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انجمن رادیولوژی تهران

جالل جالل شکوهی
رئیس انجمن رادیولوژی ایران

طبق مصوبه انجمن راديولوژي ايران تمام استانها كه
بیشتر از  10نفر راديولوژيست داشته باشند مجاز به انجام
انتخابات و تعيين رئيس ،نايب رئيس ،دبير ،منشي يا خزانه
دار ،عضو هيئت مديره و عضو علي البدل و بازرس و بازرس
ذخيره شدند.
در اين راستا تا آخر سال  1393اميدوار به تكميل
انتخابات در  20استان بوديم.
استان تهران ،تهران بزرگ و يا خود تهران پايتخت به
احتمال زياد بيشتر از  13-راديولوژيست هاي كل كشور را در
خود جاي داده است ،لذا نميشود از داشتن انجمني در آن
غافل بود؛ مثل اين كه تهران استانداري دارد ولي فرمانداري
هم بايد داشته باشد و دارد اما نمود و قدرت شهردار تهران
از خود استاندار و فرماندار تهران باالتر است ،لذا انجمن
راديولوژي ايران و انجمن راديولوژي تهران نبايستي هراسي
از هم داشته باشند چرا كه قدرت دست فرد سومي است
كه مثل اين است كه دو نفر سر گردوئي دعوا مي كردند و
فرد سومي آمد گردو را شكست و به هر كدام از آنها نصف
پوست گردو را داد اما مغز را به عنوان ميانجي خورد؛ البته در
تعامالت امروز هميشه ميانجي پيروز نبوده و گاهي در حل و
فصل يك دعوا ،مشت زده شده ،به صورت ميانجي كوبيده
ميشود «احتياط بكنيد اگر ميانجي شديد!».
انجمن راديولوژي تهران ميتواند قشر زيادي از
مجموعه راديولوژي كشور را در خود جاي داده و به عنوان
يك بازوي ذخيره و در حمايت انجمن راديولوژي ايران باشد.
چرا بايستي از وجود يك انجمن منتقد و كمك كننده در
جوار انجمن راديولوژي ايران در هراس باشيم؛ مگر انجمن

راديولوژي خراسان يا تبريز يا  ...نميتواند موي دماغ باشد
كه نه ما ميهراسيم و نه توصيه ميكنيم كه مزاحم نشوند!
بلكه انتظار داريم مو را از ماست بكشند.
ايجاد عالقمندي در افراد پيشكسوتي كه به هر
علت از انجمن غافلند و نه اين كه تقصير آنها باشد بلكه
تقصير ما نسل ميانه است كه قدر آنها را ندانستهايم و با
آنها مشورت نكرده ايم و يا نسل جوان تر از خود را در
حدي ندانستهايم كه جوابگوي سئواالت ما باشند؛ بنابراين
جوان ،ميانسال و جا افتاده در انجمن راديولوژي تهران اعم
از مطبدار ،شاغلين دانشگاه هاي اصلي و مادر ،درمانگاهها
و بيمارستانهاي دولتي و خصوصي مخاطب ما بوده و از
تمام افراد ميخواهيم انتخاب بكنند و انتخاب بشوند.
هيئت مديره استثنايي
هيئت مديره حاضر با شايعة عمر دو ساالنهاي كه بايد
ميداشت و عمر سه ساالنهاي كه قانون ًا باید داشته باشد
ميرود كه عمر چهار ساله را يدك بكشد و اين يك استثناء
است.
از نظر وزارت بهداشت چون هيئت مديره يكسال طول
كشيدكه مورد تائيد قرار گيرد ،در حال حاضر در آخر سال
دوم خود بوده و يكسال ديگر باید بيخ ريش انجمن باشد
اما اين در حاليست كه ما بي جيره و مواجب با پرداخت پول
ناهار خود و عدم اخذ پول آژانس براي خود و عدم دريافت
خيلي از امتيازاتي كه ميتوانست باشد ،سه سال خدمت را
پشت سرگذاشته و يكسال ديگر هم بايد ادامه بدهيم.
اين اوضاع در شرايطي است كه بعضي افراد انجمن

كه به  Viberو اطاقهای گفتگو و گروههایي مختلف
دسترسي دارند مرتب ًا دنبال ايرادگيري و مزه پراكني ميباشند
و ما كه هيچ ،حتي وزير و معاون وزير را نيز عاصي كردهاند.
چرا ما چيزیمان ،نميشود؛ اينكه وقتي ما در اين راه
آمديم قرار گذاشتيم گردنمان باريك و پوستمان كلفت باشد
و صد البته گاهي هم كور و كر هستيم .ما ادعائي نداريم،
حداكثر اين كه به اجبار دست از خدمت برمي داريم و
كرسيها را به ايرادگيران ميدهيم و خودمان ميرويم پشت
وايبر و  SMSو كاغذ و قلم؛ البته مردانه و مودب در حدي
كه هيئت مديره آينده راه به خطا نرود و يا ذغال گداخته
به دست نگيرد اما اگر چه وزير محترم شكايت شخصي
ندارند اما همه وايبرها و SMSها قابل بازيافت و مرور
مجدد هستند .سربازي مفت و مسلّم يعني  ...حمالي منتي
ندارد .هر فردي كه عضو هيئت مديره ميشود يا خواهد
شد مسلم ًا اجازة نفع مالي و معمولي در كوتاه مدت را ندارد
اما در طوالني مدت ميتواند منافعي را براي انجمن داشته
باشد كه خودش هم در نهايت از آن بهره مند ميشود ،چرا
كه توسعه راديولوژي در آينده خود مرا نيز در بر ميگيرد به
عبارتي الزم نيست ما دويده و زمين را به دامن خورشيد
بيندازيم چرا كه اگر خورشيد كوتوله سفيد بشود كه خواهد
شد به راحتي زمين را بغل خواهد كرد و گريزي از آن نيست.

تدبيري كه در نظر گرفته شده است انقالبي نيست كه
ما را به هيجان وادارد بلكه بدون عجله مي توانيم تلفيقي از
موافق و مخالف را شجاعانه در كنار هم قرار داده و نتيجه
آن ورود بازرس مخالف سابق در هيئت مديره و نيز پيشنهاد
افزايش تعداد اعضاء هيئت مديره به عدد فرد بعدي  11نفر
و يا بعدي تر يا  13نفر است كه با رقم دوم احتمال موافقت
بيشتري خواهيم داشت.
برقراري شوراي سياست گذاري و نيز انجمن راديولوژي
استان تهران نيز نشأت گرفته و در راستاي تلطيف انجمن
راديولوژي ايران تفكري عامه پسند پنداشته شده است كه
مسلم ًا خالي از ايراد نيست و ايرادگيراني هم خواهد داشت.
اميدوارم تا سال  1394حداقل داراي  20انجمن استاني
فعال باشيم كه خود آنها پشتيباني انجمن راديولوژي ايران را
به عهده خواهند داشت .طراحان اين تفكر براي جلوگيري از
هر نوع شايعهاي خود كانديدای عضويت در هيئتمديرههاي
آينده نيستند ولي دست از سر انجمن برنداشته و هميشه با
آن همكاري كرده و مواظب فعل و انفعاالت خواهند بود.
اين گوي و اين ميدان و اين شما مردان كه بايستي از
صرف نيروي كار و سرمايه و زمان خود در انجمن دريغي
نداشته باشيد.

انجمن رادیولوژی ایران
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گزارش پیشرفت کنگره سی و یکم انجمن رادیولوژی ایران

عباس ارجمند شبستری
دبیر کنگره 31رادیولوژی ایران
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انجمن رادیولوژی ایران

روند برنامهریزی و بکارگیری برنامه های طراحی شده
علمی و اجرایی کنگره سی ویکم رادیولوژی ایران از گزارش
ابتدایی که در خبرنامه انجمن رادیولوژی ایران در تاریخ
آذرماه  1393به اطالع همکاران گرامی رسانده شد؛ تا اسفند
ماه  1393به شرح ذیل پیشرفت نموده است:
 -1در کنگره سی و یکم رادیولوژی ایران مجموع ًا 18
سخنران مهمان از کشورهای آمریکا ،کانادا ،انگلستان،
سنگاپور ،فرانسه ،اتریش ،لبنان ،سوئیس ،آلمان ،ترکیه
و ایتالیا به ایراد سخنرانیهای علمی  -آموزشی در
زمینههای متفاوت تصویربرداری پزشکی و همچنین
برگزاری کارگاههای آموزشی خواهند پرداخت .برنامه
سخنرانیها ،پانلها و کارگاههای سخنرانان مهمان
بهزودی اعالم خواهد شد.
 -2با توجه به افزایش قابل توجه تعداد سالن های اجرای
برنامه های سخنرانی و کارگاه های کنگره سی ویکم
به دلیل تغییر محل اجرای کنگره ،تعداد برنامه های
بیشتری با تنوع موضوعی گستردهتر برنامهریزی
شدهاند و تعداد سخنرانان داخلی نیز افزایش یافته است.
افزایش چشمگیر برنامههای موازی که در تمام روزهای
برگزاری کنگره در حداقل  12سالن مجزا اجرا میشوند،
نیاز به صرف وقت و انرژی بیشتری داشته و به همان
میزان ،هماهنگیهای بیشتری را می طلبد.
 -3در مهلت ارسال مقاالت پژوهشی ،مجموع ًا  200مقاله
به صورت الکترونیک به دبیرخانه کنگره رسیده است که
مراحل انتهایی داوری آنها از نظر علمی در جریان است
و نتایج داوریها در پذیرش یا رد مقاالت (به صورت
شفاهی یا پوستر) بهزودی به اطالع ارسالکنندگان
مقاالت رسانده خواهد رسید .تعداد داوران کنگره سی و
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یکم نیز نسبت به دورههای گذشته افزایش یافته است
لذا آمار مربوط به داوریها در زمان کنگره و سپس در
خبرنامه های بعدی به عرض همکاران گرامی خواهد
رسید.
 -4هماهنگیهای الزم جهت اولین تجربه ثبت نام
 Onlineدر کنگره رادیولوژی ایران با همکاری بانک
مجری برای نخستین بار به عمل آمد.
 20 -5امتیاز بازآموزی آموزش مداوم به شرکتکنندگان
رادیولوژیست در کنگره ،تخصیص یافت.
 -6اقدامات اجرایی الزم جهت هماهنگی ثبت نام و
همچنین امکان داوری مقاالت کنگره سیزدهم
پرتونگاری ایران نیز از طریق سایت مشترک و به
صورت  Onlineانجام پذیرفت.
 -7تخصیص غرفههای نمایشگاه تجهیزات تصویربرداری
پزشکی در طی  4نشست متوالی و بر اساس امتیاز کسب
شده توسط شرکتهای تجهیزات پزشکی ،صورت گرفت.
برای نخستین بار داوطلبین  Sponsorshipکنگره به
شکل چشمگیری افزایش یافت و تعدادی از غرفههای
نمایشگاهی و امکانات جانبی دیگر به یک اسپانسر
دیاموند ،سه اسپانسر پالتینیوم ،سه اسپانسر طال ،چهار
اسپانسر نقره و سه اسپانسر برنز اختصاص یافتند.
 -8برنامه هنری کنگره سی ویکم در ساعت  8بعدارظهر
تاریخ پنجشنبه  17اردیبهشت  1394توسط جناب آقای
علیرضا قربانی و گروه موسیقی ایشان برگزار خواهد
شد.
به امید دیدار در محل برگزاری کنگره

نامه به ریاست انجمن رادیو لوژی ایران

مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
تازههای رادیولوژی
خبرهای صنفی رادیولوژی

مح ّمد بیک
رادیولوژیست

«بنام خدا»
ریاست محترم انجمن رادیولوژی ایران:

انجمن رادیولوژی ایران

مقایسه با ممالک دیگر خارجی این موضوع بهتر مشخص
میشود و اص ً
ال مقرون به صرفه نمیباشد.
لذا خواهشمند است:
 .1کلیهی رادیولوژیستهای محترم ضمن تشکیل شوراهای
صنفی و مشاوره ،یک نفر رادیولوژیست مجرب که
وارد به امور شغلی و اقتصادی و مشکالت این اطباء
زحمتکش باشد را به شوراهای نرخ گذاری به صورت
عضو دائم معرفی نمایند تا ضمن در نظر گرفتن
کلیهی موارد ذکر شده و ارزش اقتصادی آنها ،نرخی
را تثبیت نماید که جوابگوی هزینههای سرسامآور
این رشتهی پزشکی باشد و بتوان هرساله بابت تورم
ایجادی و گران شدن دستگاهها و ملزومات رادیولوژی،
به صورت پورسانت به آن اضافه نمود و مناسب است
این پرداختنیها از سهمیهی دولتی و بیمههای درمانی
مختلف جبران شود نه اینکه از جیب بیماران پرداخت
گردد.
 .2ترتیبی اتخاذ گردد که چون با استهالک و از بین
رفتن دستگاههای فعال و مستعمل امروزی رادیولوژی
و سونوگرافی که مطب ها و موسسات رادیولوژی رو
به نابودی می روند امکاناتی را برای متخصصین این
رشته فراهم نماید که بتواند ضمن نوسازی و مدرنیزه
کردن مطب ها ،کماکان مورد اقبال و رغبت دانشجویان
محترم پزشکی قرار بگیرد و راهگشا و روشنگر راه های
تشخیصی در درمان بیماران برای صنوف مختلف
پزشکی باشد.

7

شمار ه  - 52اسفند 1393

احترام ًا و با توجه به این که تعرفههای رادیولوژی و
سونوگرافی از سالیان قبل و حتی در نرخ گذاری های اخیر
تغییر مناسبی که نسبت به قیمت زیاد و روزافزون محل کار
و مطب رادیولوژی ،دستگاههای گران قیمت تصویربرداری،
تجهیزات مربوطه و مواد مصرفی و فیلم و دارو که همگی
با قیمت ارزی و دالر که هم اکنون هر یک دالر در حدود
 3400تومان میباشد ،خریداری میشوند و حقوق پرسنل
شاغل در موسسات رادیولوژی که جزء مشاغل زیان آور و
عوارضدار میباشد و غیره اما با کمال تاسف بابت پرداختی
کارکرد موسسات مزبور و اینکه اغلب بیماران بیمه شده
میباشند به ریال و آن هم بطور تاخیری و پس از چند ماه از
طرف بیمههای مختلف پرداخت میگردد و با توجه به این
که یک نفر پزشک متخصص رادیولوژی عالوه بر سرمایه
گذاری علمی که همان مدرک تخصصی و به کارگیری
معلومات تشخیصی رادیولوژی میباشد ،می بایستی مبالغ
هنگفتی را بابت سرمایه گذاری مادی نیز جهت خرید و
نصب دستگاههای مختلف مورد لزوم برای تاسیس یک
مرکز تصویربرداری هزینه نماید و با توجه به گردش کار
زیاد تا تهیهی تصاویر قابل گزارش پزشکی تنها میتوان
تعداد معدودی از بیماران تاحصول نتیجهی تشخیصی
برخالف رشتههای دیگر پزشکی که با معاینه و نسخه
بیماران را معالجه مینمایند و مخارج آن چنانی هم ندارند
را سرویسدهی نمود .لذا نرخهای کنونی نیز جوابگوی
صرف وقت و سرمایهگذاری مادی و معنوی نمیباشد که در

سخنسردبیر
دیدگاهها

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

خودباختگی و یک خاطره

*

محمد ضیاء احمدی
رادیولوژیست

بنام خداوند جان و خرد

ریاست محترم  ،همکاران گرامی  ،خانم ها  ،آقایان
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انجمن رادیولوژی ایران

شاید اندکی سوال انگیز باشد که بنده در مقام سخنران
چه مطلبی دارم تا بیان کنم که برای همکاران سودمند باشد.
بنده سخنان خودم را بطور خالصه در دو بخش عرض
میکنم :قسمت اول را خودباختگی نامگذاری کردم که بزرگان
خود را فراموش کردهایم و تصور میکنیم هرچه هست از غرب
به ما رسیده است .با توجه به یگانگی جهان هستی ،غرب و
شرق معنی سابق را از دست داده اند .امروز طب سوزنی را از
چین داریم و بسیاری درمانها را از مغرب زمین.
بزرگان سرزمین ایران ،بیکار نبودهاند .خانم دکتر طلعت
بصاری در کتاب « ُدر َدری» با توجه به شاهنامه فردوسی،
پیشنهادی ارائه میکند که در خور توجه است.
عمل جراحی سزارین را به ژولیوس سزار نسبت میدهند
که چون بچه به علتی به دنیا نمیآمده ،به فرمان سزار شکم
مادر را پاره کرده و بچه را بیرون میکشند.
البته مادر میمیرد .در شاهنامه می خوانیم وقتی رودابه
مادر رستم ،به علت بزرگی بچه و تنگی مجرای زایمان
می »
نمیتواند بزاید ،به دستور سیمرغ ،اول مادر را با « ِ
فراوان بیهوش میکنند و سپس پهلوی او را با تیغ بسیار
تیز پاره میکنند ،بچه شیرفش (که همان رستم است) را از
شکم مادر بیرون میکشند ،سپس محل پارگی را دوخته و
گیاهانی را که سیمرغ دستور میدهد کوبیده و با شیر مخلوط
کرده ،روی محل زخم میگذارند .سیمرغ میگوید این پر من
را روی مرهمها بمالید ،پس از یک هفته مادر خوب میشود.
این اسطوره را هزار و صد سال پیش ،فردوسی از زمان
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باستان نقل میکند که خدا میداند کی هست ولی حتم ًا
قبل از سزار میباشد .مزیتهای این عمل نسبت به سزارین
کام ً
ال مشهود است .هوش بری و نمردن مادر از اهم آن
است .دکتر بصاری پیشنهاد میکند ،چه خوب است ما
ایرانیان این عمل را «عمل رستمی» بنامیم یعنی بجای
«سی سکشن» بگوییم «آر سکشن» که تاریخ ،فرهنگ و
دانش خود را به دنیا نشان دهیم.
سعدی در بوستان میگوید بیماری رشته ،پادشاهی را به
سختی بیمار کرده بود .بیماری رشته را این روزها «پیوک»
میگویند که در نواحی جنوب شرقی کشور تا همین اواخر
وجود داشت ،این یک بیماری پارازیتی است که تخم کرم
از پوست پا وارد میشود و پس از بالغ شدن به صورت کرم
از بدن خارج میشود.
ابوعلی سینا اولین کسی است که این انگل و چرخه
زندگی آن را شرح داده است .خوشبختانه این بیماری بر اثر
مساعی وزارت محترم بهداشت ریشهکن شده است .نام کرم
دراکونکولوس مدیننسیس است .آرم پزشکی که یک جام
پایه دار با دو رشته شبیه مار ،در طرفین آن است در واقع
نشان همان بیماری رشته است که از ایران به جهان معرفی
شده و عده ای تصور میکنند این رشتهها مار هستند و آرم
پزشکی از یونان آمده است .به قول حافظ «آنچه خود داشت
ز بیگانه تمنا میکرد» .
سعدی در جای دیگر اشارهای به مِهبانگ ،تئوری Big
 Bangدارد و میگوید :
نه گیتی پس از جنبش آرام یافت؟
نه سعدی سفر کـرد تا کام یافت؟

انجمن رادیولوژی ایران
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(از نظر دستور زبان فارسی جمله استفهامی منفی است
که معنای مثبت دارد)
جنبش گیتی ،یعنی چرخیدن تمام کائنات اگر Big
 bangنیست پس چه میباشد .سعدی در جای ،دیگر
اشارهای به گردش خون میکند و میگوید خداوند شریانها
را در جاهای معین بدن تعبیه کرده است تا اندامها را مانند
جویبار مشروب نماید .او صدها سال قبل از «هاروی
انگلیسی» به گردش خون در بدن پی برده بود.
ترتیب استخوانبنــدی بدن از انگشتــان گرفتــه
تا مهرههای کمر و علت راست ایستادن بدن ما را شرح
میدهد و میگوید :این ترتیب و نظم شگفت آور ،توانسته
است انسان را به هرکاری توانا سازد .باید توجه داشته باشیم
که او هنرمندان بزرگ موسیقی ،مانند «نیکولو پاگانینی»
ایتالیایی ،ویولونیست چیرهدست و «راخمانینف» پیانیست
سحار روس را ندیده بود که ببیند با این  10انگشت چه
شوری بر پا میکنند.
در داستان لقمان حکیم ،سعدی اشارهای به سختی کار
و بخشش میکند او از زبان لقمان خطاب به کارفرمایش که
از او عذرخواهی میکند میگوید:
«میبخشم ولی فراموش نمیکنم» .امروز عدهای
تصور میکنند آقای نلسون ماندال این جمله را برای اولین
بار به کار برده است.
سعدی از کارکرد سلسله اعصاب محیطی و مغز اطالع
داشته و میگوید :اندامهای حسی به مغز خبر میدهند و مغز
هم به اندامهای حرکتی دستور الزم را میدهد  -سعدی
اندامهای حس ،مغز و اندامهای اجرا کننده را سلطان
مینامد و میگوید اعصاب دستورها را منتقل میکنند «
ز سلطان به سلطان خبر میدهند» .سعدی توجهی به
اکوسیستم داشته و می گوید به پرندگان دانه بدهید «
خورش ده به گنجشک و کبک و حِمام » (حمام = کبوتر).
چینیها بدون توجه به این دستور ،در جریان انقالب
فرهنگی تمام پرندگان را کشتند و می گفتند اینها دانهها
را میخورند .و پس از کشتار پرندگان گرفتار مصیبت حشرات
شدند.
سعدی به حمایت حیوانات اعتقاد داشته و در داستانی
میگوید  :شخصی در بیابان به سگی تشنه آب داد و خداوند

به پاس این ترحم گناهان او را بخشید:
خبر داد پیغمبر از حال مرد
که ایزد گناهان او عفو کرد
سعدی به باستان شناسی نیز توجه دارد و میگوید به
استخوانهای مردگان بی محابا کلنگ نزنید آنها برای شما
پیام دارند و میگویند ما پادشاهانی سرافراز بودیم و امروز
این گونه بیچاره ایم.
بکن پنبه غفلت از گوش هوش
که از مردگان ،پندت آید بگوش
بنده از اطاله کالم دوری میورزم و فقط با یک خط
شعر از انوری شاعر قرن ششم هجری قمری سخن را پایان
میدهم که دارای مضمون شگفتی است و دانش ایرانیان را
به نمایش میگذارد او در وصف اسب میگوید:
جهان نوردی کامروزش ار برانگیزی
به عالمیت رساند کانـدرآن فرداست
معنا آن که این اسب با چنان سرعتی حرکت میکند
که اگر امروز سوار شوی ترا به سرزمینی میرساند که در آن
سرزمین فردای محلی است که از آنجا حرکت کرده ای.
امروز این مطلب را به نام « جت لَگ » میشناسیم .اگر با
هواپیمای جت به شرق برویم مث ً
ال به ژاپن ،سرزمین ژاپن
فردای ماست .لذا انوری به بعد چهارم که همان زمان است
صدها سال قبل از انیشتن پی برده بود.
بیش از  2300سال پیش ایرانیان کانال سوئز را حفر کردند
و در کتیبهای که به دست آمده و مربوط به زمان داریوش بزرگ
است نوشته شده « :من مردی پارسی هستم از پارس بدینجا
آمدم تا دریای پارس را به مدیترانه وصل کنم .آبراه را حفر
کردند و کشتی ها روان شدند آن طور که من میخواستم» .
در اواخر قرن  19و اوایل قرن بیستم روس ها آبراه
ُولگا  -دون را حفر کردند تا دریای مازندران را به دریای
سیاه وصل کنند .این کار را انجام دادند ولی کشتیها روان
نشدند .در قاره آمریکا ،کانال پاناما همین مشکل را دارد و
کشتیها روان نمیشوند مگر آن که با ایجاد دریاچههای
مصنوعی و مخارج فراوان این کار انجام شود .من از دید
یک ناسیونالیست افراطی «ش ِونیست» سخن نمیگویم
بلکه فقط حقیقت تاریخی را برای نشان دادن دانش
ایرانیان عرض کردم.

بخش دوم
بخش دوم صحبت بنده ذکر واقعهای است که برای سرور
گرامی جناب آقای دکتر جوالزاده رخ داده بود .ایشان پس از
طی دوره زنان که در آن زمان  3سال بود ،به لندن میرود و
دومرتبه ،سه سال از ابتدا مانند رزیدنت سال اولی به تحصیل
میپردازد .در موقع امتحان بورد او را به ادینبرو که ما ادینبورگ
مینامیم و مرکز اسکاتلند است ،میفرستند .دکتر جوالزاده
میگفت وارد اطاقی شدم که میزی در وسط داشت و اطراف
همه قفسههای کتاب بود .استاد « بورد من» پشت میز نشسته
و فقط یک صندلی روبرویش بود که مرا به نشستن دعوت کرد.
استاد گفت تو از ایران میآیی ،میدانم نفت دارید که برایتان
بسیار مهم است ،گربههای زیبای شما در جهان مشهورند ،در
خانه ،من یک قالی بسیار زیبای نائینی دارم شما به حق به

کشورتان افتخار میکنید حاال بگو ما چه داریم ؟
جوالزاده واقعا نمیدانست چه بگوید فقط یک کلمه
گفت « :ملکه » !
استاد با نارضایتی سری تکان داد و گفت « دیگر ؟ »
من چیزی نمیدانستم که بگویم ساکت ماندم .او
کارنامهام را گرفت و نوشت  Failو به دستم داد.
از این حرکت استاد متحیر بودم .صبر کردم تا ساعت  2بعد
ظهر که از اتاق بیرون آمد .از او پرسیدم من چه بایستی میگفتم ؟

گفت « :نفت شمال که به تازگی کشف شده و ایران
هم در آن شریک است – ویسکی اسکاچ که در جهان
معروف است  -نبرد ترافالگار که در آن نیروی دریایی ما
به تنهایی دو نیروی دریایی اسپانیا و فرانسه را همزمان
شکست داد و اضافه کرد فارغ التحصیل انگلستان ،باید غیر
از درسش دنیا را هم بشناسد ،برو تا سال بعد » .
دکتر جوال زاده گفت در یکسال آخر ،تمام رودها ،کوهها،
دریاها ،کشورها شهرهای مهم بزرگ و کوچک دنیا را حفظ
کردم و خالصه دانا شدم .سال بعد رفتم برای امتحان ،باز
همان استاد و همان اطاق ،پرسید :پس از عمل سزارین
پوست را با چه نخی می دوزی؟ گفتم با فیل دولن ،کارنامه
را گرفت و نوشت  Passو اضافه کرد «حاال متخصص زنان
هستی از انگلستان» .
قصد من از ذکر این واقعه آنست که انترنها ،آسیستانها،
پزشکان و متخصصان تنها به درس خودشان نپردازند و
سعی کنند جهان را هم بشناسند تا به آنها بگوییم «حاال
متخصص هستید از کشور ایران زمین».
* این متن ،سخرانی دکتر ضیاء احمدی در سمینارتصویربرداری

دستگاه ادراری -تناسلی19 ،تا 21آذر 1393در دانشگاه علوم

پزشکی شهید بهشتی است.
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آشنائی با گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اراک
مصاحبه با دکتر مسعود فاضلی
مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اراک

 -1لطفا شرح مختصری از مشخصات گروه رادیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی اراک از قبیل :سال تاسیس،

اعضای هیأت علمی و  ...بیان نمایید.

گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1370
تاسیس شد .اعضای هیأت علمی سرکارخانم دکتر فاطمه صافی
(استادیار ) و جناب آقای دکتر ستوده و بنده هستیم.

 -2از چه سالی در بخش شما پذیرش دستیار انجام
میشود؟

از سال  1392شروع به پذیرش دستیار کردهایم.

 -3مهمترین نقاط قوت گروه شما در چیست ؟

حضور اعضای هیأت علمی و نیز همکاران ضریب
کای عالقمند ،مهمترین نقطه قوت گروه است خوشبختانه
تجهیزات گروه نیز در حد نسبت ًا مطلوب است.

 -4مهمترین مشکالت و نقاط ضعف گروه شما چیست؟

کمبود هیأت علمی مهمترین مشکل میباشد .عدم
وجود فایل آموزشی رادیوگرافی ساده برای دستیاران نیز از
مشکالت گروه میباشد.

 -5چه تجهیزاتی در گروه شما درراستای خدمات
تشخیصی و آموزشی وجود دارند ؟

دستگاه  CTاسکن  16Sliceتوشیبا بیمارستان

ولیعصر(عج) (در حال نصب )
دستگاه  CTاسکن  16Sliceتوشیبا بیمارستان
ولیعصر(عج)
دستگاه  GE MRI 105 Teslaدر بیمارستان امیر
کبیر
دستگاه  CTاسکن  8Slice Siemensبیمارستان
امیرالمومنین (ع) ( که نصب شده و در شرف راهاندازی است)

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

 -6دستاوردهای علمی گروه خود را شرح دهید؟

مقاله سرکار خانم دکتر صافی پیرامون مقایسه ضربان
قلب جنین قبل و بعد سونوگرافی دو بعدی و سه بعدی

 -7وضعیت آموزش دستیاران شما چگونه است؟

به علت حجم باالی مراجعه کننده از استانهای
مجاور و خود مرکز استان caseهای متنوع برای یادگیری
دستیاران وجود دارد و در طول سال اول پذیرش دستیاران،
پیشرفت در مهارتهای علمی دستیاران چشمگیر بوده است.
 -8تحلیل شما از نقش انجمن رادیولوژی ایران چیست؟

منسجم کردن رادیولوژیستهای سراسر کشور ،سازماندهی
واکنشها و باالبردن سطح علمی همکاران رادیولوژیست با
برگزاری کنگره و باز آموزیها.
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از راست :آقای دکتر محمودی ،خانم دکتر جاللوند ،خانم دکتر موحد ،آقای دکتر فاضلی ،خانم دکتر داوری ،آقای دکتر آقا گلی ،خانم دکتر زاهدی

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

گزارش برگزاری اولین نشست شورای سیاستگذاری

انجمن رادیولوژی ایران
مرتضی اشرفی
فاطمه بیدگلـی

اولین نشست شــورای سیاستگـذاری انجمـن

رادیولوژی ایران در بیمارستان پارس تهران در تاریخ
 93/10/25از ساعت  19:00-15:00برگزار شد.
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حاضــران در جلسه که ابالغ عضــویت در شــورای
سیاستگذاری انجمن رادیولوژی ایران به مدت سه سال
از تاریخ  1393/10/25را از رئیس انجمن رادیولوژی ایران
دریافت کردند عبارتند از :
دکتر جالل جالل شکوهی ،دکتر منصور فاتحی ،دکتر
ایرج هنربخش ،دکتر عبدالرسول صداقت ،دکتر مختوم
شهنازی ،دکتر مهیار غفوری ،دکتر عباس درگاهی ،دکتر
مارینا پورافکاری ،دکتر وحید کریمی ،دکتر کریم شریفی،
دکتر منوچهر شیخ حسن موالیی ،دکتر کریم وصال ،دکتر
علیرضا رادپور ،دکتر سیروس نکویی ،دکتر سید ناصر
دهقانی ،دکتر معصومه سالمتی ،دکتر علی علیزاده  ،دکتر
غالمعلی حامد برقی ،دکتر محمد مهدی آرسته ،دکتر محمد
رضا خشنود ،دکتر همایون هادیزاده ،دکتر رضا نفیسی مقدم،
دکتر عباس ارجمند شبستری ،دکتر احمدرضا طهماسب
پور ،دکتر محمد وفایی ،دکتر مرتضی اشرفی ،دکتر مهدی
خزاعی ،دکتر کورش عبداللهی فرد ،دکتر عبدالرحیم
مشتاقیان ،دکتر کاوس فیروزنیا ،دکترکاوه صمیمی ،دکتر
رضا علیزاده ،دکتر جهانبخش هاشمی ،دکتر محمد داودی،
دکتر محمود مظفری ،دکتر مرتضی طهماسبی ،دکتر
مهرزاد لطفی ،دکتر هاشم شریفیان ،دکتر صوفیا صبوری،
دکتر بهزاد تن قطاری ،دکتر علی شکوری راد ،دکتر احمد
سلطانی شیرازی ،دکتر مرتضی صانعی طاهری ،دکتر بهمن
محتشمی ،دکتر سید جواد حسنی نسب ،دکتر احمد توکلی،
دکتر سید عسگرعلمدارساروی ،دکتر حسین قناعتی ،دکتر

علی اکبر عامری ،دکتر مح ّمدرضا زوار ،دکتر منوچهر
نظری ،دکتر علی اکبر بهرامیفر ،دکتر مریم مشایخی،
دکتر مهرزاد مهدیزاده ،دکتر علیرضا سرزعیم ،دکتر محمد
کاظم طرزمنی ،دکتر مهیار محمدیفرد ،دکتر جواد نوروزی،
دکتر حمیدرضا منصوریان ،دکتر سعید کاهانی ،دکتر حسن
هاشمی ،دکتر سید ابراهیم دانشمند ،دکتر مسعود حاجی
مقصود ،دکتر شهرام اخالقپور ،دکتر معصومه گیتی،
دکترمریم برزین ،دکتر علیرضا اسپید.
در ابتدا پس از تعیین آقایان دکتر حامد برقی ،مظفری و
آرسته به عنوان اعضای هیأت رئیسه جلسه ،دکتر شکوهی
گفت« :همان طور که مستحضر هستید این دوره هئیت
مدیره انجمن به ناچار دوره  4ساله است و دلیل آن هم
این است که تائیدیه انتخابات ما بعد از یکسال از سوی
وزارت بهداشت تائید با ما ابالغ کردند بنابراین در کنگره
 32که سرکار خانم دکتر پورافکاری عهدهدار برپایی این
کنگره هستند ،انتخابات انجمن صورت میپذیرد .انجمن
رادیولوژی با معاونتهای مختلف و همکاری دوستان اداره
میشود ازجمله میتوان ازحضور استادان گرانقدر آقای دکتر
شکوریراد برای مشاوره در وزارت بهداشت و نائب رئیس
آقای دکتر مختوم شهنازی و سرکار خانم دکتر پورافکاری
برای معاونت آموزشی وآقای دکتر کاوس فیروزنیا برای
معاونت تحقیقات و آقای دکتر کوروش عبداللهیفرد برای
معاونت اجرایی و آقای دکتر بخشنده پور برای معاونت
برنامهریزی و تشکیالت نام برد و از تمامی معاونتها
خواسته شده است که شرح فعالیتهای خود را درطی
یکسال گذشته ارائه دهند و در سایت انجمن قرار گرفته
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خواهدشد .تشکیل این شورا بر این اساس است که از خرد
جمعی دوستان استفاده شود و چون هئیت مدیره یک جنبه
حقوقی دارد و تک تک شما سروران جنبه حقیقی دارید
و انجمن به شما تعلق دارد بنابراین میتوانید بدون ایجاد
مسئولیت در پیش برد انجمن به هئیت مدیره کمک نمائید
و طبیعت ًا هر صحبت و نظر شما عزیزان بعد از بررسی در
هئیت مدیره اجرا خواهد شد.
یکی از برنامههای انجمن رادیولوژی ،حضور یکی از
اعضای هئیت مدیره در جلسات هئیت مدیره انجمنهای
استانی بوده است و متعاقب ًا حضور یکی از اعضای هئیت مدیره
انجمن استانی در جلسات هئیت مدیره مرکزی بوده است»
سپس دکتر بخشندهپور بیان نمود که « :واقعیت این
است که ضرورت تشکیل شورای سیاستگذاری به این
علت پیش آمدکه ما هر روز با مشکالت و معضالتی
مواجه هستیم و این در طول تاریخ رادیولوژی درتمام دنیا
بیسابقه بوده است و براساس مشکالت پیش آمده در طی
 2الی  3سال گذشته هئیت مدیره انجمن به این نتیجه
رسیده است که کمیتهای تشکیل شود و در آن با توجه به
خرد جمعی دوستان بتوانیم تصمیمات سازندهای بگیریم و
چون مشکالت رادیولوژی و رادیولوژیستها در هر منطقه
با مناطق دیگر متفاوت است باید یک مشارکت ملی در
تصمیماتی که مربوط به رادیولوژی است صورت پذیرد.
بنابراین بعد از اینکه هئیت مدیره تصویب کرد که ما
کمیتهای برای این منظور و متشکل از  6نفر که آقای دکتر
فاتحی ،آقای دکتر غفوری ،آقای دکتر درگاهی و سرکار
خانم دکتر پورافکاری و آقای دکتر شکوریراد و بنده (دکتر
بخشنده پور) هستند را تشکیل دادیم و در آخر برای این
کمیته به این نتیجه رسیدیم که از تمام اعضای هئیت برد
و سایر هئیت مدیرههای انجمنهای استانی و مدیران گروه
رادیولوژی دانشگاههای ایران و تمام اساتید و افراد باتجربه
که موقعیتی اداری دارند باید حضور داشته باشند را دعوت
کردهایم و از شما عزیزان سپاسگزارم که این دعوت را
پذیرفتهاید.
همانطور که مستحضر هستید مشکالت رادیولوژی را
میتوان به  3بخش مهم تقسیمبندی کرد:
 -1مشکالت آموزشی و پژوهشی
 -2مشکالت حقوقی و صنفی
 -3مشکالت اقتصادی

بنابراین ترکیب افراد انتخابی براین اصل استوار بوده و
با این گروهی که به قول آقای دکتر صداقت با روحیه جدی
دور هم جمع کردهایم بتوانیم با خرد جمعی تصمیماتی را
بگیریم که به نفع رادیولوژی و رادیولوژیستهای کل کشور
باشد».
سخنران بعدی دکتر فاتحی بود که گفت« :درطی 2
سال گذشته و به فراخور جلسات مختلفی که برگزار شده
انجمن مرکزی به این نتیجه رسیده است که یک جایی
که درآن بتوانیم یک رصد کلی از حرکت کالن رادیولوژی
در سطح کشور و منطقهای و حتی جهانی را داشته باشیم
نیاز داریم و همچنین میدانیم که هئیت مدیره انجمن تابع
انتخابات است و ممکن است یک عدهای در یک برهه
زمانی در هئیت مدیره حضور داشته باشند و یا نباشند و
حتی در گروههای رادیولوژی دانشگاهها هم این چنین است
و در مورد کسانی که دراین قالبهای تعریف شده نباشند
دلیلی برای آن نمیتواند باشد که دغدغههای رادیولوژی
کشور را ندارند و یا این که نمیخواهند به هدایت رشته
رادیولوژی به یک مسیر بهتر کمک کرده باشند ،با توجه به
این دالیل بوده است که به این نتیجه رسیدیم که شورایی
داشته باشیم فراتر از هئیت مدیره فعلی انجمن رادیولوژی
که درآن جمعی از تمام نقاط کشور مشارکت داشته باشند
و بتوانیم تجربههای قدیمی و انرژیها و ابتکارات جدید را
کنار هم بگذاریم و افرادی که در قسمتهای مختلف کشور
در پزشکی (وزارت بهداشت ،نظام پزشکی )..،و غیر پزشکی
(شورای شهر ،مجلس )...،ارتباطی دارند که بتوانیم از نفوذ
فردی آنها در خدمت به رشته رادیولوژی استفاده کنیم را
کنار هم قرار دهیم .صحبت اصلی بنده در این نشست برای
ترسیم کردن افکار کمیتهای است که در این دو سال تقریب ًا
بارها جلسه برگزار کرده و این که چه کارهایی را باید در
دستورکار این شورای سیاستگذاری قرار دهیم .مثالهایی
که برای این منظور برای کارهای تشکیالتی جاری انجمن
میتوان نام برد که به طور روزمره توسط همه انجام میشود
عبارتند از:
برگزارکردن کنگرهها :هئیت مدیره انجمن برای این
منظور هیچگونه حرفی ندارند که این کار را در دستور
کار شورای سیاستگذاری قرار دهیم زیرا یک برنامه و
روال روتین دارد.
برگزاری دورههای آموزشی تکمیلی مقطعـی :پوشش
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دادن یک خــالء آموزشــی که بــرای گــروه post
 graduateوجود دارد.
راهاندازی شبکههای استانی ،زیر شاخههای استانی.
این گونه کارها نیازی به این ندارند که جلساتی ترتیب
داده شود و درآن رایگیری و صحبتی شود ولی در یکسری از
مسائل باید رایگیری و بحث شود ،مثل بحث Imaging
توســط غیررادیولوژیسـتها میباشــد که اصلــیترین
آن سونوگرافی است ،مث ً
البحث تصویربرداری ترکیبی مثل
پت سی تی و پت ام آر آی ،نحوه تعامل و همکاری ما با
دیگر رشتهها به چه ترتیب باید باشد و چه موضعی در مقابل
آنها داریم بنابر خالءهای آموزشی که وجود دارد ،مث ً
ال بحث
در مورد این که تربیت کارشناس سونوگرافی مثل دیگر
کشورها و آیا این به نفع رشته رادیولوژی و رادیولوژیستها
است و یا خیر.
ما باید کنار هم جلساتی را برگزار و مسیر کلی و مواضع
خود را درمقابل دیگر رشتهها مشخص و موضوع را چند
جانبه بررسی کنیم.
برای همین مکانی نیاز است که درآن راجع به این گونه
مسائل ازنظر ابعاد مختلف صحبت شود و مسائل اجرایی
آن را به هئیت مدیره انجمن مرکزی و اعضای هئیت برد
انعکاس داده شود.
مثالهای دیگر در مورد کالن و چشم انداز آیندهای
بحث در مورد تغییر در مدالیتهها است هر روز وسایل و
ابزارهای تصویربرداری جدید مثل سنکروترون به آن افزوده
میشود که تحول و انقالب جدیدی در بخش Imaging
ایجاد میکند و باید درچنین جلسهای بررسی کنیم که ببینیم
رادیولوژی در  5سال آینده به چه سمتی میرود و ما در چه
سطحی از آن قرار داریم.
تغییر مدالیتهها تغییر دستگاههای تجهیزات پزشکی
است ،واقعیت امر این است که خیلی از امکانات و
سرویسهایی که در حال حاضر بر روی دستگاههای
سونوگرافی وجود داردکه هیچ گونه آشنایی با آنها نداریم.
باید بدانیم که تعامل ما با این حرکت تکنولوژی به چه
صورت خواهد بود که این گونه مسائل در حیطه و شرح
وظایف هئیت مدیره انجمن رادیولوژی قرار نمیگیرد و به
یک عقل جمعی بزرگتر و تجربه کالن احتیاج است و حتی
ممکن است در شورای سیاستگذاری از رادیولوژیستهای
ایرانی خارج از کشور هم برای کارگروهها کمک گرفته شود

و بحث دیگر درمورد رویکرد درخصوص آموزشهای فوق
تخصصی است و این که عده ای از طریق منابع مالی انجمن
رادیولوژی برای آموزش فلوشیپ به کمک بستر سازی مالی
و اداری که انجمن تهیه میکند برای کسب مدرک رسمی
فلوشیپ به خارج از کشور بروند و بتوانیم آمادگی بیشتری
برای این گونه کارها داشته باشیم.
اینها تنها مثالهایی است که فرق بین دستور جلسه
شــورای سیاستگــذاری و اتفاقات روزمــره در انجمــن
رادیولوژی را نشان میدهد.
مث ً
ال مواردی مثل تله رادیولوژی در کشورکه در حال
پیشرفت است و مواردی که االن به این صورت در حال
رخ دادن است چه ما آن اتفاقات را بخواهیم و چه نخواهیم
پیش میرود و در حال حاضر ما قوانین را به آن صورتی
که در کشورهای دیگر برای تله رادیولوژی وجود دارد را
اجرا نمیکنیم و آن را تبدیل کردهایم به این که از طریق
نوتبوک بخواهیم برای یک شهر دیگر را پوشش بدهیم
ولی در کشورهای دیگر برای این مورد ،قوانین بسیار سختی
وضع کردهاند که چه کسی میتواند از تله رادیولوژی برای
جلسات قانونی خودش استفاده کند ،رویکرد ما در مورد این
موضوع چیست؟
موارد دیگر مثل همکاریهای بینالملل و خطوط کلی
پژوهشهای رادیولوژی ،خطمشی پژوهشهای رادیولوژی
درکشور چه چیزی است؟ و وقتی ازیک دستیار و یا پزشک
دیگر درخواست میشود که مقاالت و پایان نامه خود را در
مورد موضوعی پژوهش کند کدام پژوهشها به نفع کالن
رادیولوژی است؟ ترسیم این خطوط کلی و منتشرکردن
چند صفحه که به عنوان  White paperازطرف شورای
سیاستگذاری باشد این است که عقل جمعی بزرگان رشته
رادیولوژی کشور این را ایجاب کرده که باید روی این گونه
موارد پژوهشهای رادیولوژی کشور تمرکز شود و شورای
سیاستگذاری این گونه موارد را اولویت پژوهشی رادیولوژی
کشور تلقی میکند.
درآیین نامه آن چیزی که ما برای این شورا در نظر
گرفتهایم برگزاری دو جلسه در سال است که یکی در
زمان برگزاری کنگره است که همه تشریف میآورند و
دیگری همزمان با روز رادیولوژی است که امسال نشان
داد که میتواند چه پتانسیل قوی برای اثر گذاری بر
روی رخدادهای رادیولوژی کشور دارد و ما همزمان با

چارچوب فعالیت:
شورای سیاستگذاری با ردیابی رخدادها در زمینه امور
علمی ،آموزشي و پژوهشي ،اقتصادي ،حقوقي و صنفي
جامعه رادیولوژی و بهره برداری از خرد جمعی ،تحلیل ها و
پیشنهادهای خود را در اختیار مجمع عمومی و هيات مديره
انجمن راديولوژي ايران قرار می دهد.

انجمن رادیولوژی ایران

ترکیب شورا:
این شورا از اعضای حقوقی و حقیقی تشکیل میگردد.
اعضای حقوقی این شورا عبارتند از:
 -1اعضای هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران
 -2اعضای هيات بورد رادیولوژی ایران
 -3مدیران گروههای رادیولوژی دانشگاههای علوم پزشکی
کشور

 -4روسای انجمنهای رادیولوژی استانی
اعضای حقیقی این شورا به مدت سه سال با ابالغ
رئیس انجمن رادیولوژی ایران به عضویت شورا در میآیند.
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روز رادیولوژی دومین نشست این شورای سیاستگذاری
را پیشبینی کردهایم و بهغیراز آن هم کارگروهای به
فراخور اینکه این کادر مرکزی این شورا چه چیزهایی را در
دستور کار خود قرار میدهند کارگروههایی تشکیل خواهد
شد که امیدوار هستیم به کمک بستر جلسات آنالین که
خوشبختانه در انجمن شکل گرفته است و ما اولین جلسه
آنالین انجمنهای استانی را در دوهفته آینده آنالین
برگزار خواهیم کرد و امیدوار هستیم که نیاز به آن نباشد
که کسی برای بحث و تبادل نظرات کارشناسانه حتی از
منزل خود خارج شود و همچنین به برگزاری جلسهای در
دفتر انجمن رادیولوژی هم نمیباشد و ما کارهای اولیه
مربوط به این گونه جلسات را انجام دادهایم و امیدواریم
که بستر اینترنتی هم این اجازه را به ما بدهد که بتوانیم به
تعداد نا محدودی و بنابر تعداد موضوعات جلسات آنالین
داشته باشم و امیدواریم که بیشترین میزان مشارکت هم از
طرف اعضا و دوستان از شهرهای مختلف و یا حتی خارج
از کشور بخاطر مسافت راه ومواردی که همه از آنها خبر
داریم باشد و جلساتی که دریوروپکس برگزار میشود و
چون بنده عضو آن انجمن هستم و در هفته شاید  3تا 4
جلسه ازآن را هنگامی که در منزل هستم شرکت میکنم و
این جلسات یک ناظر دارد و از یک ماه قبل دستورجلسات
آن تعیین میشود و به راحتی این جلسات برگزار میشود
و از نظر من این نقطه عطفی برای مشارکت استانی در
انجمن خواهد بود».
دکتر شکوری راد سخنران بعدی بود که گفت« :این
حرکت را یک حرکت اصولی و کام ً
ال درست میدانم و برای
انجام کاری روبه جلو بدون ترسیم افقهای آینده و بدون
ترسیم نقشه راهی برای رسیدن به آن افق امکان پذیر نیست.
رشته رادیولوژی رشتهای است که نسبت به رشتههای دیگر
توسعه جهشی پیدا کرده است چون رادیولوژی وابسته به
تکنولوژی است و تکنولوژی هم درعصر ما سرعت زیادی
دارد ،رادیولوژی هم به همین سرعت در حال پیشرفت
میباشد و میتوانیم پیشبینی کنیم که این سرعت کم
نمیشود و پزشکی از کلینیک با سرعتی زیاد درحال سوق
به پاراکلینیک است و وابسته به تکنولوژی و تشخیصها و
روشهای پاراکلینیک است و رادیولوژی هم سهم بهسزایی
در پاراکلینیک دارد.
درطی  2سالی که کمیته راهبردی رادیولوژی توسط

آقای دکتر شعبانی اداره میشد ،عم ً
ال کاری مشابه این کار
شورای سیاستگذاری در قالب دولتی درحال انجام بود.
بنده معتقد هستم که اگر این کار در قالب شورای
سیاستگذاری و انجمن سازمان پیدا کند حتم ًا سرعت
حرکت رشته رادیــولوژی و رسیــدن به دستــاوردهای
رادیولوژی هم بیشتر میشود ،ما میتوانیم با این رسالت که
انجمن رادیولوژی به عنوان انجمن علمی رشته ما است این
کار را انجام بدهیم و به یک برنامهریزی چند سال ه دست
پیدا کنیم.
ما باید هم افق پیشرو را ترسیم کنیم و هم اینکه برای
انجام زمینههایی که در حوزه رادیولوژی در دنیا در حال
توسعه و پیشرفت است در ایران برنامهریزی کنیم .بنده
با اصل نیت و اصل هدف تشکیل این شورا خیلی موافق
بودهام و این کار با همت تمامی دوستان که بهعنوان اعضای
شورای سیاستگذاری تعیین شده اند امکان پذیر خواهد بود
واین کار نباید بر شانه های دو یا چند نفر قراربگیرد و همه
باید دراین کار سهیم باشند».
در ادامه برنامه ،بررسی و تصویب یا اصالح آیین نامه
شورای سیاستگذاری به شرح زیرمطرح شد:

اعضا حقیقی با معرفی افراد ،انجمنهای استانی،
گروههای رادیولوژی یا خود شورا پس از تصویب در هیأت
مدیره انجمن به عضویت شورا انتخاب میگردند.
معیارهای انتخاب اعضای حقیقی شورا شامل
پیشکسوت بودن ،جايگاه و موقعيتهاي اداري -سازمانی
و آموزشی خاص در سطح دانشگاهها ،ادارات ،وزارتخانهها،
کانونهای تصمیمسازی در سطح ملی و منطقه ای ،و يا
بيمههاي عمومي ،ایفای نقش فعال در امور علمی و صنفی
رادیولوژی کشور و منطقه هستند.
ساختار شورا:
اين شورا دارای یك رئیس ،نایب رئیس و دبیر است
و از صحن عمومی ،کارگروهها و هسته مرکزی تشکیل
میگردد.
رئیس ،نایب رئیس و دبیر این شورا در نخستین جلسه
بعد از دریافت ابالغهای سه ساله با رایگیری اعضای شورا
انتخاب میگردند.
هسته مرکزی شورا  9نفر عضو دارد:
 )1رئیس و دبیر هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران
 )2رئیس هیئت بورد رادیولوژی ایران
)3رئیس و دبیر شورای سیاستگذاری
 )4چهار نفر از شورای سیاستگذاری
اعضای عادی هسته مرکزی شورا در نخستین جلسه
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بعد از دریافت ابالغهای سه ساله با رایگیری انتخاب
میشوند .در این انتخابات  3نفر عضو علی البدل نیز انتخاب
خواهند شد .هر یک از اعضای عادی شورا میتوانند برای
عضویت در هسته مرکزی نامزد شود.
هسته مرکزی به فراخور موضوعات موجود در دستور
کار خود ،کار گروههایی متشکل از اعضای شورا را برای
بررسی دقیق کارشناسی یک موضوع تشکیل میدهد .ابالغ
اعضای این کارگروهها از سوی رئیس شورا صادر میگردد.
وظایف شورا:
 -1شناسايي مشكالت راديولوژي در سطح ملي ،منطقه اي
و بينالمللي
 -2ردیابی تغییرات رشته راديولوژي در سطح جهانی
 -3ارزیابی روند تغییرات تجهیزات تصویربرداری در سطح
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جهانی و ملی
 -4ارزیابی الگوهای سایر كشورها برای برخورد با مسائل
رشته رادیولوژی
 -5ارزیابـی رونــد تغییرات رشتههای بالینی در زمینــه
تصویربرداری و شناسایی تهدیدهای بالقوه و بالفعل
حریم رشته رادیولوژی
 -6دريافت نظرات و پيشنهادهای راديولوژيستها و صاحب
نظران درباره مسائل رادیولوژی
فعالیت شورا:
نشست عادی صحن عمومی شورا باید هر سال دو بار
همزمان با کنگره رادیولوژی ایران و روز جهانی رادیولوژی
برگزار گردد.
هسته مرکــزی میتوانــد در موارد اضطـراری نشست
فوقالعاده شورا برگزار نماید.
ارزیابــیهای كارشناسی و مستندات تهیه شــده در
كارگروهها باید در صحن عمومی شورا با جزئیات بررسی و
به رای گذاشته شود.
دستور جلسههای صحن عمومی شورا توسط هسته
مرکزی تعیین میگردد.
آرای اخذ شده در صحن عمومی با اكثریت نصف به
عالوه یك تصویب میگردد.
فعالیت هسته مركزی:
هسته مرکزی شورا باید هر دو ماه یکبار در دفتر انجمن
رادیولوژی ایران تشکیل جلسه دهد.
ادارة جلسههای هسته مركزی به عهده رئیس شورا
است.
رئیس شورا میتواند در موارد اضطراری جلسه فوقالعاده
هسته مرکزی را برگزار نماید.
رئیس و دبیر شورا میتوانند با اعضا و زیرمجموعههای
انجمن رادیولوژی ایران مكاتبه داخلی داشته باشند و از
سربرگ انجمن استفاده نمایند.
شورا برای مکاتبه با خارج از انجمن رادیولوژی ایران
باید از طریق رئیس یا دبیر انجمن اقدام نماید.
هسته مرکزی باید ساز و کاری برای اخذ گزارشها و

بررسیهای کارشناسی و پژوهشی برای شناسایی وضعیت

موجود و چشمانداز رادیولوژی تدوین نماید.
هسته مرکزی باید بر اساس فهرست طبقه بندی شده
مسائل مبتال به رشته رادیولوژی ،کارگروههایی را برای ارزیابی
دقیق موضوع و تهیه پیش نویس سیاستهای انجمن در برابر
آنها تشکیل دهد.
هسته مرکزی مصوبات شورا و مستندات حاصل از
ارزیابیهای کارشناسی را برای عملیاتی شدن به هیأت
مدیره انجمن تسلیم خواهد کرد .مصوبههای شورا تنها با
تصویب هیأت مدیره انجمن و ابالغ رئیس هیأت مدیره
اجرایی خواهند شد.
فعالیت كارگروههای شورا:
هسته مرکزی با شناسایی ظرفیتهای اعضای عادی
شورا ،باید بر حسب فهرست مسائل موجود در دستور کار
شورا ،کارگروههایی را برای استفاده از توان کارشناسی و
فوق تخصصی اعضا تشکیل بدهد.
كارگروهها میتوانند از بستر ارتباطی و امكانات انجمن
برای برگزاری جلسه ها و گردآوری اطالعات استفاده نمایند.
کارگروههای شورا بر حسب وظایف محوله باید جلسات
حضوری یا الکترونیکی تا حصول نتیجه و ارائه گزارش به
هسته مرکزی برگزار نمایند.
باید برای هر كارگروه یك رئیس انتخاب شود كه روند
فعالیت كارگروه و ارائه گزارش نهایی به هسته مركزی بر
عهده این فرد میباشد.

فعالیت کارگروهها با ارائه گزارش مرتبط با موضوع
تشکیل خود به اتمام میرسد.

انجمن رادیولوژی ایران

استعفا است و عضو علیالبدل باید به جلسه بعدی دعوت شود.
تشخیص موجه بودن غیبتها به عهده هسته مرکزی
است كه باید در صورتجلسه اعالم شود.

دکترخشنود در ادامه جلسه بیان نمود:
 -1طبق آییننامه شــورای سیاستگــذاری ،در مواردی
استقالل انجمن با آن مغایرت دارد و جایگاه قانونی این
شورا کجا میباشد.
 -2اسم شورا ،اگرشورای سیاستگذاری میباشد ،آیا چیزی
شبیه شورای مصلحت نظام است و یا این که یک
پارلمان داخلی انجمن رادیولوژی است (چارچوب کلی
آن مشخص شود).
 -3در بندی ذکر شده بود که اگر مصوبهای در شورای
سیاستگذاری تصویب شود باید ابتدا در هئیت مدیره
انجمن رادیولوژی به تصویب برسد براین اساس شورا
یک شورای مشورتی است و نمیتواند سیاستگذاری
باشد و اگر سیاستگذاری باشد باید سیاست راهبردی
درانجمن رادیولوژی شاید کلمه وسیعتر و عملیتری
برای انجمن باشد.
دکتر قناعتی در ادامه جلسه بیان کرد« :با توجه به 2
سالی که بنده در شورای راهبردی وزارت بهداشت خدمت
میکردم ،برای حل مشکالت رادیولوژی دو پیشنهاد دادیم:
 -1تغییر در آیین نامه تاسیس مطب  -2تاسیس شورای
راهبردی نه تنها برای رشته رادیولوژی بلکه برای تمام
رشتهها بود که تصویب شد ولی انجام نگردید.
درشورای سیاستگذاری باید پشتوانه اجرایی هم داشته
باشیم و برای اینکه به افقهای پیشرو دست پیدا کنیم باید
از همین امروز برنامه داشته باشیم .در انجمن کارهای مثبت
و خوبی انجام شده است و در شورای سیاستگذاری هم
باید از دستیاران استفاده کنیم چون هم به آنها از این طریق
شخصیت دادهایم و هم اینکه آنها را با خودمان هماهنگ
میکنیم و کارهای شورای سیاستگذاری باید مشارکتی
انجام شود».
دکتر صداقت بیان کرد« :بنظر میرسد که که عم ً
ال
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فعالیت اعضا:
غیبت غیرموجه در  2جلسه پیاپی شورا به منزلة استعفا
از عضویت است.
اعضای حقوقی شورا و هسته مرکزی میتوانند در موارد
اضطراری با اطالع رئیس شورا فرد جایگزین برای جلسهها
معرفی نمایند.
غیبت غیرموجه در  2جلسه پیاپی هسته شورا به منزلة

منابع مالی:
منابع مالی فعالیت شورا از طریق انجمن رادیولوژی
ایران تامین میگردد كه باید در بودجه ساالنه انجمن منظور
شود.
اعضا شورا از پرداخت حق ثبت نام در کنگرههای
ساالنه و میان دوره ای انجمن معاف خواهند بود.
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داریم جای دو تا برنامه را عوض میکنیم و بارش افکار
در ساعات پایانی جلسه به چشم میخورد .برای نام گذاری
در هیئت مدیره این را به بحث گذاشتیم و شاید به صورت
جمعی به این نتیجه رسیدهایم که نام این شورا را شورای
سیاستهای راهبردی رادیولوژی ایران بگذاریم نه شورای
سیاستهای راهبردی انجمن رادیولوژی ایران.
در زمینه ترکیب نیز بنده همان طور که دوستان عزیز و
آقای دکتر آرسته هم به آن اشاره کردند ما تقریب ًا تمام کسانی
که بهنوعی در سالیان گذشته بین  30الی  35سال گذشته در
رادیولوژی نقش فعالی داشتهاند دراین جمع گردهم آمدهاند
و کسانی هم که حضور ندارند انشاهلل برحسب کمبود وقت
بوده است.
اما نکاتی که ما باید در زمانی که آییننامه را مورد بحث
قرار میدهیم در نظر داشته باشیم این است که شاید بنده
با حضور دستیاران و باتوجه به تجربه نه چندان خوبی که
در دوره مسئولیت خود در انجمن داشتهام موافق نباشم ولی
این را باید ذکرکنم که نسل جدیدی از رادیولوژیستها که
درحال حاضر وارد عرصه رادیولوژی شدهاند بخصوص در ،3
 4سال اخیر تعداد قابل توجهی هستند یعنی  600الی 700
نفر از همکاران جوانی که د ر 5سال اخیر فارغ التحصیل
شدهاند نقش بسیار مهمی در این تاثیرگذاری داشتهاند.
اگر قرار باشد در شورای سیاستهای راهبردی رادیولوژی
ایران که در آن از تمامی بزرگان عرصه رادیولوژی اعم
از روسای گـروههای رادیولوژی دانشــگاهها و روسای
انجمنهای رادیولوژی استانی و اعضای هئیت برد و تمام با
تجربه و عالمین تشکیل شده است یک موضوعی تصویب
شود ولی در هیئت مدیره انجمن رادیولوژی به تصویب نرسد
درست نمیباشد.
در مورد اینکه حتم ًا باید رئیس و دبیر انجمن هم در
این شورا حضور داشته باشند هم صحیح نمیباشد ،چون
ممکن است سال آینده آقای دکتر شکوهی دیگر رئیس
انجمن نباشند پس نمیتوان ایشان را کنار بگذاریم و از افکار
ایشان مجموعه را محروم سازیم .این شورای سیاستهای
راهبردی رادیولوژی باید یک شورای کاربردی باشد و نه
تنها موازی انجمن رادیولوژی ایران حرکت کند بلکه باید
بازوی بسیار قوی باشد که بتواند آینده انجمن را تضمین
کند و کاری انجام دهد که هئیت مدیره با وجود این شورای
سیاستهای راهبردی رادیولوژی احساس دلگرمی کند و

مطمئن باشد که این شورا نمیگذارد که انجمن رادیولوژی
به مسیری نادرست هدایت شود».
دکترآرسته گفت« :به نظر بنده وقتی اشاره شده است
که دبیر و رئیس هیئت مدیره انجمن رادیولوژی ایران بدون
اخذ آرا به عنوان اعضای هئیت مدیره شورا باشند به این
معنا است که اگرمصوبهای در این شورا تصویب شود و چون
اعضای هسته مرکزی هئیت مدیره انجمن رادیولوژی ایران
که در آن شورا عضو هستند دیگر وقتی مصوبه وارد هیئت
مدیره انجمن رادیولوژی ایران شود نتوانند آن را رد کنند و
بر آن ایراد بگیرند .بنده با کلیات این بند موافق هستم که
دبیر و رئیس هیئت مدیره بدون نیاز به اخذ آرا عضو هئیت
مدیره شورا باشند».
دکتر سلطانی شیرازی یبان کرد« :در قسمتی که ذکر
شده است این شورا به عنوان بازوی مشورتی انجمن و هیئت
مدیره است دوستان اگرموافق باشند برای این شورا هدف
بزرگتری را در نظر بگیرم و اینکه به عنوان بازوی مشورتی
در وزارت هم باشد ،اگر قرار باشد سیاستگذار باشد ولی
اجرای آن در اختیار گروهی دیگر باشد به مشکل برخورد
خواهیم کرد .باید نظرات شورا در نهایت سیاستگذاری
کشوری هم در آموزش و هم در پژوهش و هم در مسائل
صنفی نقش داشته باشد».
دکتر عبداللهیفرد گفت« :وقتی جایگاه حقوقی مطرح
میشود و وقتی انجمن رادیولوژی ایران خود پیشنهاد
جمعآوری آرا را میدهد به عنوان تقاضای تصمیم ساز باید
خودش هم به عنوان حقوقی حضور داشته باشد و وجود
افراد به اسم و سمت وقت نیست .برای این مشکل که دبیر
و رئیس هئیت مدیره اگر زمانی عوض شوند بنده پیشنهاد
میکنم که روسا و دبیران دورههای قبل نیز به عنوان عضو
هئیت مدیره در این شورا حضور داشته باشند تا مشکل
رئیس وقت و دبیر وقت انجمن از بین برود یعنی به صورت
کلی درشورای اصلی همیشه روسای تمام دورههای هیدت
مدیره انجمن عضور شورا باشند با این کار مشکل اسم هم
از بین خواهد رفت».
دکتر شکوهی ذکر کرد که« :شورای سیاستهای
راهبردی یک شورای مشورتی است ،پس نمیتواند
مسئولیت اجرا را بر عهده بگیرد زیرا این شورا را دولت به
رسمیت نمیشناسد بنابراین هر مصوبه در این شورا باید به
هیئت مدیره ارجاع شود و هیئت مدیره باید به نحوی توجیه
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شده باشند که آن را رد نکرده و حتی اجرا کنند ،پس قدرت
در دستان هیئت مدیره است».
دکتر شکوریراد افزود« :با توجه به صحبتهای
آقای دکتر شکوهی ،انجمن رادیولوژی نمیتواند اختیارات
خودش را به کسی واگذار کند و از خودش سلب اختیار
کند .بنابراین شورایی که از طرف انجمن درحال شکلگیری
است نمیتواند تصمیماتش باالتر از انجمن باشد ،پس اگر
کاری خوب انجام شود آن کار خودش ،خودش را اثبات
میکند ولی از نظر حقوقی هئیت مدیره موظف است در
بعضی مواقع از آن دفاع کند ،پس میتوان گفت مصوبات
شورای سیاستگذاری درواقع مصوبات هئیت مدیره است
مگر اینکه هئیت مدیره آن را لغو و یا وتو کند و هیئت
مدیره باید حق بتو را داشته باشد و با این ترکیبی که از اعضا
وجو دارد میتوان گفت که هیئت مدیره انجمن با آن همسو
خواهد بود .در مورد نکتهای که آقای دکتر صداقت فرمودند
نیز با این نظریه میتوان آن را ختم کرد که رئیس و دبیر
انجمن که عوض شوند می توانند تا پایان آن دوره به عنوان
یکی از اعضای ناظر در جلسات شرکت کنند و چون در این
جلسات به ندرت بحث رای گیری به میان میآید بنابراین
می توانند جزء اعضا تا پایان دوره در شورای سیاستگذاری
بمانند».
دکتر قناعتی گفت« :به نظر بنده باید از دو قدرت مهم
در انجمن که یکی از آنها رئیس مجله و دیگری رئیس
مرکز تحقیقات انفورماتیک هم باید حضور داشته باشند و
باید اصل کار را به رای بگذاریم و سپس درمورد آن نظر
بدهیم .در مورد نامگذاری آن هم با نامگذاری آقای دکتر
صداقت موافق هستم».
دکتر فاتحی بیان کرد« :وقتی نام برده شده است که
رئیس و دبیر وقت باید حضور داشته باشند صرف ًا برای
همگرایی مسائل است وگرنه جز دردسر چیزی ندارد .درهر
مقطعی که این شورا در حال فعالیت است رئیس هیئت
برد ،رئیس و دبیر انجمن چون نقشی در اجرایی شدن این
مصوبات دارند دراین جلسات به عنوان هسته مرکزی حضور
داشته باشند و اگر این انتخابات به نحوی باشد که این
پستها عوض شود بهتر است تا آخر این هسته مرکزی
حضور داشته باشند تا بتوان از ظرفیتهای مشورتی آنها
استفاده کرد.
درمورد جایگاه مشورتی و یا باالتر بودن آن نیز باید ذکر

کنم که اصل کالم را آقای دکتر شکوری راد فرمودند به
هرحال هر نوع حرکتی که به صورت اثربخشی باشد نیاز به
یکسری ابزار اجرایی دارد یا ما باید یک تشکیالت دولتی و یا
یک تشکیالت غیردولتی باشیم .اگردولتی هستیم از مکانیزم
خودشان برای پیاده سازی مصوبات استفاده میکنیم و اگر
غیر دولتی باشد ازطریق انجمن که ابزار پیاده سازی ما
هئیت مدیره وقت است استفاده باید کرد تا بتوانند به آن
یک جنبه اجرایی بدهند.
با توجه به اینکه تمام اعضای هئیت مدیره همه
عضوی این شورا خواهند بود ،این گروه یک گروه
ویرایش ( )Editجامعه رادیولوژی است وتصور نمیکنم
که هیچ هیئت مدیره ای در مقابل این مصوبات شورا
عمل کند ولی به هرحال بر طبق منطقی که ایجاب میکند
که نمیتواند انجمن خودش شورایی را انتخاب کند که
باالی خودش فعالیت داشته باشد و چون هئیت مدیره
انجمن به همان مصوبات شورا عمل میکند پس دچار
چالش نمیشویم».
دکتر بخشنده پورافزود« :یک نکتهای را ذکر کنم ،این
است که اگرشما در طول  1الی  2ساعت به نتایج این
شورا رسیدهاید ما در حدود  1سال است که به این موضوع
فکر میکنیم و راهحلهایی را برای مطابقت این شورا با
قانون و عرف را هم پیدا کردهایم .به لحاظ قانونی ،شورای
سیاستگذاری هیچگونه وجهای ندارد و قدرت اجرایی هم
ندارد و از بین تیترهایی که وجود داشت اولین تیتری که
انتخاب شد شورای سیاستگذاری رادیولوژی ایران بود
ولی بعد بخاطر این که به فعالیتهای آن بتوانیم جنبه
قانونی بدهیم تصمیم گرفتیم که اسم آن را به شورای
سیاستگذاری انجمن رادیولوژی ایران تغییر دهیم و اگر
ذکر شده است که رئیس و دبیر هیئت مدیره در جلسات
باید حضور داشته باشند به این خاطر است که هیئت مدیره
باید پاسخگوی هر اقدام صنفی ،علمی و آموزشی باشند
پس تمام اعضای هیئت مدیره در تمامی این جلسات
حضور دارند .به نظر بنده پیشنهاد آقای دکتر شکوری فوق
العاده بود و آن این که در آیین نامه ذکر شود مصوبات
شورای سیاستگذاری به معنی تصویب در هیئت مدیره
است مگر این که هئیت مدیره به دالیلی آن را رد کند،
کلیت
طبق رایگیری صورت گرفته اکثریت با چارچوب ّ
این شورا موافق بودهاند».
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سپس دکتر مظفری اسامی کاندیداها برای قرارگیری در
هیئت مدیره شورای سیاستگذاری را بدین شرح اعالم نمود:
 -1دکتر صداقت
 -2دکترشکوری راد
 -3دکتر قناعتی
 -4دکتربخشنده پور
 -5دکتر طهماسبی
 -6دکترعبداللهی فرد
 -7دکتر مظفری
 -8دکترسلطانی شیرازی
 -9دکترلطفی
 -10دکتربهرامی فر
 -11دکتررادپور
 -12دکتر نظری
 -13دکترطهماسب پور
-14دکترآرسته
 -15دکترغفوری
 -16دکتر فاتحی
 -17دکتر خشنود
 -18دکتر برزین
-19دکتر سالمتی
 -20دکتر گیتی
-21دکتر وفائی
جلسات این شورا به صورت تله کنفرانس برگزار
میشود و  6نفری که انتخاب میشوند به عنوان اعضای
اصلی هستند و  3نفر دیگر به عنوان عضو علیالبدل باشند.
جمع ًا  63نفر رای دادهاند و مجموع تعداد آرا  378رای داده
شده است.
بعد از رایگیری ،با نظارت هیأت رئیسه جلسه و کنترل
توسط دکتر ایرج هنربخش و دکتر عباس درگاهی نتیجه به
صورت زیر بود و  6نفر اعضای هئیت مدیره به شرح زیر
انتخاب شدند:
 -1دکتر شکوری راد با  55رای
-2دکتر صداقت با  53رای
-3دکتر بخشنده پور با  41رای
-4دکتر آرسته با  32رای
 -5دکتر قناعتی با  23رای
-6دکتر بهرامیفر با  21رای

اعضای علیالبدل هم به شرح زیر انتخاب شده است:
 -1دکتر عبداللهیفرد با  18رای
 -2دکتر رادپوربا  18رای
 -3دکتر گیتی با  16رای
دکتر شکوری راد در ادامه جلسه گفت « :اگر هر
برنامهای سرلوحهی آن مشخص شود در طول زمان
خدشهای به آن وارد نمیشود.
تحوالت و چالشهایی که در راه است فقط برای ما
نیست و برای کل جهان این تحوالت و چالشها صورت
میگیرد ولی ما به خاطر اینکه برنامه نداریم از جمله نظام
سالمت ما به چالش میافتد.
چالشها و فرصتهایی که در مقابل رشته رادیولوژی
است:
 -1پژوهش هدفمند با محور مدیریت اجرایی انجمن که
در دانشگاهها شکل گرفته است و این کار بسیار بزرگی
بوده که توانسته انجمن انجام دهد .باید انجمن در
دانشگاهها دخالت کند ولی نه به صورت مستقیم ولی
تمامی اعضای هئیت برد و معلمین و اساتید دانشگاهها
همهجزء اعضای انجمن هستند و روسای دانشگاه ایران
و تهران موافقت خودشان را اعالم کردهاند که آقای
دکتر صداقت مدرسه رادیولوژی در آنجا بنا کنند.
 -2اکثر بخشهای رادیولوژی کیفیت ندارند چه در بخش
دولتی و چه در بخش خصوصی
 -3تعرفهها برای ادامه کار رادیولوژی و نوسازی مناسب
نیست.
 -4نیروهای انسانی کارآمد نیستند .ما به صورت جنرال
کار میکنیم ولی به نظر میرسد که آینده رادیولوژی
وابسته به فلوشیپها است و رادیولوژی جنرال نمیتواند
پاسخگو باشد.
-5پایگاهی در وزارتخانه و وزارت بهداشت نداریم.
-6از فلوشیپها یکی تصویب شد و مابقی کنسل شدند.
-7بر اساس فناوریهای روز دنیا جایگاه رادیولوژی در
حال تغییر است.
-8چالش نگاه بد وزارت بهداشت و مسئوالن»
دکتر صانعی بیان کرد« :در مورد چالش ها یک پیشنهاد
دارم چون برنامه طرح تحول سالمت در حال بازبینی است و
در آن کدهایی در حال تعریف است و این کدها در یکی دو
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ماه آینده اعالم خواهند شد و نحوهی برداشت و کدها برای
رشتهها برحسب تخصص کوریکولوم آموزشی و نامههای
وزارت بهداشت است به این منظور که اگر در طرح تغییر
تحول سالمت تعرفههای خارج شده از مصوباتی که در این
کتاب است انجام نمیشود و هرکسی برحسب کوریکولومی
که برای آن تعیین شده است میتواند کارش را انجام دهد.
چالشهایی که وجود دارد تداخالت بین رشتهای است
که بعد از اعالم این کتاب پیدا میشود .به این منظور که
یکسری از رشتهها باهم مداخله دارند .مث ً
ال گوش و حلق و
بینی با جراحی فک و صورت.
رشته رادیولوژی هم رشتهای پر مداخله است یکی از
تداخالت ما با رشته زنان در مبحث سونوگرافی است».
دکتر توکلی بیان کرد« :چند نکته به نظر بنده میرسد
بر طبق جایگاه تعاونی و مشکالتی که در این صنف با آن
مواجه هستیم .به نظر میرسد که اگر طرحی مطرح میشود
باید طرح اضطراری کوتاه مدت داشته باشیم و مشخص ًا ،بر
طبق تعرفه باشد.
به نقل از یکی دوستان ،رادیولوژی در ُکما است و باید
برای زنده ماندن آن تالش کنیم.
بیشتر مطبهای رادیولوژی یا تعطیل شدهاند و یا با
دادن ضرر به کار خود ادامه میدهند و به قشر جدیدی
که فارغالتحصیل شدهاند اجازه کار داده نشده است .یکی
از صحبتهایی که شد جوانها در تشکیالت ما باشند
این است که تمام شهرستانها جلوی کارکردن دوستان را
گرفتهاند .بنده بازتاب آن را در فروش دستگاه اولتراساند
و پانورکس مشاهده میکنم .بحث معیشت و اقتصاد
رادیولوژی در کوتاه مدت که اگر فکری بکنیم میتوانیم از
بدنه صنف استفاده کنیم .در بعضی موارد وزارتخانه خود نیز
انجمن را به چالش کشیده است .آیا انجمن د رتعیین تعرفه
حق دخالت دارد؟ جایگاه صنفی رادیولوژی کجاست؟ آیا ما
نیاز داریم که انجمن یک جایگاه صنفی داشته باشد؟ اگر نیاز
است از همین بزرگواران هسته تشکیل این صنف را بدهیم
چون همین بزرگواران در سال  54تعاونی را بنا گذاشتهاید
و از دل آن انجمن را برپا کردهاید و امروز تعاونی به عنوان
یک شاخه اقتصادی در کنار دوستان است واگرنیاز است که
یک تشکیالت صنفی جدید را برپا کنیم از وزارت کشور
مجوزهای آن را بگیریم .یکی دیگر از چالشها ،چالش
انرژی اتمی است که بسیار مزاحم مطبها است.وقتی

بخواهید دستگاهی را ازیک اتاق به یک اتاق دیگر منتقل
کنید به هیچ عنوان مجوز داده نمیشود ،کسانی از این جمع
کاندیدا شوند و آنجاها را داشته باشند .سازمانهای بیمه،
تنها زمانی که ما با آنها در ارتباط بودیم زمانی بود که بنده در
سازمان تامین اجتماعی بودهام و تنها رابط انجمن با سازمان
بیمه که در آن موقع انجمن در کدینگ رادیولوژی کمک
میکرد و حضور انجمن در شورای عالی بیمه و سازمانهای
بیمهگر ،باید دوستان هرکدام اگر نفوذی دارند تقبل کنند که
درآنجاها کسانی را داشته باشیم».
دکتر صداقت در  10محور دیدگاهایش را بیان کرد:
«  -1مهمترین مسئله نامگذاری شورا است ،که یکی شورای
سیاستگذاری است و دیگری شورای سیاستهای
راهبردی رادیولوژی کشور است که باید به رای گذاشته
شود.
با توجه به حضور دبیر محترم هئیت برد در این نشست
ازجمله کارها و موارد استفاده این شورا درآینده چه در هسته
مرکزی انجمن و چه در صحن علنی شورا مورد بحث
قرار میدهد این است که دبیر محترم هئیت برد در آن
قسمتهایی که قرار است کوریکولوم نوشته و یا اصالح
شود حتم ًا مورد استفاده قرار دهند که مسئلهای بسیار مهم
است.
 -2تشکیل جامعه تصویربرداری پزشکی کشور است،
قب ً
ال در هیئت مدیره این بحث به میان آمده است که
یک جامعهای تشکیل بدهیم که در آن مجموعهای
از انجمن رادیولوژی دهان و فک ،انجمن پرتونگاران،
انجمن فیزیک پزشکی ،انجمن پزشکی هستهای،
انجمن رادیولوژیستهای دامپزشکی ،انجمن رشته
رادیوتراپی باشند و اگر کنار هم جمع شوند نزدیک به
 10هزار نفر میشوند که میتوانند حرفی برای گفتن
داشته باشند.
 -3بحث شناسنامهدار شدن خدمات رادیولوژی است ،این
شورا باید برای تک تک خدمات شناسنامه تهیه کند و
اگر اینها تعریف شود انجمن میتوانند در مواقع لزوم
بهخوبی از آنها دفاع کنند.
 -4استفاده از نیروهای جوان است.
 -5تقویت انجمنهای استانی در این شورا
 -6مدرسه رادیولوژی
 -7مداخالت در رشته رادیولوژی و مداخله سایر رشتهها
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 -8هرکسی که رئیس این شورا شود باید برنامههای
مفصلی را برگزار کند با مسئولین وزارتخانه و باز
کردن یک پوزیشن در وزارتخانه ،و حداقل این
کار این است که در معاونت وزارتخانه پستی به نام
مشاورتصویربرداری پزشکی در آن باز کند تا پلی باشد
برای ارتباط با وزارتخانه».
دکتر خشنود بیان کرد « :دو نکتهای که باید به آن توجه
کرد در رادیولوژی این است که:
سیاست کالن تشخیصی-درمانی است که یکی از آن
پزشک خانواده است و دیگری تحول در نظام سالمت.
در مورد پزشک خانواده یکی از آنها که اجرا شده دراستان
فارس و مازندران است .نحوهی نگرش در این موضوع این
است که تمام موارد اعم از آزمایشگاه و رادیولوژی دولتی
شود و این دولتی شدن نیز با حذف بیمهها صورت بگیرد.
اگر بیماری غیر از پزشک خانواده مراجعه کند باید تمام
هزینههای تصویربرداری و آزمایشگاهش را نقداً پرداخت
کنند و این کار به ضرر مردم است .اگر در سراسر ایران
قرار باشد که اجرا شود سیستمی قرار میدهند که دیگر
نمیتوانید مطب خصوصی داشته باشید و باید همه استخدام
دولتی شوند.
در نظام تحول سالمت هم همة این موارد وجود
دارد و در برنامة چهارم چیزی به نام هایتک که شامل
رادیولوژیستها میشود درآن ذکر شده است که این برنامه
را صرف کارهایی نشود که از آنها استفاده نمیشود ولی در
برنامه پنجم مراکز خصوصی هم هایتک میشود و چون
این کار صورت بگیرد مطابق کمیسیون  20دیگر به هیچ
بخش خصوصی مجوز هایتک داده نمیشود ،سطحبندی
خدمات هم برای خصوصی داده شود و تمام بخش هایتک
فقط به بخش دولتی داده شود».
دکتر مشتاقیان گفت « :درمورد تعرفهها و این که
گروه دامپزشکی  7نوع رشته در نظر گرفتهاند که یکی
از آن رادیولوژی دامپزشکی است .تنها فرق بین پزشکی
که مطب خصوصی و دولتی کار میکند آن کسی که در
بهصورت دولتی کار میکند فقط این است که آن هزینه
جا و دستگاه را نمیدهد ولی دقت هر دو یکی میشود
بنده پیشنهادی که دادم این بود که شما هزینههای
دستگاه و استهالک و هزینههای جانبی را یک جا ببینید و
هزینههای دستمزد را جدا مشاهده فرمائید ،ولی حرف تمام

بیمهها این است که بودجه الزم را ندارند و به نظر بنده
نباید تعرفههای جدید را اجرا کرد .دوم اینکه وقتی ازشما
سوالی درمورد تعرفه میشود مشاوره بگیرید و مشورت
کنید».
دکتر بهرامی فر بیان نمود « :در  2الی  3سال اخیر
هدف ما در انجمن رادیولوژی خراسان این بوده که با نسل
جدید یک هماهنگی ایجاد کنیم و با خودمان آنها را یکسو
کنیم برای همین هم باید اختالفاتمان را با خودمان حل
کنیم .رادیولوژیستهای کشور در دو دسته هستند یکی
گروهی که خیلی تند رو هستند و یکی گروهی که در
هیچ کاری دخالت نمیکنند ،باید این اختالفات را از بین
ببریم .یکی درمورد انتخابات است که در آن موقع که
انتخابات جدید صورت گرفت سریع ًا آقای دکتر صداقت
تمامی اختیارات خودشان را به هئیت مدیره جدید تحویل
دادند و رای جدید هیئت مدیره بعد از یک سال اعالم
شد که این کار باعث شد که این هئیت مدیره  4سال به
کار خودش ادامه دهد این کار از نظر بنده هیچ مشکلی
ندارد و با این کار دارم حرف نسل جوان را بیان میکنم و
حداقل  600ال  700نفر رادیولوژیست جوان داریم واین
کار باعث شد است که این نسل از آقای دکتر استقامتی
درخواست کردهاند که یک انتخابات جدید را انجام دهند و
این کاری است که ما خودمان انجام دادهایم این یکی از
آن سیاستهایی است که ما میتوانیم این دو نسل را به
هم نزدیک کنیم.
دومین نظر بنده این است که در درون این شورا یک
کمیته البی هم از همه اقشار تشکیل دهیم ،از تمام اهرمها،
فامیلها و ضوابط استفاده کنیم تا بتوانیم سیاست ها و منافع
رادیولوژی را به نتیجه برسانیم.
موضوع دیگر کمیته سطح بندی وزارت است که با این
کار ما میتوانیم برای آن تجارتهای پرایوت را به جمع
تبدیل کنیم و وزارت بهداشت طرح برون سپاری دارند و
عم ً
ال میخواهند تمام بخش های تصویرداری دانشگاه ها
و آموزشی را واگذار کنند و ما نباید اجازه این کار را بدهیم
و ما در استان خراسان یک تعاونی را تاسیس کردهایم که
با دانشگاهها و مراکز آموزشی قرارداد تنظیم میکند که با
این کار تمام رادیولوژیستهای جوان از نظر موقعیت کاری
لطمه ای نمیخورند».
دکتر درگاهی در سخنانی بیان کرد « :در خصوص

مشکالتی که در رادیولوژی است میخواهم صحبتی داشته
باشم 6 .محور را در نظر گرفتهایم که عبارتند از:
 -1چالشهای اقتصادی-سیاسی

تعرفه رادیولوژی در دهه 60و بحران جنگ ثابت بود و
در دهه  70و 80و  90یا ثابت بودند و یا تغییری نمیکردند
مثال ام آر افزایش نیافت.
قیمت ملک افزایش پیدا کرد و چون رشته رادیولوژی
به متراژ باالیی نیاز دارد درنتیجه بسیار آسیب پذیر شدیم.
تعرفههای گمرکی مواد مصرفی افزایش پیدا کرد و ارز دولتی
در خصوص تجهیزات پزشکی حذف شد و باال رفتن قیمت
دالر باعث شد تورم ایجاد شود و یارانه انرژی از سبد انرژی
حذف شد و ادارات برق مراکز ما را به عنوان مراکز تجاری در
نظر نمیگرفتند و در همین دوران ما بحران فیلم رادیولوژی
را داشتیم و قیمت مواد مصرفی در رشته رادیولوژی باال
است و برای همین تعدادی نتوانستهاند تجهیزات مراکز خود
را آپ دیت کنند و فقط توانستند با افزایش ساعت کار تا
حدی این معضل را جبران کنند و کسانی که توانسته بودند
که مجوز تاسیس مرکز تصویربرداری را بگیرند یا نتوانستند
و بعضیها هم مراکز خود را تعطیل کردند.
افزایش بیرویه مالیات برافزایش درآمد و اینکه تعرفه
رشته رادیولوژی پایین است باعث شد که متخصصین در
مراکز دولتی کار نکنند و برای همین پرداختی بیماران
افزایش پیدا کند.
 -2چالش های آموزشی و پژوهشی

در تاسیس مراکز رادیولوژی و اینکه وزارت بهداشت
اصرار دارد که سونوگرافی در کنار رادیولوژی باشد و اینکه
پرسنل زن و پرسنل مرد هر دو کنار هم کار کنند .وزارت
خانه هیچ اقدامی برای شناسنامه دارکردن کدهای رشته
رادیولوژی انجام نداده است و حق آنکالی و حق مشاوره
به پزشکان طرحی و غیر طرحی پرداخت نشده است .حق

-5چالشهای مرتبط با ادارات بیمه

با توجــه به محدودیتهای مالــی که وجـود دارد
شرکتهای بیمه با پزشکان جدید قرارداد تنظیم نمیکننــد
و در شورای عالی بیمه مقاومت میکنند که تعرفه رشته
رادیولوژی افزایش پیدا نکند و تعرفههای خصوصی را از دولتی
جدا کردند و مابه التفاوت آن را به بیماران تحمیل کردند.
 -6چالشهای مرتبط با سازمان انرژی اتمی

اینها مجوعه مشکالت ما هستند که این شورا با توجه
به اولویت دادن به آنها باید به آنها بپردازد و راه حلی برای
مقابله با آنها پیدا کرد».
آخرین نفر دکتر فاتحی بود که گفت « :به عنوان
خاتمه جلسه از هیئت رئیسه جلسه که جلسه را اداره کردند،
قدردانی میکنم و همین طور یک تشکر ویژه ازطرف هئیت
مدیره و آقای دکتر جالل شکوهی از آقای دکتر هنربخش
که میزبانی این جلسه را برعهده گرفتند .برای جمعبندی
جلسه عرض کنم که به نظر بنده و آقای دکتر شکوهی
که این جلسه بهتر از آن چیزی که به آن فکرمیکردیم
برگزارشد و با استقبال خوبی روبه گردید و درصد عمدهای از
مسائل که در اینجا مطرح شده است مسائل روزمره هستند
که همه با آن مواجه هستیم و با توجه به اینکه هسته
مرکزی این شورا مشخص شده است ولی کار اصلی را این
شورا با مشارکت همه اعضا انجام میدهد و کادر مرکزی
فقط مسئولیت اداره و هدایت این شورا را برعهده دارند و
درمورد جذب نیروی جوان نیز تعداد قابل توجهی از آنها نیز
در لیست این اعضا وجود دارد و از آنها دعوت به عمل آمده
است و به سهم خودم موافق هستم که بیشترین مسئولیت
را بر عهده نیروهای جوان گذاشته شود و تمرکز ما باید برای
اولویت دادن به مسئلهها باشد».
شایان ذکر است که در این جلسه دکتر مظفری ،لطفی،
عامری ،غفوری ،حامد برقی و ...به ارائه دیگاههای ارزنده
خود پرداختند که به صورت فایل صوتی برای بهرهبرداری،
در اختیار شورای سیاستگذاری قرار دارد.
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کیفیت آموزشی و پژوهشی ما به علت محدودیت منابع
مالی افت کرده است و خیلی از مراکز بیمارستانی برخی
تجهیزات پزشکی مثل سی تی و ام آر و آنژیو ندارند ،افزایش
بیرویه پذیرش رزیدنت وکمبود هیئت علمی دانشگاههای
کشور را داریم و در دهه  70و  80سختگیری شدیدی در
امتحانات برد داشتیم که اینها باعث شد که چالشهایی در
آموزش و پژوهش داشته باشیم.

مسئول فنی دربیمارستانهای دولتی پرداخت نشده است و
در مورد شرکتهای تجهیزات پزشکی که به تعهدات خود
عمل نمیکنند و شرکتهای متخلف مثل شرکت بهتاب
هیچ عکسالعملی نشان نمیدهد.
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چند مورد واقعی و استمداد از همکاران برای راهنمایی

مرتضی اشرفی
رادیولوژیست

موارد واقعی زیر ( با اندکی تغییر) در خبرنامه شماره 51
درج شد و از دو استاد اخالق و رادیولوژی استدعا گردید تا در
این زمینه راهنمایی کنند که ضمن سپاس از آن دو بزرگوار
توجه همکاران گرامی را به موارد و دیدگاه ها جلب می کنیم:
 .1بانویی  25ساله از لمس کردن عضو مورد معاینه در
حین سونوگرافی توسط رادیولوژیست غیر همگن شاکی
است .با این فرض که این لمس کردن از ضروریات
تشخیص با سونوگرافی است ،چه نکات اخالقی برای
کاهش چنین شکایاتی متصور است؟
 .2بانویی در هفته  15بارداری ،ازسونوگرافیست میخواهد
تا جنسیت جنین را تعیین نماید .وی میافزاید که 6
دختر دارد و شوهرش گفته اگر این بچه دختر باشد و
زنده به دنیا آید وی را طالق خواهد داد .با این فرض
که این جنین نیز دختر است و احتمال دارد توسط مادر
سقط گردد ،چه باید کرد؟
 .3یکیازرادیولوژیستهایجوان بیمارستانمتوجهمیشودکه
رادیولوژیستی که در آستانه بازنشستگی است ،عالئمی
از دمانس بروز میدهد و کرارا در تشخیصهای ساده
در رادیوگرافیها دچار اشتباه میشود .رادیولوژیست
جوان چه باید بکند؟
 .4بیماری با عصبانیت به رادیولوژیست مراجعه میکند
و ضمن توهین میگوید» تو در سونوگرافی نوشتهای
طحال بزرگتر از نرمال است ولی همان روز به موسسه
رادیولوژی استاد دانشگاه  ...آقای  ...رفتهام و ایشان
در سونوگرافی گفتهاند طحال اندازه طبیعی دارد!»
رادیولوژیست گزارش منسوب به استاد را می بیند که
دارای نام و امضای یکی از دستیاران رادیولوژی است.
در مقام پاسخگویی به بیمار ،چه باید کرد؟ برای دفاع

از خود آیا میتوان همکار را  -که از دانشجو در مطب
استفاده می کند -زیر سئوال برد؟
 .5متخصص داخلی اعصاب که اتفاق ًا رییس نظارت بر
درمان یکی از کالن شهرهاست به رادیولوژیست مجاور
مطب خود پیشنهاد همکاری میدهد به این نحو که
بدون این که رادیولوژیست پول اضافی از بیمار بگیرد،
به ازای هر بیمار که برای داپلر رنگی عروق کاروتید به
رادیولوژیست ارجاع مینماید ،ده در صد از تعرفه را  -به
عنوان حق الزحمه معاینه و تشخیص  -برای وی کنار
بگذارد -با توجه به قوانین انتظامی و کدهای اخالقی
چه باید کرد؟.

دیدگاههای خانم دکتر فریبا اصغری دانشیار
مرکز مطالعات تاریخ و اخالق پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی تهران
Case 1
الزم است رادیولوژیست قبل از معاینه در مورد انجام آن
و دلیل اهمیت آن توضیح دهد به این ترتیب بیمار همکاری
خواهد کرد و در غیر این صورت در تعویض رادیولوژیست
خود مختار است.
Case 2
رادیولوژیست در صورتی که احتمال ایجاد صدمه به
جنین را بدهد ،اجازه همکاری با والدین در دادن اطالعاتی
که مربوط به دریافت خدمات مراقبتی نیست را ندارد.
Case 3
رادیولوژیست جوان باید ناتوانی همکار خود را با ذکر
شواهدی که احتمال بروز صدمه به بیماران در اثر این
ناتوانی وجود دارد به نظام پزشکی اعالم کند.

Case 4
رادیولوژیست باید به بیمار توضیح دهد که فردی که
شما را ویزیت کرده استاد نبوده و نام و امضاء فرد دیگر را به
وی نشان دهد .این حق بیمار است بداند توسط چه کسی
ویزیت شده است.
Case 5
این مورد مصداق تسهیم درآمد و غیراخالقی است.
رادیولوژیست نباید چنین پیشنهادی را بپذیرد.

دیدگاههای آقای دکتر فرخ نادری استاد پیشکسوت
رادیولوژی
بسمه تعالی

با سالم حضور همکاران و مخاطبین گرامی:

انجمن رادیولوژی ایران
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شماره  51خبرنامه انجمن در صفحه  36به مواردی
از خطاهای اخالقی همکاران اشاره نموده و بنده را قابل
دانسته اند که در باره آنها و راهکار کاهش آن مطلبی را به
عرض برسانم.
لذا با تشکر ابتدا بطور اجمال به موارد مذکور اشاره
مینمایم.
مورد خطا بدلیل کسب در آمد از طریق ناصحیح؛
مورد خطا بهدلیل سن باالی همکار و یا سپردن کار به
فرد با تجربه کمتر؛ موارد خطای مربوط به سونوگرافی که
بدلیل ارتباط نزدیک با بیمار امکان وقوع دارد و خطا در
مورد گزارش جنسیت جنین که از مواردی است که اغلب
خواسته بیمار یا وابسته او می باشد و جز در موارد نادر لزوم
علمی ندارد و اگر همکاری بخواهد اعالم نماید بهتر است
در موارد با اطمینان از درستی تشخیص اقدام نماید تا بعداً
ایجاد اشکال نشود و یا در صورت احتمال اقدام به سقط
اعالم نتیجه را به بررسی بیشتر و یا اظهار نظرهمکار دیگر
موکول نماید.
ک ً
ال وقتی ما در هنگام کار با دستگاه سونوگرافی از
دستکش و روپوش سفید استفاده کنیم هم برای کار
مناسبتراست هم تماس با مریض در حد مطلوبتری خواهد
بود؛ ضمنا قبل از هر چیز از بعد انسانی ما در محضر پروردگار
هستیم و بدیهیاست این حس حضور در کاهش خطاها
موثر خواهد بود ،ضمن آنکه وقتی ما در وقت کار خود را
متعلق به جامعه بزرگ پزشگی و بطور اخص عضو گروه

رادیولوژی مملکت می دانیم این نیز؛ مسئولیت ما را بیشتر و
خطای کاری را کمتر مینماید.
البته برای کار خوب باید بین توان ما و حجم کار تعادلی
باشد و بهخاطر هیچ امری این تعادل بر هم نخورد.
خود اینجانب قبل از بروز خستگی دست از کار
میکشم؛ چه بدیهیاست در چنین شرایطی امکان خطا
افزایش مییابد.
در امور مالی اگر قطع ارتباط مالی بین پزشک و بیمار
(که بهترین حالت است ) میسر نباشد حداقل امور بر طبق
موازین قانونی و تعرفهها به همکاران دیگر دستاندر کار در
مطب یا بیمارستان واگذار شود تا از بروز خطا در این موارد
نیز کاسته شود.
در مورد کار برای بیمار با جنسیت مخالف اگر حضور
وابسته بیمار یا پرسنل همجنس بیمار در اطاق باشد و
همچنین روی بیمار با مالفه در حد امکان پوشیده باشد و
ضمنا نور اطاق کمتر باشد که اتفاق ًا دید مونیتور را هم بهبود
میدهد جمع ًا هم سبب آسودگی خاطر بیمار شده و هم
خطای در کار را کاهش خواهد داد؛ البته باید توجه داشت که
خدای ناکرده خطای ما از جانب بیمار اغلب به حساب جامعه
پزشکی و رادیولوژی گذاشته میشود که این موضوع سبب
بزرگ تر شدن ابعاد آن خواهد شد.
بنده تصور میکنم کل زندگی و بخصوص زندگی
کاری ما بسیار کوتاه است و اگر به عقب سر بنگریم بعنوان
مثال زمان دستیاری یا حتی دانشجوئی به نظرمان همین
چند روز پیش میرسد؛ لذا با همت عالی امید آنست که
انشااهلل همگی ما در خاتمه کار و در نگاه به گذشته در
محضر پروردگار رو سفید بوده و ارزشهای واالی کارطبابت
خود را با اموری کم اهمیت و لحظهای دچار لغزش و یا حتی
پایمال شدن ننمائیم.
بنده حقیر از جسارت نمودن در اظهار نظر در حضور
همکاران و اساتید گرامی پوزش میطلبم و امیدوارم این
مختصر در جهت کاستن حتی موارد انگشت شماری از
خطاها ی جامعه عزیزمان مفید واقع گردد.

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
تازههای رادیولوژی
خبرهای صنفی رادیولوژی
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طبابتشخصی
طبابت شخصی ( )Personalized medicineبه
طور فزاینده مورد استفاده روز افزون قرار میگیرد .بسیاری از
موسسات حتی ترجیح می دهند نام خود را با استفاده از این
اصطالح تغییر دهند .این مسئله گاهی به طرز نادرستی وابسته
به ژنتیک تلقی می شود و طبق یک مطلب ارائه شده در
 ،ECR 2015به جای این کار رادیولوژیست ها باید روی
یافتن یک روش غربالگری در نقطه ایده آل تمرکز کنند.
سخنران ،دکتر  Fabian Bambergنایب رئیس
دپارتمان رادیولوژی دانشگاه  Tübingenآلمان اظهار داشت:
«باید اعتراف کنم نمیدانم احساسم در این مورد
باید چگونه باشد ،اما این روزها از واژه طبابت شخصی
( )Personalized medicineاص ً
ال خوشم نمیآید و
فکر میکنم از آن بیش از حد صحبت میشود و همه در
موردش صحبت میکنند .اما از سوی دیگر تصور میکنم
برای ما به عنوان تصویرگر فرصت فوق العادهای ایجاد کرده
است زیرا آنچه که ما برای مدتی طوالنی انجام دادهایم
بررسی جمعیتهای محدود بیماران و تعیین وجود و گسترش
بیماریها در آنها بوده است.
طبابت شخصی ()Personalized medicine
که میتواند در بر گیرندة مسایل ژنتیک باشد در واقع طبق
تعریف بنیاد علوم اروپا ،شخصیسازی مراقبت بهداشتی با
توجه حداکثری به تفاوتهای فردی در تمام مراحل فرایند،
از پیشگیری تا تشخیص و درمان و پیگیری بعد از درمان
میباشد.
جوهر مسئله رساندن مراقبت صحیح به فرد مناسب در
زمان مناسب است .بر خالف باور عامه ،این مسئله به معنی
به وجود آوردن داروها و ادوات پزشکی منحصر به بیماران
خاص نمیباشد».
طبق اظـهار  Bambergفرصــت فوقالعــادهای
برای استفاده از غربالگــری در حیطه طبابت شخصــی
( )Personalized medicineوجود دارد .در الگوی
فعلی بیماری ،شروع بیماری قابل کشف با آزمون میباشد
و یا این که تعدادی عالمت و نشانه وجود دارد که به مرگ

منتهی می شود .وی معتقد است که گاهی بین شروع بیماری
و مرگ چیزی رشد میکند که گاه با استفاده از آزمونهای ما
قابل ردیابی است و گاهی عالمتهایی وجود دارد که بیمار
را به درمانگاه میکشاند .اما مرحله بسیار مهم پیش بالینی هم
وجود دارد که در آن بیماری در حال توسعه است و اینجاست
که غربالگری به کار میآید.
مرحله قابل ردیابی پیش بالینی مرحلهای است که ما به
عنوان تصویربردار باید بتوانیم مراحل اولیه بیماری را کشف
کنیم .این تاثیر مهم مداخله غربالگری ما می باشد.
 Bambergمطرح کنندة کشف زود هنگام بیماری
میباشد .اما زمان بندی میتواند چالش برانگیز باشد؛ اگر بیماران
خیلی زود غربالگری شوند چیزی برای کشف وجود ندارد و اگر
این کار خیلی دیر انجام شود کاری نمیتوان برای تغییر سیر
بیماری انجام داد .فهمیدن نقطه ایدهآل در مرحله پیش بالینی
بیماری در طبابت شخصی یک اصل است .زیرا در این صورت
می توان بیمار را درمان کرد و یا اینکه حداقل عوامل خطر ساز
در جامعه را تغییر داد تا آینده بهتری ترسیم شود.
در حال حاضر تصویربرداری در سرطانشناسی این
گونه انجام میشود ،اما در عین حال فرصت فوقالعادهای
در غربالگری برای تعیین عوامل مستعد کننده ژنتیکی
و محیطی بیماریها وجود دارد .و البته غربالگری قادر به
کشف مراحل اولیه بیماری است که میتواند فصل جدیدی
در تصویربرداری باز کند زیرا تا به حال درمانها برای مراحل
دیر هنگام بیماری تنظیم میشدند.
اینها مطالب اظهار شده توسط  Bambergبود که
الگوی ترسیم شده توسط او با دیدگاه سازمان بهداشت جهانی
در این خصوص نیز همزمانی دارد :طبق اعالم  ،WHOباید
یک تغییر در روش طبابت اعمال شود .در حال حاضر بیماری
که کارش به بیمارستان می کشد دارای عالئم است ،درمان
می شود و تحت بررسی های تشخیصی قرار می گیرد که از
رویکرد مبتنی برجمعیت  ،این یک الگوی بی نقص نمیباشد.
برگرفته از سایت ECR

خبرهای صنفی رادیولوژی

گزارش تشکیل کمیته حقوقی انجمن رادیولوژی
ایران

وحید کریمی

مسول كميته حقوقي انجمن رادیولوژی ایران
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در چند سال اخير با افزايش چالشهاي مرتبط با
حوزههاي رشته تخصصي راديولوژي نياز به وجود كميتهاي
در انجمن مركزي بيش از پيش احساس ميشد تا از مجاري
و مباني حقوقي اتفاقات حوزه راديولوژي را رصد و مورد
پيگيري قرار دهد ضمن ًا طبق بندهاي  ١٧-١٠و ١٧-١٢
اساسنامه انجمن راديولوژي تشكيل اين كميته در شرح
اختيارات هييت مديره انجمن راديولوژي ميباشد.
 -17-10تشكيل كميتههاي اجرايي و تخصصي
مختلف و تعيين نوع فعاليت و نظارت بر آنها
 -17-12اقامه دعوي عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و
دفاع از دعاوي كه عليه انجمن اقامه ميشود در تمام مراجع
و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل غير
با اين پيش زمينه پيشنهاد تشكيل كميته حقوقي در
هيئت مديره انجمن راديولوژي مطرح و تصويب شد و با
تعيين مسؤول موسس كميته حقوقي توسط رياست محترم
انجمن راديولوژي جناب آقاي دكتر شكوهي جلسه تاسيس
كميته حقوقي انجمن راديولوژي برگزار شد.
در جلسه تاسيس كميته حقوقي ،رييس و دبير و اعضاي
كميته حقوقي با راي حاضرين و با تاييد نماينده هييت مديره
جناب آقاي دكتر درگاهي انتخاب شدند و اولين جلسه
كميته حقوقي با تصويب اولويتهاي زيرتشكيل شد.

 -1پيگيري تخلفات غير راديولوژيستهايي كه به طور
غيرقانوني سونوگرافي انجام ميدهند.
 -2پيگري پرونده بهتاب و موسسات مشابه كه به صورت
غير قانوني در آموزش سونوگرافي دخالت ميكنند.
 -3بررسي تجديد آيين نامههاي مرتبط با تاسيس مركز
راديولوژي و تصويربرداري
 -4تدوين دستورالعمل برخورد با شركتهاي تجهيزات
پزشكي كه به تعهداتشان عمل نميكنند.
 -5مكاتبه با هيات محترم بورد و مديران محترم گروههاي
راديولوژي براي برخورد قاطع با پديده غير اصولي كار
رزيدنتي كه باعث تن ّز ل شان رشته راديولوژي و افت
كيفيت خدمات به بيماران ميشود.
در راستاي اولويتهاي تصويب شده در اين مدت
اقداماتي كه با تصويب هيات مديره انجام گرفته به شرح
زير است:
 پيگيري پرونده شركت بهتاب در مراجع قضايي ومعاونت درمان وزارت بهداشت
 تذكر كتبي به شركتهاي تجهيزات پزشكي در رابطهبا عدم همكاري با شركت بهتاب و ممانعت از حضور
شركتهاي همكار با موسسه بهتاب در كنگرههاي
انجمن راديولوژي
 به جريان انداختن پرونده شكايت از افراد غيرراديولوژيستمتخلّف در امر سونوگرافي در معاونت انتظامي سازمان
نظام پزشكــي و ارســال مدارك حـدود  ١٥٠نفــر از
متخصصان زنان و ارولوژي به مراجع ذي صالح
 اطالعرساني و اخطار به انجمن تخصصي زنانبراي عدم همكاري استادان آن انجمن به عنوان
مدرس با موسسات غير قانوني آموزش سونوگرافي و
اطالعرساني مبني بر غير قانوني مدارك صادره از سوي
اين موسسات.

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

ضمن تشكر از حمايت كليه اعضاي هيأت مديره انجمن
راديولوژي از اقدامات اين كميته از جامعه راديولوژيستها
خواهشمنديم براي نيل به اهداف از قبل پيش بيني شده
اعضاي اين كميته را بيشتر از قبل مورد كمك و حمايت
قرار بدهند.
مسول كميته حقوقي :وحيد كريمي
دبير كميته :حسين كرمپور
اعضاي كميته:

علي اكبربهرامي فر
عليرضا رادپور

گزارش سفر استانی به آذربایجان شرقی
دکتر منصور فاتحی
دکتر عباس درگاهی

در امتداد اجرای برنامه همگرایی انجمنهای استانی
و مرکزی و همزمان با برگزاری نخستین سمینار یک روزه
تکنیک های جدید در سونوگرافی زنان و کودکان درتبریزدر
تاریخ پنجم دی ماه نود و سه ،با دعوت رئیس انجمن رادیولوژی
استان جناب آقای دکتر ادهمی از اعضای هیأت مدیره ،ما دو
نفر دراین همایش و جلسه هیأت مدیره استانی شرکت کردیم.
سمینار یک روزه تکنیک های جدید در سونوگرافی
زنان و کودکان
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این سمینار که براساس اظهار نظر مسئوالن رادیولوژی
استان اولین درنوع خود بود ،در یک کالم یک موفقیت
آموزشی و مدیریتی تلقی می شود.
موضوع این سمینار مروری بر تازههای سونوگرافی بود
که توسط اعضای هیأت علمی و رادیولوژیستهای فعال
تبریز ارائه شد .برنامه سمینار در جدول مشاهده میگردد.
دبیر علمی این همایش خانم دکتر پریسا حاج علی اوغلو
بود و بر اساس برگههای گواهی صادر شده 89 ،نفر در این
دوره شرکت کرده بودند .این همایش در محل هتل پارس
ائلگلی تبریز برگزار گردید که مکان مناسبی برای این نوع
همایش هاست.
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احد صالحي
احسان اسفندياري
منوچر نظري
دامون غضنفري
فرهاد نياقي
رضا گرامي
آرمين وقر دوست
مهدي بيطرفان
سيد ابراهيم دانشمند
مهربخش

انجمن رادیولوژی استان آذربایجان شرقی در جذب
حامی مالی برای این همایش موفق عمل کرده بود.
شرکتهای تکاپو طب و سیمپاراد ،آرایه زیستی
پیشرفته ،مهران طب ،طب و تصویر پارسیان و سهند کیوان،
از این همایش حمایت مالی کرده بودند.
نظم و ترتیب ،جذب مخاطب ،برقراری تعادل مالی
و اطالعرسانی این همایش استانی را شروع خوبی برای
فعالیتهای علمی منطقه ای معرفی کرد.
حسب اطالع ،گروه رادیولوژی دانشگاه تبریز و انجمن
رادیولوژی استان آذربایجان شرقی قصد دارند همایش
ساالنه تصویربرداری کودکان را درتقویم فعالیتهای
آموزشی رادیولوژی کشور پیاده کنند که از سال 1394
عملیاتی خواهد شد .برای این عزیزان موفقیت آرزو میکنیم
و همه امکانات و حمایت های انجمن مرکزی را در اختیار
آنان قرار خواهیم داد.
نکته قابل ذکر دربارة جذب اسپانسر برای این همایش
آن است که ضرورت بستر سازی برای وحدت رویه
انجمنهای استانی و گروههای رادیولوژی در برگزاری
همایشهای منطقهای بیشتر از پیش احساس میشود.
اگرچه انجمن رادیولوژی ایران از چند سال قبل برای
همکاری با شرکتها ،آییننامهای تدوین و اجرا کرده است
و تاثیر مستقیم این آییننامه در تنظیم روابط با شرکتها و
مدیریت نمایشگاههای تجهیزات پزشکی کنگره سراسری
واضح است ولی باید همان طرز تفکر و شیوهها را برای
جذب حمایتهای مالی از همایشهای منطقهای گسترش
داد .تدوین آییننامه ویژه حمایتهای مالی از همایشهای

زمان

عنوان

سخنران

تخصص

سمت

9-8:30

افتتاحیه

-

-

-

9:25-9

آنومالی توراکس جنین

دکتر رامین عابدین زاده آذری

متخصص رادیولوژی

مرکز تصویربرداری دی تبریز

9:50-9:25

آنومالی های اوروژنیتال دکتر مسعود پور عیسی
در جنین

متخصص رادیولوژی

عضو هیئت علمی ،رئیس بخش  MRIو معاون پژوهشی
گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز -عضو هئیت
مدیره انجمن رادیولوژی ایران شاخه استان آذربایجان
شرقی

10:15-9:50

ژنتیک و سونوگرافی

دکتر فاطمه قطره سامانی

متخصص رادیولوژی

عضو هیئت علمی و معاون دوره پزشکی عمومی ،گروه
رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

10:30-10:15

آنومالی  CNSدر
جنین

دکتر محمد کاظم طرزمنی

متخصص رادیولوژی

عضو هیئت علمی و رئیس بخش سونوگرافی گروه
رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

11:15-10:40

استراحت و پذیرایی

11:40-11:15

تازه های سونوگرافی
اطفال

دکتر پریسا حاج علی اوغلی

متخصص رادیولوژی

عضو هیئت علمی ،رئیس بخش رادیولوژی بیمارستان امام
رضا (ع) و کودکان گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی
تبریز

12:05-11:40

بررسیونتریکونومگالی
در دوران جنین

دکتر عطااهلل ابراهیم ادهمی

متخصص رادیولوژی

عضو هیئت مدیره و رئیس انجمن رادیولوژی ایران شاخه
استان آذربایجان شرقی-مرکز تصویربرداری دکترادهمی
تبریز-عضو هئیت مدیره نظام پزشکی تبریز

12:30-12:05

سونوگرافی Breast

دکتر مهناز رنجکش

متخصص رادیولوژی

عضو هیئت علمی گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی
تبریز

14-12:30

ناهار

15-14

آشنایی با دستگاههای
سونوگرافی کمپانی
Mindray

16-15

Demo

دکتر علی رادفر

کارشناس ارشد
کمپانی Mindray

شرکت آرایه زیستی پیشرفته

دکتر علی رادفر
دکتر پریسا حاج علی اوغلو

-

-

علمی منطقهای و آموزش آن به کادر مرکزی انجمنهای
استانی یکی از اولویتهای فعلی انجمن است.
در این همایش به مدت  30دقیقه به پرسشهای حضار
درباره روند پیگیری ارزشهای نسبی خدمات رادیولوژی
پاسخ داده شد.

.3

.5

انجمن رادیولوژی ایران

.4
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جلسه مشترک با هیأت مدیره
در جلسه ای که با حضور و ریاست آقای دکتر عطااهلل
ادهمی و سایر اعضای هیأت مدیره انجمن آذربایجان
شرقی ( آقایان دکتر دقیقی ،پورعیسی ،نعمتی ،جوادرشید
و پارسا) برگزار شد ،در ابتدا آقای دکتر ادهمی گزارشی
از روند فعالیتهای انجمن در سطح استان ارائه کردند که
محورهای اصلی آن را می توان به صورت زیر خالصه کرد:
 .1انجمن توانسته با همکاری نظام پزشکی تبریز ،یک اتاق
در ساختمان نظام پزشکی برای انجمن تخصیص دهد.

.2

انجمن برای تجهیز این دفتر به کمک انجمن مرکزی
امیدوار است.
انجمن استانی برای پیگیری امور اجرایی خود نسبت
به جذب یک کارشناس مهندسی پزشکی اقدام کرده
است که در این دفتر مستقر خواهد شد ،انجمن استان
خواهان حمایت مالی انجمن مرکزی برای تامین منابع
مالی این نیروی انسانی است.
جلسه های هیأت مدیره به فراخور موضوع روز تشکیل
میشود .انجمن استانی مکانیسمی برای ثبت و درج
مصوبهها و پیگیری آنها ندارد.
اسامی اعضای انجمن استانی ثبت نشده است که با
توجه به سیاست انجمن مرکزی برای تخصیص حق
عضویت اعضای استان ها فقط براساس اعضای ثبت
شده استان ،ضرورت دارد این فهرست به دقت تنظیم و
با انجمن مرکزی به روز رسانی شود.
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گزارش عملکرد معاون اجرایی انجمن
رادیولوژی ایران

کورش عبداللهی فرد

معاون اجرایی انجمن رادیولوژی ایران

جناب آقای دکتر جالل جالل شکوهی
ریاست محترم هئیت مدیره

انجمن رادیولوژی ایران
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با سالم و عطف به نامه ارسالی مورخ  93/10/7به شماره
93/322در زمینه ارائه گزارش کار اینجانب از زمان تصدی
معاونت اجرایی انجمن رادیولوژی ضمن اشاره به گزارشهای
کتبی تسلیمی و صورتجلسات مستند موجود درانجمن و موارد
ثبت شده شنیداری و دیداری ،موارد زیر را که بخشی از فعالیت
اینجانب بوده به استحضار می رسانم:
 -1شرکت در جلسات حل مشکالت انجمن در سه مورد
خاص و بررسی کارهای ضروری جهت انجام که امور
تجمیع اطالعات آماری -کارت عضویت ها -سایت و
خبرنامه کنگره ها بصورت  Boldانتخاب شد برای
فعالیت آتی اینجانب.
 -2شرکت درجلسات خبرنامه برای شمارههای -48
 49و  8 ،50جلسه حضوری به انضمام فعالیتهای
غیرحضوری تهیه مطالب و گزارشها.
 -3شرکت در جلسات تجمیع اطالعات آماری و طراحی
سایت و پرداختن به جزئیات آن از زمستان  91تا آبان
 92حداقل  10جلسه موثر  2ساعته.
 -4شرکت درجلسات کمیته علمی کنگره  29رادیولوژی در
خدمت جناب آقای دکتر صداقت  5جلسه کامل و یک
جلسه پس از کنگره.
 -5شرکت در جلسات کمیته اجرایی کنگره  15 ،29جلسه
رسمی موثر و چندین جلسه فرعی بدون حضور دبیر محترم
با کارکنان واحد اجرایی و موسسات طرف قرارداد کنگره.
 -6اداره امور اجرایی کنگره  29و تغییر دادن روند ثبت نام به
طرف سیستم بدون ازدحام و تزاحم در سال  92و اقدام
جهت ثبت نام سریع و همه جانبه با تعداد باالی اعضا و
جلب رضایت آنها.

 -7تنظیم گزارش رسمی کنگره  + 29انجام اولین نظر
سنجی مدون-عملی و تدوین شده و چاپ آن در
خبرنامه به طوری که موارد اشکال کنگره دریافت و تا
حدودی درکنگره سی برطرف و برخی نیز درکنگره 31
مورد نظر دبیران محترم آن کنگره قرارگرفته است.
 -8شرکت در جلسات کمیته اجرایی  12جلسه در کنگره
سیام در خدمت جناب آقای دکتر حقیقت خواه و دکتر
موحدی و دکتر پورافکاری (در برخی جلسات مشترک)
و دکتر بخشنده پور.
 -9شرکت در جلسات حل مشکالت شرکتها در کنگره
انفورماتیک بصورت موثر در خدمت جناب آقای دکتر
فاتحی.
 -10شرکت درجلسات توجیهی شرکت های غرفه دار و
اسپانسرها در کنگره های  29و  30دوجلسه اصلی و 6
جلسه فرعی متعاقب.
 -11قبول مسئولیت امور ایران-عراق در سال  92بین
انجمنها و هماهنگی امور سفرعراق و انجام مدون
برنامه سفر طی حدود  60مکاتبه رسمی اینترنتی مذاکره
و تلفنی و برگزاری نشست های منتهی به توافق نامه در
عراق و ایران با انجام سه سخنرانی د ربغداد -نجف.
 -12شرکت در سفر عراق سال  91بهعنوان عضو علمی-
اجرایی مکمل فعالیت اعضای گروه و ارائه سه سخنرانی
در بغداد -نجف.
 -13شرکت در جلسات ارزش نسبی خدمات رادیولوژی ()k
در دو مرحله سه روزه -دو روزه -یک روزه د رمحل
تاالر وزارت کار -دفتر انجمن و تاالر موبرط به همین
برنامه طی کنگره سی ام با حضور  24و  15و  70نفر از
همکاران و دبیر و رئیس انجمن و اعضای هئیت مدیره
و نمایندگان وزارت بهداشت.
 -14شرکت در جلسات هم اندیشی انجمنهای پزشکی
درسازمان نظام پزشکی در خدمت رئیس و دبیر انجمن
و بار سوم به تنهایی بسته به مورد در حضور دکتر زالی
– دکترجهانگیری و مدیران و روسای سایر انجمن ها 6
مورد در محل نظام پزشکی ایران.
 -15شرکت درجلسه ویژه معاونت سرمایه گذاری وزارت
اقتصاد به همراه نماینده انجمن علوم آزمایشگاهی و
نمایندگان نظام پزشکی جهت بررسی معضالت تورم
ارزی حاد و گرانی قطعات استراتژیک که گزارش
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مبسوط آن تقدیم هیئت مدیره شده و در خبرنامه چاپ
شده است( .پیوست)
 -16درمورد بازنگری آئین نامه تاسیس مراکز رادیولوژی
انجام واداره دو جلسه ابتدایی محدود و جلسه گسترده
با حضو راعضای اصلی آن طبقه بندی زمانی شد که
مکاتبه با دکتر مظهری انجام شود و در صورت وجود
پاسخ متعامل کارگروه تشکیل شود و نامههای مربوطه
آماده و با امضای ریاست محترم انجمن ارجاع شد ولی
ظاهراً مسئولین وزارت بهداشت همچون قبل د رتدوین
سیاستها و آئین نامهها خیلی مقید به حفظ ارزش
صاحبان اصلی آن حرفه نبوده و پاسخ روشنی نداده اند
لذا فعالیت کارگروه بدون وجود ضمانت اجرایی در حال
حاضر مقرون به نظر فرد موثر نیست و نیاز به یاری شما
برای یک نشست مشترک با دکتر مظهری برای زدن
استارت مجدد د راین زمینه را دارم(.گزارش کپی نامه
وزارت بهداشت پیوست می باشد )
 -17فعالیت های علمی آموزشی:
 )1ارائه  8سخنرانی و اداره دو پانل تخصصی در زمینه اقتصاد
و مدیریت رادیولوژی و یک مورد تخصصی درکنگره های
 29و  30رادیولوژی و کنگره انفورماتیک پزشکی
 )2ارائه  2سخنرانی و اداره پانل اصلی سمینار PACS
مشترک با دانشگاه علوم پزشکی تهران د رمحل دانشگاه
تهران.
 -18در زمینه حل اختالف :حل  9مورد اختالف بین همکاران
رادیولوژیست و شرکت ها و همکاران رادیولوژیست با
یکدیگر و حتی کارکنان انجمن و همکاران انجمن و
شرکتها با انجمن رادیولوژی  ،طی جلسات متعدد
حضوری و انجام تماسهای تلفنی و اینترنتی انجام و
گزارش به آن مقام اطالع داده شده است.
 -19فعالیت مطبوعاتی مولد در مورد گسترش سامانه
 PACSدر مورد تدوین گزارش فعالیتهای انجمن
در ارتباط با اینجانب (کنگره –سفرعراق)
انعکاس مشکالت بخش رادیولوژی در خبرنامه
شرکت در نشست های خبری -رسانه ها -روزنامه ها و سعی
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در  Boldکردن مثبت مشکالت در بخش مطبوعات
پرطرفدار برای حفظ شان رادیولوژی (مکتوب گفتگو هاو
مطالب چاپ شده محفوظ و موجود است).
تنظیم گزارش انجام انتخابات نظام پزشکی و نگاه انتقادی به
آن و انعکاس در خبرنامه
 -20شرکت موثر در جشن روز رادیولوژی در آبان  1392و
ارائه سخنرانی در حضور ریاست محترم انجمن
 -21شرکت در همه جلسات (دعوت شده) حل اختالفات
قراردادی بین انجمن و  IJRو تعامل و حضور موثر در
رفع مشکالت موجود و رسیدن به نگاه های مشترک
(گزارش و مستندات ضبط شده موجود است).
 -22شرکت در جلسه شیراز و تبادل نظر با سایر همکاران
 -23شرکت در دفتر انجمن در چهارشنبه ها و دوشنبه ها تا
خرداد  93و از مهر  93فقط چهارشنبهها ظهر +شرکت
درجلسات خاص دعوتی
 -24شرکت درجلسات شرکت دانشوران (صندوق رفاه
اعضای هئیت علمی)؛ گزارش کتبی تقدیم شده است.
 -25شرکت در جلسات انجمنهای تخصصی پزشکی در
برج میالد دو نوبت
 -26شرکت درجلسه استاندارد به نمایندگی از طرف ریاست
محترم انجمن یک نوبت
 -27شرکت در جلسه اضطراری دفتر معاونت درمان پس از
چاپ کتاب ارزش نسبی خدمات
 -28شرکت درجلسه هم اندیشی با انجمن علوم آزمایشگاهی
در آبان 93
با تشکر از عنایت و دقت آن مقام محترم و هئیت مدیره
اعالم می دارد همه این امور به دستور مستقیم رئیس و دبیر
هیئت مدیره انجمن شده و ورود به سایر امور واحد ها با توجه
به فقدان شرح وظایف واعالم سلسله مراتب برای اینجانب
ممکن نبود.من بعد نیزبه حسب وظیفه تا زمان مسئولیت آماده
خدمت گزاری هستم و پیشنهاد اجرایی اینجانب اخذ گزارش
مدون یکساله از معاونتها می باشد که برای ترسیم خطوط
آتی انجمن کارگشا خواهد بود.

گزارش کنگره رادیولوژی ترکیه  -آنتالیا 2014

بابک رفیعی
مسئول برنامه همکاری انجمنهای
رادیولوژی ایران و ترکیه

كنگره  Turkrad 2014در تاریخ  11-15نوامبر در
شهر آنتالياي تركيه برگزار گرديد.
به دليل تاخير در دعوت رسمي از مسئولين انجمن
راديولوژي ايران از طرف انجمن تركيه هیچیک از مسئوالن
انجمن ایران برای شرکت در کنگره به آنتالیا سفر نکردند و
اينجانب به عنوان نماينده انجمن ايران از استانبول در اين
كنگره شركت نمودم .نكات قابل ذكر مشاهدات خود را جهت
آگاهي اعضاء محترم و هيئت مديره در قالب گزارش تقديم
مينمايم .به اميد سربلندي روزافزون كشور عزيزمان ايران.

انجمن رادیولوژی ایران

 )2انجمن رادیولوژی اوراسیا:
انجمن رادیولوژی اوراسیا از ابتكارات قابل توجه انجمن
ايران در عرصه بين المللي در منطقه است كه به واسطه
زحمات دبير محترم انجمن در زمينه هاي مختلف از جمله
طراحي محدوده جغرافيايي كشورهاي عضو ،هماهنگي با
 ESRجمع آوري اطالعات تماس با اعضاء ،اطالع رساني،
برگزاري انتخابات هيئت مديره و طراحي وبسايت و غيره،

 )3تفاهم نامه بين دو انجمن:
طي نشست مجزا با رياست و دبير انجمن تركيه ،تفاهم
نامههاي امضاء شده ياد آوري گرديد و راهكارهاي ممكن براي
ارتقاء همكاريها بررسي شد .بهصورت همزمان از طريق
ايميل و توسط دبير كنگره سی و یکم آقاي دكتر شبستري،
از رياست و دبير انجمن تركيه دعوت رسمي براي شركت در
كنگره انجام پذيرفت.
 )4سخنراني رئيس انجمن تركيه:
از نكات قابل توجه اين سخنراني ،برنامه ريزي انجمن
تركيه براي ارتقاء سطح همكاريهاي انجمن تركيه با
انجمنهاي كره جنوبي و ايران بود.
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 )1سخنران مهمان:
در قالب همكاريهاي مورد توافق دو انجمن ،خانم دكتر
ياسمين داوودي از مشهد كه قب ً
ال از طرف هيئت مديره
انجمن ايران به تركيه معرفي شده بودند ،بعنوان سخنران
مهمان در مورد تشخيص تومورهاي كبدي سخنراني نمودند.
اين سخنراني از نظر اينجانب بسيار جالب توجه بود .طراحي
سخنراني بسيار حرفه اي و محتواي آن علمي بوده ،به شيوهاي
سليس عرضه گرديد كه مورد استقبال بارز حضار واقع شد.

شكل يافته و ساماندهي گرديده است .انتخابات رسمي اين
تشكيالت در حضور ناظران  ESRدر جريان ECR 2014
در وين انجام گرديده كه آقايان دكتر فاتحي از ايران و دكتر
احمد تورگوت از تركيه بعنوان روسای موسس Founding
 Co-chairsانتخاب شده اند.
در جريان كنگره اخير تركيه ،مديران اين انجمن ،بدون
هماهنگي ،از انجمنهاي راديولوژي حدود سي كشور تحت
عنوان گردهمايي اوراسیا دعوت به عمل آوردند .اينجانب نيز
بعنوان نماينده ايران در اين جلسه حضور داشتم .در جلسه
مذكور به غير از اعضاء انجمن تركيه ،حدود  40مهمان از
مسئولين بلند پايه انجمنها شركت نموده بودند ،كه از جمله
آنها نمايندگان پاكستان ،اوكراين ،ملداوي ،گرجستان ،عراق،
لبنان ،تركمنستان ،اردن و غيره بودند.
اگرچه رياست انجمن تركيه در طول سخنراني خود
چندين بار از تشابه لغوي تشكيالت اوراسیا با مدعوين خود
در اين نشست سخن گفت و در اين جلسه بهجز معرفي و
خوشامدگويي به مدعووين نكته ديگري مطرح نگرديد ،اما به
نظر ميرسد عدم اقدام مناسب در سطح وسيع ،به ابتكار عمل
انجمن راديولوژي ايران در سطح بين المللي در منطقه لطمه
وارد نمايد .انجمن رادیولوژی ایران باید برای تثبیت موقعیت
خود در این برنامه نقش فعال تری بازی کند وگرنه انجمن
ترکیه رهبری این حرکت را که از سوی ایران شروع شده به
عهده خواهد گرفت.

 )5سخنرانی دبیر کنگره رادیولوژی اروپا
آقاي دكتر  ,Bernd Hammگزارشي در مورد
فعاليتهاي  ESRو  ECRو نيز نقش تركيه ارائه دادند.
از نكات مهم اين سخنراني ،افزايش  %40در ثبت نام مقاالت
تركيه در سال  ،2015شركت  23000نفر در  ECR 2014و
دو هزارشركت كننده  Onlineدرهمين سال ميباشد.

 )6وجود مترجمين همزمان
وجود مترجمان انگليسي و روسي در دو سالن اصلي
كنگره و تور يك روزه مهمانان خارجي با راهنما هاي انگليسي
و روسي از مشخصات دیگر كنگره اخير تركيه بودند.

نگاهی به دوره های آموزشی سال 2015

lowship
Application deadline for the 2016 program
is July 1, 2015
Application is available in February, 2016
2015 in RSNA website

 -1دوره فلوشیپ Derek Harwood-Nash

کمیته آموزش بین المللی  RSNAاقدام به راه اندازی
دوره فلوشیپ بینالمللی Derek Harwood-Nash
نموده است.
شرایط الزم جهت پذیرش و اقدام
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انجمن رادیولوژی ایران

متقاضیان این دوره فلوشیپ باید دوره رزیدنسی رابه
اتمام رسانده و درحال حاضر عضو هیأت علمی یکی از
دانشگاهها باشند و بین ۱۰-۳سال سابقه کار داشته باشندو
بتوانند نشان دهند که نیازهای آموزشی آنها از طریق یک
دوره فلوشیپ محقق میشود.
متقاضیان همچنین باید نشان دهند که گذراندن این دوره
چگونه می تواند منجر به بهبود دانش وانجام رادیولوژی در
موسسه متقاضی و جامعه رادیولوژی شود .تسلط کامل به
زبان انگلیسی ضروریست.
کمیته آموزش بینالمللی اقدام به تهیه لیستی از
موسسههای تصویربرداری آمریکای شمالی نموده که
فلوهای منتخب میتوانند در فعالیتهای آموزشی آن
موسسات شرکت کنند.
کلیه امور مربوط به مسافرت واقامت مستقیما به وسیله
فلو و موسسه میزبان هماهنگ می شود و مبلغی برای تامین
هزینه های زندگی فلو بین ۱۲-۶هفته از طرف RSNA
پرداخت می شود.
Derek Harwood-Nash International Fel-
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هدف اصلی این برنامه تشویق رادیولوژیستهای جوان به
انتخاب رادیولوژی آکادمیک می باشد .این برنامه شامل یک
سمینار  ۴روزه است که در کنار کنگره ساالنه برگزار می شود.
کاندیداهای این برنامه دستیاران و فلوهای رادیولوژی
می باشند که در حال حاضر مشغول تحصیل می باشند.
رادیولوژیستهایی که کمتر از  ۲سال از فارغ التحصیلی آنها
گذشته و وارد رادیولوژی آکادمیک شدهاند و یا قصد وارد
شدن دارند هم میتوانند اقدام کنند .معرفی کاندیداها باید از
طرف مدیر گروههای رادیولوژی انجام شود .هر مدیر گروه
فقط میتواند یک کاندیدا معرفی کند .تسلط به زبان انگلیسی
ضروریست.
کمیته آموزش رادیولوژی ساالنه  ۱۵نفر را جهت شرکت
در این برنامه انتخاب می کند.
ثبت نام رایگان کنگره و اقامت در هتل و کمک هزینه
جهت هزینه های مسافرت از طریق تامین میشود.
فرم ثبت نام در آدرس زیر قابل دریافت است:
www.RSNA.org/IRIYA

The application deadline for the 2015
program is April 15, 2015

