم که

داستان سفر مرغان به سوی سیمرغ ،ریشهای کهنسال داشته
ِ
ذهن «ابوالرجاء چاچی» یا «محمد غزالی»
و حاصل تخیل و ِ
یا «احمد غزالی» یا «ابن سینا» نیست ،بلکه در ادبیات پیش از
فرهنگی
اسالم ایران چنین داستانی وجود داشته و با تحوالت
ِ
جامعه ،تغییراتی در آن روی داده است تا به دست این
نویسندگان رسیده و هرکس با تخیل خویش و نگاه فلسفی و
عرفانی خود ،ساختاری برای این پیرنگ به وجود آورده است:
ّ
رسالةالطیر ابن سینا:
)1

این رساله ،به لحاظ تاریخی ،باید قدیمیترین متن موجود در
حوزهی سفر مرغان باشد .ابن سینا در این رساله ،تصویری
از جماعتی مرغان عرضه کرده است که با رشتهای بر
پایهاشان همسفرند و پس از عبور از کوههای دشوار گذر،
روانهی شهر «شهریار بزرگ» ( َملک اعظم) میشوند و از
او میخواهند که رشته از پای ایشان باز کند .ملک میگوید
آن که خود این رشته بر پای شما بسته است ،هم او باید آن
را بگشاید .من کسی نزد او خواهم فرستاد تا خود این رشته
را از پای شما بگشاید .مرغان باز میگردند تا به او برسند.
 )2رسالةالطیر احمد غزالی (متوفی )520
 )3روایت ابوال ّرجاء چاچی (متوفی )516

 )4عینالقضات و سیمرغ:

جوانمردا! مرغان چندین سال در طب سیمرغ بودند ،چون به
درگاه او رسیدند ،سالهای بسیار بار میخواستند و بار نبود.
و بَع َد ال ُلت َّیا والّتی ،جواب ایشان دادند که «ا َِّن ا َ
هلل َغن ُِّی َع ِن
العالَمین» همه را نیست وقت کردندَ « .و َکم اَهلَکنا َقبلَ ُهم
والسالم.
مِن َق ِ
رن» ّ

 )5سهروردی و سیمرغ
 )6رساله ّ
الطیور نجمالدین رازی

آنها که از زبانهای ایرانی کهن مطلع بودهاند ،گفتهاند که
کلمهی سیمرغ از دو جزء  saenoو  maraghoترکیب
شده است که جزء دوم همان «مرغ» است با تحوالتی که
این کلمه یافته است .اما جزء نخستین ،ربطی به کلمهی سی
(عدد) ندارد ،بلکه همان کلمهای است که در دورههای بعد
به صورت «شاهین» در آمده است .بنابراین ،معنی باستانی
کلمهی سیمرغ چیزی است در حدود «شاهین مرغ» یا

 )10روایت بحرالفوائد

 )11سیمرغ در شاهنامه:

در شاهنامه بیش از آن که به توصیف جوانب مادی و شکل
و شمایل سیمرغ پرداخته شده باشد ،از نقش او در زندگی
قهرمانان شاهنامه سخنها رفته است.
سیمرغ ،به خاندان زال در هنگام زادن رستم و نیز ،راهنمایی
کردن رستم برای چیره شدن بر اسفندیار ،اینها همهی
ویژگیهایی است که سیمرغ شاهنامه از آن برخوردار است
و میبینیم که در فاصلهی دوران اوستایی تا عصر شاهنامه،
چهرهی سیمرغ تحوالت بیشتری یافته و نقش حکیمی
فرزانه و پزشکی کاردان و چارهگر دارد .در دیگر منظومههای
حماسی فارسی نیز ،از سیمرغ نشانها میتوان یافت که با
آنچه در شاهنامه آمده است ،تفاوت بنیادی ندارد.
برگرفته از:
شاهنامه فردوسی ،تهران :انتشارات هرمس (بر پایهی چاپ مسکو)1383 ،
سیاسی ،محمد؛ پزشکی در شاهنامه ،تهران :انتشارات میرماه1390 ،
شفیعی کدکنی ،محمدرضا؛ مقدمهی منطقالطیر عطار ،تهران:
انتشارات سخن1384 ،
فروزانفر ،بدیعالزمان؛ مقدمهی مثنوی معنوی موالنا ،تهران :انتشارات
امیر مستعان (بر اساس نسخهی تصحیحشدهی رینولد نیکلسون)1378 ،
دهخدا ،علیاکبر؛ لغتنامه دهخدا ،تهران :موسسه انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران ،جلد نهم1377 ،
تارنمای ویکیپدیا ،دانشنامهي آزاد

انجمن رادیولوژی ایران

 )8سیمرغ در اوستا:

 )9سیمرغ در نزهتنامهی عالیی
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 )7پرندگان عزّال ّدین َمقدسی

«شاهین» .از موارد کاربرد کلمه در اوستا چنین استنباط
کردهاند که در عین حال ،این پرنده چهرهای افسانهای دارد.
در روزگار باستان هم ،عقیده بر این بوده است که اگر سایهی
او بر کسی بیفتد ،از رستگاری و پیروزی بهره خواهد یافت.

