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انجمن رادیولوژی ایران

پرتوکاران ،کار ُپرخطری بر عهده دارند و این نه به معنی
بدلکاران سینمایی است که از روی پل بر روی کامیون در
حال حرکت بپرند بلکه افرادی هستند که با کارهای زیانآور
سر وکار دارند و نــه اینکه معتاد باشند و از کارهایی نگفتنی
بکنند بلکه مثل معدنکاری که ذغال سنگ استخراج میکند،
آتشنشانیکه آتش خانمـانسوز را مهار میکند ،فردی که
با اشعههای یونیزان و یا رادیواکتیو مشغول کار است نیز در
معرض خطر است.
اشعهخواری هم دسـتهبندیهایی دارد که جـزو گروه
پرخوار یا کمخوار باشد یعنی به چه میزانی در معرض اشعه
قرار گرفته باشد.
حق سختی کار در مورد کارهای زیانآور در پرداخت
حقوق محاسبه میشود مث ً
ال  % 35اضافه بر حقوق استاندارد
و نیز محدودیت کار و کاهش سالهای خدمت مث ً
ال 20
سال خدمت به جای  30سال کار و مرخصی ساالنه دو برابر
معمول .این افراد اگر بخواهند بیشتر از حــد اشعه بخورند
ممنوع است که با فیلم بج کنترل شده و اضافه کاری هم به
آنها تعلق نمیگیرد.
سازمان انرژی اتمی عوض شکافتن دقیق اتم در حد
جهانی بیخودی سایه برروی اشعهخواران انداخته و عوض
حمـایت از آنهـا مشـغول دریافـت وجوهـی بابت کارهـای
نامعلومی میکند ،مث ً
ال رادیو دارویی را که خود وارد کرده یا
ساخته و در اختیار پرتوکار هستهای قرارداده را مجدداً مجبور
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به دریافت اجازه استفاده از کاال میکند ،در حالیکه پزشک
آن قسمت همـه کاره آن داروسـت .برای ورود دستگاههای
اشعهساز و حتی اشعهنساز مثل سونوگرافی یک درصد مالیات
من در آوردی دریافت میکنند.
با وجود تصویب حق اشعه در مورد پرتوکاران هنوز دستور
اجرایی آن به بعضی سازمانها نرسیده و یا آنها قانون را دور
می زنند یا حذف می کنند که البته مجدداً تصویب شده است
ولی هنوز دستور اجرایی را به سازمانها نرسانیدهاند.
برای اداره امــور اشعهخواران بهتـر است با خــود آنها
مشورت صورت گیرد و اگر چه ادارهای بنام دفتر پرتوها در
معاونت درمان وجود داشت که مورد تائید انجمنهای پرتوکار
نبود ولی آنهم تعطیل شده است.
به دنبـــال فعالیــت انجمــن رادیولــوژی و انجمـن
تکنولوژیستهای رادیولوژی و پزشکی هستهای مجدداً قرار
شد دفتری تحت نظارت و طرفداری انجمنهای یاد شده
مشخص و شروع به فعالیت نماید.
در این مورد جناب آقای مرتضی افراه رئیس جدید انجمن
تکنولوژیستهای رادیولوژی ایران و سرکار خانم سیده لیال
موسوی فعالیتهای ج ّدی نمودند که به دنبال آن جلسهای
دوستانه در دفتر جناب آقای دکتر ساالریان و با شـرکت جناب
آقای پروفسور محسن سـاغری و اینجانب به عنـوان رئیس
انجمن رادیولوژی ایران تشکیل گردید و در این مورد رایزنی
شد.

مورد درخواست ما به قــول جناب آقای دکتر ساغری
نه چیزی است که باز چوبـی دیگر الی چـرخ گردان امور ما
بگذارد ،بلکه چیـزی است که بتواند با کنترل کیفــی اعمال
شده از طرف انجمنهای خودمان گرههای ما را بگشاید.
ایجاد معاونتها بقول جناب آقای دکتر ساالریان موجب
کندی و کارشکنی در اجرای امور کارها میشود لذا وجود
یک دفتر مشورتی مورد استقبال آنها و مورد وثوق ما قرار
گرفت.
انجمـنهای پزشکی به منزله سازمانهای مردم نهاد
( )NGOsهمیشه مایل به ارائه تجربیات خـود به مسـئولین
وزارت بهداشت بوده و هستند؛ ا ّما چرا تا بحال از این کاالی
رایگان استفاده نشده است؟ شــاید علّت مربـوط به این
باشــد که صندلی دولت خیلی ســواد و معلومات میآورد و
گرنــه این هم نباشد قدرت که میآورد! بعضیها فراموش
میکنند همه چیــز را وقتـی که پشت میـز دولتـی قرار
میگیرند و خبــر ندارند که این میــزها همیشگی نبوده
و سرانجام به این طرف میز بازخواهند گشت و اگر فردی
پشت میــز و جلـوی میز یک احتـرام را داشت باید گفت
عالی کار کرده است.
مدیریت مالی در موسسات دارای پرتو در شرایط حاضر
به بحرانیترین قسمت خود نزدیک شده است چرا که از
نظر کنترل کیفی در تاریخهای مشخص باید این دستگاهها
کنترل ،اصالح و در موعد مقرر تعویض و به روز بشوند ،ا ّما با

تورم موجود و تقابل شکننـده ریال در مقابل ارزهای خارجی
وضعی را به وجود آورده است که حتی بانکها قادر به ارائه
وام الزم برای خرید دستگاه نیستند مگر این که درخواست
میلیاردی کنیم و قول بدهیم که پس نخواهیم داد.
برای خرید دســتگاه  4/5 MRIتا  5/5میلیـاردی و
با گرو گذاشتن کل ملک مطب حداکثــر وام ارائه شده از
طریق بانـک  1/5میلیـارد بوده است و آرزو هم نمیکنیم
که ایکاش وجه نقد داشتیم و وام نمیگرفتیم چون اگر
داشتیم بهتر بود به همین بانکها وام بدهیم و با بهره  15تا
 20درصدی سپـری سـازیم تا چه پیش آیـد؛ چـون این به
صرفهتر از تأسیس مطب است ،ا ّما چه میشود کرد چون ما
کارمان همین است و حتی حمالی ساده هم بلد نیستیم و یا
بنیه و اسکلتش را نداریم.
دو سه دهه است که اسم کتاب کالیفرنیا به عنوان کتاب
مرجع ارزشیابی متقابل و مقایسهای ارزش خدمات پزشکی
روی میز آمده و مرتب در حال تغییر است و هنوز عصارهای
مورد قبول از آن خارج نشده است و هنوز شورایعالی بیمه
وزارت بهداشت نتوانسته است تعرفههای واقعی را تعریف
نمایند .امیدوارم هرچه زودتر با تشکیل یک سازمان نظام
پزشکی قوی بتوانیم تعرفههای پزشکی را در واحد صنفی
خودمان مشخص و ابالغ نماییم چون ما تنها صنفی هستیم
که نرخ ما را خریدار مشخص میکند.

انجمن رادیولوژی ایران
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انجمن رادیولوژی ایران

كنگــره بينالمللي ساالنه انجمــن راديولوژی ايران
در ارديبهشت ماه  1397در مركز همايشهاي برج ميالد
تهران با همكاري كليـه گروههاي آموزشــي راديولوژی
دانشگاههای علوم پزشكي كشور و استادان و محققين
راديولوژی داخل و خارج كشور و استادان رايولوژی ايرانــی
خارج از كشــور و نيز تعدادي از استادان بنام ايرانــي و
خارجـي بخصوص از كشورهاي امريكا و اروپا برگزار خواهد
شد.
موضوعات اصلي مورد بحث در اين كنگره ،راديولوژي
كودكان ،سيستم عضالنــي اسكلتــي ،سيستم گوارشـي و
سيستم ادراري خواهـد بود؛ البته جلساتي هم براي بحث و
آموزش ديگـر مباحـث راديولوژي نيز در نظـر گرفتـه شده
است .در كنار كنگره كارگاههاي آموزشـي براي مباحث مهم
و شايع راديولوژي نيز برنامهريزي شــده كه توسط استادان
ايراني و خارجي اداره خواهد شد.
نمايشگاه تجهيــزات جديد و پيشـرفته تصويربرداري
پزشـكي در كنــار سالنهاي سخنرانـي توسط شركتهاي
تجهيزات پزشكي برپا میشود و در اين نمايشگاه جدیدترین
تجهيزات تصـویربرداری در معــرض ديد شركتكنندگان
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قـرار خواهــد گرفـت و مـوارد كاربــرد و نيــز مزيتهاي
آنها به اطـالع راديولوژيستها خواهــد رســيد .همـزمان
كنگره ساالنه انجمـن پرتونگاري كشـور ،با شركت تمامی
كارشناسان راديولوژي كشور بر گزار خواهــد شد .در جريان
كنگــره از اسـتادان برجسته كشور و محققيـن برتر جــوان
رشته راديولوژي تقدير بعمل خواهـد آمد .در كنگره تعـدادي
از سالنهاي آموزشي به مباحـث آموزش مـداوم راديولـوژي
اختصاص داشته و تعـدادي نیـز به ارائـه دستاوردهاي جديد
تحقيقاتـي راديولــوژي و نيز برخـی به پانلهاي بحث در
مـورد موضوعات مهم با شركت متخصصين و استادان سایر
رشتههاي باليني پزشكي خواهد داشت.
اميدوارم اين كنگــره بتــواند در ارتقــاء سطح آموزش
راديولوژي كشــور عزيزمان و نيز افزايـش سـطح سـالمت
هموطنان عزيز سهمي داشته باشد.
اينجــانب به همراه تمامی اعضاء هیأت علمـي كنـگره
پذيراي پيشنهادها و انتقادات كليه استادان و همكاران عزيز
براي افزايش سطح علمي و آموزشي كنگره راديولوژي سال
 ١٣٩٧خواهيم بود .به اميد ديدار همه دوستان و همكاران
و استادان در كنگـره سـی و چهارم راديولـــوژي ایران.

نگاهی به رویدادهای کنگره سی و سوم
فرحناز فالحتی
مدیر داخلی انجمن رادیولوژی ایران

در مراسم افتتاحیه کنگره آقایان دکتر جاللشکوهی رئیس
انجمن ،دکتر رکنی رئیس کنگره و دکتر ملکزاده معاونت
محترم وزرات بهداشت به ایراد سخنرانی پرداختند که بخشی
از بیانات آن بزرگواران را در ادامه میخوانیم.
دکتر هادی رکنی یزدی:

«سالم عرض میکنم خدمت اساتید محترم و خیر مقدم
میگویم حضور شما را در سی و سومین کنگره رادیولوژی.
خوشبختانه کنگره ما در ایام مبارکی اتفاق افتاد ،هفته
پیش روز معلم رو داشتیم و اختتامیه کنگــره نیز مصادف با
نیمه شـعبان شده است که ما آنرا به فال نیـک میگیریم و
امیدوارم که کنگــره به خوبی برگزار شود و جا دارد از آقای
دکتـر رضـا ملکزاده تشــکر کنــم و همچنیــن از آقای
دکتر جالل جاللشـکوهی که خیلی ما و کنـگره را حمایت
کردند و ما مدیون ایشان هستیم.
کنگـره ما بعد از نظرسنجی و نیازسنجیهایی که از همه
گرفته شد ،چهار تِم اصلی برایش انتخاب شد:
 ،Women’s Imagingبـه خاطــر اینکه جنـــرال
رادیولوژیستها هر روز با آن درگیرند.

 ،Neuroradiologyسالها بود که تم اصلی کنگره نبوده.
 ،Neuro interventionتا بحال هرگز تِم اصلی کنگره
نبوده.
 ،Muskuloskeletal Imagingاغلــب جنــــرال
رادیولوژیستها با آن مشـکل دارند و برای همین جزء تِــم
اصلی قرار گرفت.
جناب آقای دکتر جواد جنتـی ریاست افتخـاری کنگره
را بر عهده گرفتند و دوستان عزیزی که واقع ًا زحمات زیادی
کشیدند.
دبیر علمی آقای دکتر امیررضـا رادمرد ،دبیر اجرایی آقای
دکترکوروش عبداللهیفرد ،دایرکتور ورکشاپها خانم دکتر
لیــال آقاقزوینی هستند که بدون وجود این افراد برگـزاری
این کنگره امکانپذیر نبود .رئیس کنگــره سال آینده جناب
آقای دکتــر علی حکمتنیا عضو هیأت علمی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان هستند.
گروه اجرایـی که همه ،زحمات زیــادی کشیدند و واقع ًا
بدون زحمـات این گروه کنـگره میسر نمیشد.
ما بالفاصله بعد از کنگره  32جلسات متعددی گذاشتیم
و هدفمان این بود که تا اواخر شـهریور برنامه را ببندیم که

سخنسردبیر
دیدگاهها و گزارشها
انجمنرادیولوژیدررسانهها
دیدگاههایعلمی
خیلی دور خیلی نزدیک
آالچیق
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البتــه به خاطـر مسـائل سیاسی که اتفــاق افتاد نــزدیک
به  %30سخنرانان انصـراف دادنـد و مجدداً مجبور شدیم
که سخنرانهای جدید جایگزین کنیم و استرس زیادی این
مســئله به همــه تیــم ما وارد کـرد .ما به این جلســات
اکتفا نکردیم ،یک گروه تلگرامی به نام  ICR2017تشکیل
دادیم که در هر ساعت از شـبانهروز با هم در تبادل نظر بودیم
و پیشنهاد شد یک کانــال تلگرامــی هم برای اطالعرسانی
از کنگره ساخته شود که  861رادیولوژیست عضو این کانال
شدند و جـزء به جـزء اطالعات کل سخنـرانـان وکارگاهها
بهطور روزانه در کانال ارسال میشد که اطالعات کافی داشته
باشند .این اطالعرسانیها باعث شـد تعداد شرکتکنندگان
امســال بیشتر شـود .رادیولوژیسـتهای عضو انجمن 1541
نفر ،رادیولوژیستهای غیر عضـو  65نفر و رزیدنـتها 182
نفر بودند .گرچه نسبت به سال گذشته بیشتر بوده اما انتظار
میرفت با توجه به سخنرانان زیادی که از همه جای دنیا
زحمت کشیدند و آمدند ،تعداد بیشتری شرکتکننده داشته
باشیم .باید ببینیم اشکال کار کجا بوده است.
 58 Non radiologistsنفـــر و تکنولوژیسـتهای
رادیولـوژی  655نفر ،اسپیـکرها  168نفـر و  530نفـر هم
مربوط به نمایشگاهها هستند .در مجموع  3199نفر کسانی
بودند که آنالین ثبت نام کردهاند و ثبت نام در محل را هنوز
آمار نداریم.
در کنگره مقاالت رشد چشمگیری داشت 325 .آبسترکت،
ساب میت شده .فکر میکنم علت رشد این بود که امسال با
هماهنگی که با  IJRشد ،دکتر فیروزنیا و دکتر قناعتی و
انتشارات کوثــر لطف کردند آبسترکتهایی که پذیرفته شده
را چاپ میکنند تا  DOIبگیرند ،برای همین میزان مقاالت
بیشتر شده .توسط  76ریویر  1414بررسی انجام شد و در
نهایت چهل مورد سخنرانی مقبول واقع شدند .از مجموع
سخنرانیها  246لکچر داریم 9 ،پنل 57 ،ورکشاپ و 22
 Invited Speakerاز کشورهای مختلف جهان که زحمت
کشیده اند آمدند .از ایاالت متحده آمریکا  ،فرانسه ،اتریش،
بلژیک ،اسپانیا ،آلمان و تقریب ًا میتوان گفت از بهترینهای
دنیا اینجا جمع شدند.
تغییــراتی که در  ICRامسـال داده شد ،تغییر فضـای
نمایشگاهها بود که فضــا بزرگتــر و نزدیکتر به سـالن
همایشها بود.
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لکچرهای هم زمان را در سالنهای متعــدد کم کردیم
که باعث شد سالنهای خالی کمتری داشته باشیم.
سخنرانان خارجـی بیشتری دعوت کردیم ،چون تنها
فرصتـی که در طول سـال با همکاری شرکتها میتـوانیم
سخنرانان زیادی دعـوت کنیم کنگــره است و امسـال این
کارعملی شد.
برگــزاری این کنگـــره مقـدور نبود بجز با همکاری
شرکتهای اسپانسر:
اسپانسر دایاموند :شرکت تجهیزات پزشکی پیشرفته
اسپانسر پالتینیوم :تکاپو طب ،تکوین طب ،تجهیزات
پزشکی پارس ،تایماز ،پایون پرتو
اسپانسر طال :مهران طب ،رایــان طب ،آرایه زیستـی
پیشرفته ،نوآوران درمان ،شرکت صنایع پایا مد الکترونیک.
اسپانسر نقره :آریــاندرمانپـژوه ،مهــرکام تجهیز،
تهران فوکا ،شرکت تپاک.
اسپانسر برنز :نوآوران طب فردا ،همراز طب ،مگاپ،
شرکت درمان پیشرفته ،ســوپر سو نیس ،طب نـوین ،هیراد
طب ،رئوف ،تن آسا طب نوین ،هودیان .
در آخر تشکر میکنیم از همه کسانی که در زمینه تعلیم
و تربیت رادیولوژی زحمت میکشند از جمله به عنوان مثال
 IJRکه به همت انجمــن و همه دوسـتان پا گرفته است
و  IJRتقریب ًا  8الی  9است که افتتاح شده است و حدود
 920عدد مطلب چاپ شده دارد و حدود بیش از  50تا
از سابمیشنها از خارج از ایــران است و مرکـز تحقیقات
رادیولوژی نوین و تهاجمـی که بیش از  80طرح پژوهشی
مصوب در آن انجـام شده است و در حال اجرا هست و با
وجود این همکاران مرکز تحقیقات توانستهاند در مجالت
معتبر رادیولوژی چاپ مقاله داشته باشند.
استاد آقای دکتر بنکدارپور چهارمین سـالی هست که
زحمت کشیدند و  Awardشان را برای رزیدنت جوانی که
موفق بشود بیشترین مقاالت را در طول رزیدنتـی و یا شش
ماه بعد از فارغالتحصیلی بدهد را به ایشان میدهند و با
وجود کهولت سن تشــریف آوردهاند و خیلی منت بر ســر
ما گذاشتند»

آقای دکتر جالل جالل شکوهی:

انجمن رادیولوژی ایران
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« با عرض سالم خدمت آقایـان و خانمها و همکاران
و پزشکان و رادیولوژیستهای ارجمند.
تشکر میکنم از پیــران قوم که ما را تنــها نگذاشتند
و جناب آقـای دکتر ملکزاده ،معــاون تحقیقات و فناوری
وزارت بهــداشت که ســرافراز کردند و برای افتتاح تشریف
آوردند.
خداونــد را شکر گــزارم که در پنجاه و یکمین ســال
تاسیس انجمـن رادیولوژی ایران ،سی و سومین کنــگره
ساالنه رادیولوژی را شروع میکنم.
رئیس کنگره پرفسـور هادی رکنی عضو هیأت علمـی
دانشگاه علوم پزشکی تهـران ،دبیر علمی آقای دکتر امیررضا
رادمرد ،دبیر اجرایی جناب آقای دکتر کوروش عبداللهیفرد ،
ریاست افتخاری کنگره امسال جناب استاد دکتر جواد جنتی
رادیولوژیست اطفال و بازنشسته مرکز طبی دانشگاه علوم
پزشکی تهران.
اساتید بزرگی از فرانسه ،امریکا ،آلمان ،اتریش ،سوئیس،
اسپانیا ،کانادا ،پاکستان ،افغانستان و عراق مهمان ما هستند.
تشکر ویژه از جناب آقایان دکتر پرفسور اکبر بنکدارپور که با
وجود سن باال و محدودیتهای فیزیکی ،مارا تنها نگذاشتند.
جناب آقای دکتر مافی جزو نفرات اول (سر و گردن) دنیا،
و خانم آنا ازبورن که شــاهد کتابهای نورولــوژی ایشان

هستیم ،جناب آقای دکتر پل پاریزه پرزیدنت گذشته ،ECR
و جناب آقای دکتر بیژن بیژن و دکترآرشید آذرین و پرفسور
جعفر گلزاریان برای سوابق همکاری با ما.
عضویت افتخاری امسال به پرفسور آنا ازبورن ،توماس
هلبیچ و پل پاریزه تقدیم خواهد شد.
مدال طالی انجمـن رادیولوژی ایران به سـرکار خانـم
دکتر دنیا فرخ تهــرانی و جناب آقای دکتر حســن هاشمی
و جناب آقای دکتر منصور فاتحی تقدیم خواهـد شد .طبق
سـنوات اخیـر جایـزه دکتر اکبر بنکدارپور اسـتاد معظم به
محقق رزیدنت برتر جناب آقای دکتر امین صبوری تعلق
گرفته است.
همزمان کنگره پانزدهم تکنولوژیستهای عزیز برگزار
میشود که ریاســت انجمن جناب آقای دکتر رامین جابری
و ریاست کنــگره جناب آقای رضــا صادقی حضور دارند و
خدمت شما گزارش خواهند داد.
تشکر ویژه از هیأت مدیره انجمن رادیولوژی ایــران
و انجمنهای استانی به ویژه دبیر فعال انجمن جناب آقای
دکتر وحید کریمــی را اعالم میدارم .برای افتتــاح رسمی
کنگره از نعمت حضـور جناب آقای پرفســور رضا ملکزاده
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت برخوردار هستیم
که افتخـار گوش کردن به سخنان ایشــان را هم خواهیــم
داشت».

آقای دکتر رضا ملکزاده
معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی

« با ســالم خدمت همکاران ارجمنـد ،رادیولوژیستها
و اساتید ارجمند.
برای بنـده جای خوشحالیست که این فرصــت را دارم
که در خدمت شما باشم و یک گزارش در خصوص وضعیت
تولید علــم در ایران را ارائه دهـم و ب ه خصوص نگاهی هم
بکنیم به نقشی که رادیولوژیستها در تولید علم و اینوویشن
در ایران دارند.
یک منحنی از ســال  2000میالدی تا سـال 2016
میالدی از تعــداد کل مقاالت علمی که توسـط محققین
ایرانی در مجالت معتبر دنیــا به چاپ رسیده و در سایت
اسکوپوس اینـدکس شده که نشان میدهــد در عــرض
فاصلهای حــدود  15یا  16ســال توانستهایم از وضعیتـی
که تقریب ًا تولیدات علمی قابل توجهی نداشتیم ،تعداد تولیدات
علمی خود را باال ببریم و در سال  2016بیشتر از  52هزار
مقاله در سال تولید کنیم و از همه کشورهای منطقه حتی
ترکیه تولیدات علمیمان باالتر برود .این در حقیقت فقط
تعداد مقاالت علمی نیست؛ در حقیقت ما از نظر استنادات
علمی تا سال  2016با اختالف قابل توجهی از کشورهای
دیگر توانستــهایم عالوه بر تعداد مقاالت ،استنادات را که
در واقــع یک شاخـص کیفـی است را هــم باال ببریــم
و از کشــورهای منطقه در تولید علــم جلـو باشیم (این
میزان کل تولید علم بود) .تقریب ًا  %32از تمام مقاالت در
رشته پزشــکی است و  %28از آنهایی که هایلی سایتد (با
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مراجعات بیشتر) هستند و درحالیست که در کشــور ایران
رشته پزشکی  %11از کل اعضای هیأت علمی و بودجههای
تحقیقاتی را دارد ،و این نشان میدهید که رشته پزشکی
یکی از فعالترین بخشهای ایران بوده ،یکی از دالیل این
است که ما تعداد دانشگاههای علوم پزشـکی را در فاصـله
بین دو دهـه به چهار برابـر رساندیم ،دانشـجوهای دکترای
تخصصی و کارشـناسی ارشد هم ســه برابر شـده؛ در این
فاصله و آموزشهای تخصصی و فوقتخصصی افزایش
پیدا کرده و به خصـوص پذیــرش رزیدنتـی در رشتههای
مختلف رشد بسـیار چشـمگیری در دو دهـه گذشته داشته
است .تعداد دانشجویان پزشـکی ما از رقم حدود  40هزار نفر
در سال  65به  190هزار نفر رسیده و تعداد اعضـای هیأت
علمی تقریب ًا هفت برابر شده ،یعنی از  2700نفر به 18000
نفر رســیده که اینها یک مجموعه زیر ساخت است که
بتوانیــم رشد خوبی در تولیدات علمی داشته باشیم .عالوه
بر تربیت نیروی انسانی که خوشبختانه در کل کشورمان به
اندازه کافی نیروی انسانی داریم ،از نظر تحقیقات هم ما
اکنون بیشتر از  567مرکز تحقیقاتی در دانشگاههای علوم
پزشکی و نزدیـک به  30پژوهشـکده در  60دانشـگاه علوم
پزشکی کشور داریم.
اگر نگاهی کنیــم به شاخصهای کیفی تولید علم که
چه مقدار موثر بوده و چه قدر همکاری بینالمللی داشتیم
و چقدر بودجههای غیر دولتی استفاده کردیم[ ،این قسمت
روی نمودار پاور پوینت توضیح داده شد].
در مقاالت بسیار مهمی که ما در کشورمان منتشر میکنیم
به طور کلی اینها مقاالتی هستند که ایمپکت فاکتور باال دارند.

انجمن رادیولوژی ایران
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بنابراین افزایش رشـد علمــی ما فقط ّکمی نبــوده و
جنبههای کیفی هم دارد .یکی از مهمترین دالیل رشــد،
محققین ما هستند که بنده مقایسه کردهام محققین شاخص
را در کشــورهای منطقه مث ً
ال مصــر ،پاکستان ،اسـرائیل،
عربستان صعودی ،ترکیه که مالحظه میفرمائید که تعــداد
محققین شاخصــی که ما در کشــور داریم  7یا  8برابـــر
کشورهای دیگر است و این عاملـی بوده که ما بتوانیــم از
نظر نیروهای شاخص انسانی درکشور خوب رشد بکنیم.
و نیاز هست به سرمایهگذاری تا بتوانیم امکانات و بودجه
به محققین بدهیم تا رشـد علمی به فنـاوری بیانجامد .در
سالهای اخیـر بهتـرین فارغالتحصیـالن به سمت رشـته
رادیولوژی رفتند ،بنابرایـن انتظار میرود رشته رادیولوژی
از نظر تولید علم یکی از فعالتـرین رشتهها بشود .من در
اینجا میخواهم رشته رادیولوژی را با بقیه رشتهها مقایسه
کنم و بخصوص درخواستم از اعضای هیأت مدیره انجمن
رادیولوژی و همه همکاران عزیز این است که واقع ًا باید به
عنوان یک انجمن علمی بزرگ و با یک ســابقه  50ساله
خیلی بیشتر از آنچه که در حال حاضر هست تولیدات علمی
داشته باشند و یک مقدار سرمایهگذاری کنید و تیمی برای
انجام فعالیتهای علمی درست کنید برای تحقیقات علمی،
اینوویشن و برای اینکه ما با این جمعیت رادیولوژیستها
که در کشور داریم عالوه بر ارائه خدمات و آموزش باید در
زمینه تحقیقات و پژوهش فعالیت بیشتری انجام دهیم که
این تعداد مقاالت بود که مثل همان منحنی کل کشور باال
رفته است و برای رشته رادیولوژی در بانک اسکوپوس این
همکاریهای بینالمللی بوده که باز هم افزایش پیدا کرده
است که از همان  300مقالهای که در سال چاپ میکنید
فقط 60تا از مقاالت با اینترنشنال کولبوریشن است و یک
کار هم این است که شماها از این فرصت که مهمانان
خارجی هم دارید استفاده نمائید و مطالعات بینالمللی را
بیشترکنید که اینـها معمـو ًال مطالعات موثـرتری هستند و
کیفیت و ایمپکت فاکتور بهتری دارند .در رادیولوژی ما از
متوسط کشور پایینتر هستیم و جالب اینکه رادیولوژیستها
از هیچ بودجــهای غیر از بودجــه دولتــی استفاده نکردند،
در حالی که بزرگترین منابع مالی برای انجام تحقیق در
بخش خصوصی میتواند در رادیولوژی باشد.
متریک جدیــد به نام (Field-weighted citation

 )Impactاگر عدد  1باشد معادل متوسط جهانی است،
باالی  1از متوسط جهانی باالتر است ،کمتر از  1از متوسط
جهانی پایینتر است .کشور ما در رادیولوژی کمتر از  1است
و با رشد کمی همراه بوده و هنوز فاصله دارد تا برسد به
متوسط جهانی.
در حالیکه پتانسیلی که واقعــ ًا وجود دارد در جامعــه
رادیولوژی ما خیلی بیشــتر از این است و امیدواریم در آینده
بیشتر و بهتر شود .ترکیه در تمام قسمتهای پزشکی از
ایران پایینتر است بجز در بخش رادیولوژی که از ایران
باالتر است .رتبه تولید علم ایران در جهان  22است ولی
رتبه رادیولوژی ایران  26است .پر مقالهترین دانشگاههای
کشور در زمینه رادیولوژی :دانشگاه تهران و دانشگاه شهید
بهشتی و مشهد وشیراز به ترتیب رتبههای باالتری را دارند
و بعد تبریز و دانشگاه ایران در رتبههای بعدی هستند .برای
کمک به پیشرفت امکاناتی را در وزارت بهداشت در  4سال
گذشته فعال کردیم که عمدت ًا جهت مدیریت علمی بهتر و
همچنین توجه بیشتر به کیفیت علم و اجرای پروژههای
خیلی بزرگ است.
یکی از آنها این است که آزمایشگاههای بزرگ و مجهز
را در دانشـگاههای مختلف کشــور بوجود آوردیم و یا در
حال به وجود آوردن هستیم .پروژههای بزرگ تحقیقاتــی را
شروع کردیم و تشویق کردیم همکاریهای ملی و بینالمللی
را در مقیـاس باال و نظام ارزشیابی را بیشتر از این که روی
تعداد مقـاالت باشد را بردیـم روی کیفیت مقاالت و سعـی
کردیم اقداماتی انجام بدهیم که زیر ساخت پژوهش در
کشور را محقق کنیم .و موسسهای را تاسیـس کردیم تحـت
عنوان National Institute for Medical Research
 )NIMRD( Developmentکه بودجـه تحقیقات بـزرگ
در کشور را تامین کند ،به نام (موسسه ملی توسعه تحقیقات
علوم پزشکی کشور) .این موسسه با همکاری نزدیک به
 250نفر از محققین برجستهای که در کشور داریم به عنوان
افرادی که داوری مقاالت و تحقیقات را انجام میدهند و
تحقیقاتی را که بودجههای یک میلیارد به بـاال دارند را
حمایت میکننـد .تا بحال  67طرح بـزرگ ملـی را حمـایت
کردهاند و هر سـال اعالم میکنیم که ما در اردیبهشت ماه
طرحهای جدید را میگیریم و در آبـان ماه این طرحها را
بررسی میکنیم و طرحهایی را که به تصویب برسند را
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حمایت خیلی جدی میکنیم برای اینکه یک کار تحقیقاتی
مهم به وجود بیاد یکی از این مطالعات مهم و بزرگی که
حمایت شده برنامه ثبت بیماریهاست که ما ازحدود  100تا
نظــام ثبت بیماریها در کشــور حمایت کردهایم که اگــر
هم شما بخواهید نظام ثبتــی را پیــروی کنید میتوانیـد
از این وبسایت استفاده نمائید و ثبت نمائید و مورد حمایت
واقع شوید و این یک برنامه خیلی خیلی بزرگی هست که
مث ً
ال تمام بیمارانی که  MSدارند در کشور را در یک نظـام
جمعآوری کنیم و یک بانکــی داشته باشیم و حتی شما هم
میتوانید در قسمت ثبت تصـاویر اینها کار کنیــد و از این
نظامهای ثبتی که راه افتاده میتوانید مراجعه کنید و برای
طرحهای تحقیقاتی مختلف از اینها استفاده نمائید.
ما نظام ثبت را برای  Clinical trialsدر ایران راهاندازی
کردیم و معمو ًال هر سال نزدیک به  600تا از آنها را وقتی
از نظر کیفیت باال باشند ثبت میکنیم.
یکی دیگراز سایتهایی که ما در این سه سال گذشته
راهاندازی کردیم  Persian Cohortهست که قرار است
 200هزار ایرانـی را در  17اسـتان وارد این مطالعــه بکنیم
و این مطالعه حدود  30سال طول میکشــد و مشابه اینـها
را در Cohortهـای کوچکتــری داشــتیم مثـل Cohort
گلسـتان ولی این یک  Cohortخیلـی خیلـی بزرگ و
ملی است که بستر بسیار خوبی است برای انواع تحقیقاتی
که در آینده در سطح کشور میتواند انجام شود و در کنـار
آن هم یکسری از قبیل Adult Cohort، Eye Cohort،
 Youth Cohort، Birth Cohortهست که در برخی
از دانشگاهها راهاندازی شده است و برخی از این استانها
کارشان را تمـام کردهاند و یک بیو بانک  Biobankبزرگی
انشااهلل بهوجــود میآیـد از این  200هزار نفر در حالی که
سالم هستند و ما هر  5سال یک بار نمونه خونهایشان را
نگهداری میکنیم و این یک زیر ساخت مهمی هست برای
انجام تحقیقاتی که میتواند کمک کند و در کنار اینها کمیته
اخالق پژوهش را در همه دانشگاهها فعال کردیم تا اطمینان
پیدا کنیم که تحقیقاتی که در ایران انجام میشود بر اساس
موازین اخالقی است و همه طرحهای پژوهشی باید یک
کد اخالق داشته باشند و در این کمیتهها تصویب بشوند .در
کنار اینها شرکتهای دانش بنیانی که در واقع با مشارکت
اساتید دانشگاه ،راهاندازی شده که در حدود  782اتاق برای
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تولیدات دارویــی همچنین مراکــز رشـد برای شرکتهای
دانشبنیان است».
از گلد مدالیستهای انجمن در کنگره سی و سه دکتر
حسن هاشمی ،دکتر دنیا فرخ و دکتر منصور فاتحی تقدیر
شد .این عزیزان نیز بیاناتی ارائه کردند و مصاحبهای با آقای
دکتر هاشمی و خانم دکتر فرخ انجام شــد.

سخنان دریافتکنندگان نشان طالی انجمن

رادیولوژی ایران در مراسم افتتاحیه کنگره 33

آقای دکتر حسن هاشمی

عرض سـالم خدمت اســاتید و همکاران بزرگــوار و
دستیاران عزیز.
تشکر میکنم از هیأت مدیره انجمن رادیولوژی و کمیته
سیاستگذاری انجمن و ریاست محترم انجمن رادیولوژی
ایران جناب آقای دکتر جالل جاللشکوهی و دبیر کنگره
سی و سوم جناب آقای دکتر رکنی و کلیه برگزارکنندگان
از جمله آقای دکتـرعبداللهیفرد و آقای دکتر رادمرد و کلیه
دوستان که زحمت کشیدند و تشکر میکنم که بنده حقیر را
الیق دانستند که در این جمع حضور داشته باشم.
بنده کار خاصی نکردهام و فقط هرچه بوده برای اعتالی
رادیولوژی کشور از نظر سطح آموزشی و اعتالی آموزش
رادیولوژی بوده است و این که در این چنـد سال اخیر رشته
رادیولوژی مورد هجمههای مختلف از رشتههای دیگر قرار
گرفته و بایستـی از طریق توانمنـدسازی علمـی و کارهای
عملی در هر دو بال ما این کار را انجام بدهیـم ولی متاسفانه
روز به روز شــاهد این هستیم که رشتههای دیگر به ما
همجـه میکننـد و ما خوشـبختانه در بخـش کوریکولوم و
برنامه درسی رشـتههای دیگـر ما هم نظرهایـی را داشتیم
و دادهایـم و در مورد رشته کوریکولوم زنــان که آقای دکتـر
فرمودنـد به هیچ وجـه مسئله سونوگرافی به عنــوان قـدم
اول نیست و ســطح اول سونوگرافــی فقط برای آشــنایی
است؛ مطمئن باشید که تا آنجاییکه بتوانیم از این رشته و
اهمیت این رشته دفاع خواهیم کرد.

انجمن رادیولوژی ایران
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خانم دکتر دنیا فرخ تهرانی
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« سالم و خیر مقدم به خانمها و آقایان و اساتید ارجمند
و همکاران محترم.
خدا را شــاکرم که در این لحظه در اینجا و درخدمت
شما بزرگواران هستم .اول از همه سال  1396را تبریک
میگویم اگر چه  2ماه از شروع آن میگذرد اما امیدوارم
سال پرباری باشد برای ملت ایران و همینطور برای جامعه
رادیولوژیستها و وظیفه خودم میدانم که در دو مورد تشکر
و سپاس داشته باشم -1 :از برگزارکنندگان سی و سومین
کنگره رادیولوژی ایران جناب آقایان دکتر هادی رکنی ،دکتر
کوروش عبداللهی فرد ،دکتر امیررضا رادمرد و همینطور
کمیته اجرایی کنگره -2 .سپاس از همکاران و اساتید بنده
که این فرصت را در اختیــارم گذاشتند که در این لحظه
در خدمت شما باشم و این باعث افتخار من است و میدانم
افراد شایستهتری از من هستند برای اینکه در این جایگاه
قرار بگیرند و اگر من در این لحظه در خدمتتان هستم چیزی
جز لطف و محبت اساتید و همکاران بنده نخواهد بود.
همیشه رسم بر این بوده که برگزارکنندگان هدیــهای
به مدعوین میدهند ولی بنده دوست داشتم هدیهای برای
آقای دکتر رکنــی و آقای دکتر عبداللهیفــرد و آقای دکتر
رادمرد تهیه کنم بنابراین فکر کــردم و کتاب شــاهنامه
فردوسی را از مشهد آوردهام و ما نسلهای قدیم با این کتاب
بزرگ شدیم و در هر حال کتاب گرانبهایی است برای ملت
ایران و بنده مجدداً از همه اساتید سپاسگزاری میکنم».

14

آقای دکتر منصور فاتحی

« با سالم و عرض ادب به محضر جامعه رادیولوژی ایران
وقتی از برگزیده شدن برای دریافت نشان طالی انجمن
رادیولوژی ایران آگاه شدم ،در آغاز سخن گفتن در این مراسم
برای من دشوار به نظر میرسید چرا که آمیزهای از اندیشـهها
و احساسهای متناقض را به ذهن من فرا میخواند.
از یک ســو ،احسـاس لذتبخش حاصل از مهربانــی
و قدرشناسی پیشکسوتان و دوستان شفیقی که نه در این
انتخاب بلکه در روزها و هفتههای بیوقفه با تماس و گفتار
و بیش از آن ،با انتقال آن چه در سکوت میان کلماتشان بود،
مراتب لطفشان را به کمال رسانده بودند.
اما به یــاد آوردم که بایــد یک سپاسگزاری متفــاوت
از گروه دیگری بکنم که اگر نه از سر خیرخواهی ،زمینهساز
فصل جدید زندگـی اجتماعــی من بودند که مجموعهای
از آرامش و لذت و فرصتها را برایم به ارمغان آورده است.
دستاوردهای نوینی که در کالم نمیگنجند .بنابراین ،خود
را سپاسگزار همه جمع حاضر میدانم .هر کس به دلیلی!
آنچه در جامعـه کوچـک رادیولوژیستهای کشـور رخ
میدهد ،نمونه ریزنمایـی شده از جامعه بزرگتری است که در
آن زندگی میکنیم .در جامعه بزرگ کشـورمان فرصتهای
بیبدیلی به دلیل آنچه که من «فقر مدارا» مینامم از دست
میروند .حرکتهای جمعی زمانی به کمال خود میرسند که
در افراد آن جمع بلوغ اجتماعی ،که بیارتباط با مقوله سن و
سپیدی مو است ،به اندازه کافی وجود داشته باشد تا تنوع آراء،
نه یک مشکل بلکه زیبایی کار گروهـی تلقی شود .عالوه بر
این اعتقاد دارم استفاده از شیوههایی که حتی در فعالیتهای

باید از کیان رشته رادیولوژی دفاع کنیم
از سمانه جعفری

دکتر حسن هاشــمی ،متخصص رادیولــوژی و عضو
انجمن رادیولوژی ایران از این رشته میگوید .او که دارای
افتخار گلــد مدالیست امســال کنگــره رادیولوژي است با
عالقهمندی وارد این رشته شده و در جهت معرفی ،پیشرفت
و توسعه این رشته اقدامات ارزشمندی انجام داده است .در
ادامه مصاحبه با وی را به تفصیل بخوانید.
انجمن رادیولوژی ایران

ی تان بگویید و بطور
لطفاً از سوابق تحصیلی و شغل 
مختصر خودتان را معرفی کنید؟

حسن هاشمی ،متولد سال  1336هستم .در تهران به
دنیا آمدم .رشته پزشکی را در سال  54در دانشگاه اصفهان
شروع کرده و در سال  1361فارغالتحصیل شدم .بعد از پنج
یا شش مــاه به خدمت ســربازی رفتـم .از سال  62تا 64
در مناطق عملیاتی جنوب بودم .در واقع در طول مدت جنگ
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سیاسی و حزبی ناپسند و نامطلوب هستند ،برای تشـکلهای
حرفهای و علمی به مانند سم مهلک عمل میکنند.
با این وصف ،رسیدن به میانسالی به من ثابت کرده که
همیشه نمیتوان حق را از ابتدا به اثبات رساند .گاه سکوت و
انتظار تنها کاری است که میتوان به امید درخشش حقیقت
انجام داد.
جامعه رادیولوژی ایــران ،چشمه جوشان استعدادهای
گرانبهایی است که حال و آینده این رشته علمی را رقم خواهند
زد .بر دستان همه کسانی که برای اعتالی رادیولوژی کشور
خالصانه تالش میکنند و خواهند کرد بوسه میزنم و یقین
دارم در همه دورهها ،این جامعه قادر خواهد بود هوشمندانه
جاهطلبیها و قدرتطلبیها و منفعتطلبیها را از پس پشت
ظواهر تشخیص دهد».
برای آشنایی بشتر با این عزیزان مصاحبــهای با خانم
دکتر دنیا فــرخ و آقای دکتــر حسن هاشمی ترتیب دادیم
 شایان ذکر است که فهرست خدمات آقای دکتــر منصورفاتحی در خبرنامه شماره  55-54به تفصیل آورده شــده است.

مصاحبه با دکتر حسن هاشمی

در جبهه حضـور داشتم و حتی قبـل از اینکه با ارتش عــازم
شوم ،همراه نیروی بسیج به جبهــه میرفتم .در طول دوره
سربازی امتحان دستیاری دادم که رشتــه جراحـی اعصاب
دانشگاه شهید بهشتی قبــول شدم .اما بعد از مدت یک ماه
انصراف دادم ،چرا که متوجـه شدم ،این رشته را نمیپسندم.
سال بعد مجدد امتحان داده و در رشته رادیولوژی دانشگاه
تهران قبول شدم.
در چه سالی فارغ التحصیل شدید؟
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از سال  64تا سال  68تحصیــل کــردم و بعــد در
طرح خارج از مرکز پزشکان شرکت کردم .آن زمان به شهر
کرمان رفتم .در آن زمان یکی از دوسـتانم گفت؛ دستگاه
جدیدی به نام امآرآی به حــوزه رادیولوژي وارد میشود و
اگر به رفسنجان بیایی میتوانی دوره این دستگاه را ببینی.
بنابراین من طرحـم را به رفسنجان منتقـل کــردم .در سال
 69اولین دستگاه امآرآی را برای شهر رفسـنجان به ایران
آوردند و من برای دوره آموزشـی کار با دستگاه به آلمــان
رفتم و بعد دو سال هم امآرآی کار کردم .تقریبــ ًا در سال
 71من بر چنـد مرکز جهاد کشاورزی و یک مرکز خصوصی
نظارت میکردم و همزمان با رفسـنجان با جهـاد هم کار
میکردم .طرحم تمام شـد و بعد به جهاد رفتـم و دو سالی
آنجا کار کــردم و از سـال  74تاکنون عضــو هیأت علمی
دانشگاه تهران بودهام.
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در مورد کارهای پژوهشـیتان بگویید و بعد راجع به
آموزشیها توضیح بفرمایید؟

بیمارستان امام خمینی که جزو دانشــگاه علوم پزشکی
تهران و جــزو مراکز ارجاعی است که از تمام کشور بیمار
میپذیرد .در واقع هر کاری که اولین بار بخواهد انجام شود،
در بیمارستان امام صورت میپذیــرد .بیمارستان امام پنج
مرکز رادیولوژی داردکه در آنهــا کارهای مختلفــی انجام
میشود مث ً
ال سال  75برای اولیـن بار درمان لیزری دیسـک
را به کمک دکتر قناعتی در بیمارستان امام به کمک لیزر
انجام دادیم ،که در حال حاضر دیگر به روش لیزر انجام نشده
و روشهایی از جمله موج رادیویی آر اف در پیــش گرفته
میشود .اقدامات تهاجمی بسیاری مثل انواع بیوپسیها را
در این مرکز انجام دادیم زیرا امکانات و دسترسی به بیمار
آسان بود و در این مسیر اقدامات پژوهشی ما به آموزشهای
بسیاری که به صورت چاپ مقاالت معتبر و  ...درآمد و در
سراسر دنیا منتشر شد .در زمانی که دستگاههای جدیدی
مثل سیتیاسکن وارد میشد ،کمک افرادی را میطلبید
که باید دوره میدیدند یا تجدید دوره میکردند تا بتوانند با
این دستگاه ها کار کنند.
این دورهها برای همه بود؟

از زمانی که دوره رادیولوژی چهــار ســاله شد ،ما این
دورهها را برای اولین بار برای هیأت علمی دانشگاه تهران
و دانشگاهاعضاهای دیگر گذاشتیم و تمام هیأت علمیها

(کسانی که شرکت کردند برخی هم برای آموزش دیدن و
گذراندن دوره به خارج از کشور رفتند) را آموزش دادیم .از
دوازده سال پیش این حرکت را آغاز کردیم و شاید به باالتر
از دویست نفر آموزش دادیم.
در انجمن رادیولوژی چه اقداماتی انجام دادید؟

من از سال  76عضــو هیأت ممتحنـه بورد تخصصـی
رادیولوژی بـودم و در ســال  78برای اولیـن بار کوریکولوم
آموزشی رشتهها تهیه میشـد .بنـده هم جزو تیـم تهیـه
کوریکولوم رادیولوژی و رئیس جلسات بودم و در واقع اولین
برنامه مدون رادیولوژی تخصصی را ما تـدوین کردیم .این
برنامــه بازنگری نشد ،تا سال 94که دوباره بازنویسـی شده
و وزارت بهداشـت بایـد آن را تصویب نهایــی کند .از سال
 90دبیــر آزمــونهای ممتحنه ،یعنی دبیــر آزمــونهای
تخصصی کشور در رشته رادیولوژی هستم که در این مسیر
طراحیهای مختلف برای نحوه امتحانات ارائه داده و و آنها
را تغییر دادیم .مث ً
ال اینکه امتحانات شفاهـی به کامپیوتری
تغییر کرد و از عوامل حاشیهای مثل اضطراب که در نتیجه
آزمون تاثیر داشت ،کاسته شد .برای اولین بار در سال گذشته
روش آزمون را به صورت پی ام پی گرفتیم .یعنی براساس
بیمــاری که شخص داشــت ،جلـو میرفتیم .مث ً
ال بیمـار
با بیماری سردرد چه کند؟
شکل کامپیوتری ،برای تمام امتحانات خواهد بود؟

در دو سال گذشته ،انجمن رادیولوژی اروپا به ما اعالم
کرد که اگر میخواهید آزمون اروپا را در ایران برگزار کنید،
برای بازدید بیایید و ما هم همکاری را به هلند فرستادیم.
ایشان ارزیابی کردنــد که انجام این آزمون در ایران عملـی
است ،یعنی به صورتـی که این آزمون به صـورت آنالین در
ایران برگزار شود .ما هم به وزارتخانه این موضوع را اعالم
کردیم و آنها هم گفتند ،این روش را برای همه رشتهها
پیاده کنید .اما وقتــی آزمون آنالین همهگیر شد ،کنترل
از دست ما خـارج شد .اما آنها گفتند ما میخواهیم پله پله
این کار را انجام دهیم .برای مثال چند سال است که رشـته
ارولوژی داوطلبانش را برای امتحــان به اروپا میفرستد.
آنها در پنج سال متوالی در امتحان اروپا اول شدند .روش
آنالین مزایای زیادی دارد .اینکه مراحل اداری ،تهیه ویزا و
 ...را نــدارد و گاهی این رفت و آمدها بعد امنیتـی نیز پیدا
میکند .ما میخواستیم این دردسرها را نداشته باشیم و فقط
کافی است ،زیرساخت کامپیوتری الزم انجام شود .آنها به
صورت آنالین ســواالت را برای ما میفرسـتند و باقی روند
آزمون به آسانی انجام میشود.
در مورد گلد مدالیستشدنتان بگویید؟

انجمن رادیولوژی ایران

سوابق اجرایی بنــده به این صـورت است که به مـدت
سه سال بازرس تعاونـی رادیولوژی پزشــکان بودم و سـعی
میکردم تجهیزات را به قیمت تعاونــی فراهم کنم و حدود
پنج سال هم بازرس انجمن رادیولوژی ایران بودم و در
غالب کنگرهها سخنرانی داشتم ،یا دبیر بودم و در جلسات
ماهانه انجمن شـرکت میکردم .حدود سـه مـاه است که
معاون آموزشی انجمـن رادیولوژی بوده و از سـه سال
پیش مدیـر گروه رادیولوژی دانشگاه تهـران هستم ،معاون
اجرایی مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی و جـزو
کمیته کشـوری پت اسـکن و از اعضای این کمیتــه شش
نفری هستم ،حدود شش سال است که کارشناس تخصصی
رادیولوژی در نظام پزشکی هستم در مورد تخلفات پزشکی
حوزه رادیولوژی .بین سالهای  83تا  85نیز عضو کمیسیون
ماده بیست بودم و در دانشگاه تهران درخواستهای پروانه
تهران را بررسی میکردیم و آنهـا را رد یا تاییــد میکردیم.
مجله رادیولوژی که از سال  82راه افتاد بنده به همراه دکتر
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تصمیم داریم جریان امتحانات را از شــکل نوشتاری،
به صورت کامپیــوتری تغییر دهیم .به این صورت که هــم
آزمون شفاهی و هم آزمون کتبی پای کامپیوتر انجام شود
و از روشهای قبلی که داوطلب را مدت طوالنی قرنطینه
میکردیم  ،استفاده نکنیم .جلسات مختلفی برای طرح درس
رادیولوژی برگزار کردیم ،درجلساتی برای حل اختالفاتی که
بین رشتههای مختلفی مثل زنان و زایمــان با رادیولوژی
وجود دارد ،شــرکت کردیم .ما برای طراحــی کوریکولوم
تمام رشــتههایی که باالخره هرکدام به نوعی بخشی از آن
به رادیولوژی دستاندازی کردند ،مثل طب اورژانس ،رشته
زنان و  ...در این جلسات شرکت کردیم تا بتوانیم از صیانت
این رشته دفاع کنیم.

از نظر آموزشی چه اقداماتی توسط شما انجام شده است؟

قناعتی از سرگروهان این مجله هستیم که مقاالت ایرانی
و خارجی ارسالی را بررسی میکنیم .مقاالت زیادی ارسال
میشود ،البتـه ما اغلـب از مقاالت خارجـی استفاده میکنیم
و گاهی مجبـور به رد حجم زیـادی از این مقاالت میشویم.
نظر شما راجع به متخصصان رادیولوژی ایران چیست
و بزرگترین دغدغه این صنف را چه میدانید؟

یک مشـکل مهم این اســت که رشته ما فوقتخصص
ندارد .تمام رشتهها به رشتههای جزییتر تفکیک شده ،مث ً
ال
رشته چش م پزشـکی ،تخصص استرابیسـم دارد ،تخصـص
رتین دارد ،تخصص گلوکوم دارد و ...یا مث ً
ال رشته نورولوژی،
فوق تخصصهای صـرع ،اماس و ستون فقـرات و  ...دارد.
شـاید یک رادیولوژیست جنـرال ایـن توانمنـدی را نداشـته
باشد ،تا برای تمام رشتهها مطلب علمی جدیـد داشته باشد.
علیرغم اینکه دستیاران از رشـته ما استقبال زیادی میکنند،
اما کمکم درحـال تضعیف است و این بهگونـهای است که
رشـتههای دیگر تمــایل دارند ،خودشـان کار تصویربرداری
را انجام دهنــد .برای مثال متخصص پرنیاتولوژی میگویـد،
خودم میخواهم سونوگرافی را انجام دهم یا مث ً
ال متخصص
اعصاب میگوید ،خودم میخواهم عکس را ببینم و نیازی به
گــزارش رادیولوژیست نیست .این خطر بزرگـی است که
وجود دارد ،درحالیکه در دنیـا اینگونه نیست .در کشـورهای
خارجـی برای رادیولـوژی فوقتخصـص تربیـت شده است.
مث ً
ال نورورادیولوژیست ،یا رادیولوژیست اطفال یا  ...ما از نظر
علمی با توان فعلی توانستیم ،پاسخگوی مملکت باشیم ،اما
از نظر توسعه علمی و پیشرفت نیاز است تا هم دستگاهها به
روز شوند و هم اینکه فوق تخصصهای رشته ما از سوی
وزارت بهداشت پذیرفته شوند.
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وقتی فوقتخصص وجود ندارد ،سـایر تخصصها کار
تصویربـرداری را خودشـان انجام میدهنـد .این به ایـن
معنی است که آنها حق دارند؟

خیر .این اقدام هم معضالت زیادی از قبیل خودارجاعی
دارد .دوره رادیولـوژی چهارسال اسـت و رادیولوژی شامل
فیزیک سونو ،فیزیک سیتی و دید وسیع آناتومی به تمام
بدن و ...است و دانستههایش در این زمینه کام ً
ال متفاوت
است با فردی که رشت ه دیگــری خوانـده است .نمیگوییـم
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رادیولوژیست در تمام زمینــهها و تمام تخصـصها حرفی
برای گفتن داشته باشد؛ اما اگر قرار باشد هر رشتهای خودش
کار رادیولوژی را انجام دهد ،پس رادیولوژی یعنی چی؟

مصاحبه با خانم دکتر دنیا فرخ
آینده رادیولوژی روشن است

دکتر دنیــا فــرخ ،متخصص رادیولوژی و عضو انجمن
رادیولوژی ایران در سی و سومین کنگره بینالمللی رادیولوژی
موفقبهدریافتنشانطالیسیوسومینکنگرهرادیولوژیشد.
خانم دکتر فرخ متذکر میشود که با عالقمندی بسیار
وارد این رشته شده است و ارائه مقاالت و همین طـور تألیف
کتاب  5جلدی دانشگاهی نشانگر تأیید حرف ایشان است
و نشانگر قدمهای تاثیرگذاری که در بخش آموزش رشته
رادیولوژی برداشتهاند .از این رو با ایشان گفتگویی کردهایم
که در زیر میخوانید:
لطفاًمختصری از خودتان و سوابق تحصیلیتان بگویید؟

من متولد سال  1336در مشهد هستم و مقاطع ابتدایی
و دبیرستان را در مشـهد تحصیل کردم .بعد از آنکه دیپلم
گرفتم ،در کنکور شرکت کردم و در رشته پزشکی در دانشگاه
مشهد پذیرفته شدم .در طی دوران تحصیل پزشکی عمومی
همیشه عنوان شاگرد اول را داشتم و در سال  1360پزشکی
عمومی را تمام کردم و در سال  1366برای پذیرفتـه شدن
در دوره تخصص اقدام کردم.
چطور شد که  6سـال بین دوران عمومـی و تخصص
شما وقفه رخ داد؟

در زمانی که رشته پزشکی عمومی را میگذراندم ازدواج
کردم و بعد از آن صاحب فرزند شـدم و احساسکـردم در
آن دوران فرزندانـم به من نیاز بیشتری دارند ،در نتیجـه
آن  6سال را صرف بزرگ کردن فرزندانـم کردم و اص ً
ال از
این قضیه پشیمان نیستم چرا که در آن زمان اولویت من
خانواده بود .در سال  1366که سه فرزندم کمی بزرگتر شدند
تصمیم گرفتم تخصصام را بگیرم .بعد از آنکه در امتحان
کتبی قبول شدم نوبت به مصاحبه با اساتید رادیولوژی رسید
که من را به عنوان رزیدنت انتخاب کنند .خاطرم هست که
استادم گفتند این شش سـال کجا بودی؟ به ایشـان گفتم

مشغول فرزند داری بودم .گفتند اگر من تصمیم بگیرم که
شما را قبول نکنم ،چه کار میکنید؟ گفتم مجبورم دوباره به
سراغ خانه داری برگردم ،استادم گفتند به یک شرط قبولت
می کنم که ان هم این است که در بورد تخصصی رتبه اول
را بیاوری ،من هم به ایشان گفتم تمام سعیام را خواهم کرد
و این گونه پذیرفته شدم.
از همـان اول تصمیم داشتید در رشـته رادیولـوژی
شرکت کنید؟

در دوران پزشـکی عمومی به دو رشـته عالقـه داشتم:
یکی رادیولـوژی و دیگری زنان ،در آن مقطع زمانـی ما
میتوانستیـم دو رشته را انتخـاب کنیـم ،انتخـاب اول من
رادیولوژی و انتخاب بعدی زنان بود که همان انتخاب اول
قبول شدم و در دانشگاه علوم پزشکی مشـهد و بیمارستان
امام رضا(ع) مشهد رزیدنت شدم و دوران تحصیل و سپس
طرحم را همان جا گذراندم.
از سوابق شغلیتان بگویید؟

من در سـال  1369فارغالتحصیل شـدم .در آن زمـان
دوره رادیولـوژی ،سه ساله بود .برای آموزش سونوگرافــی
به مدت  6ماه به تهـران آمدم و اصـول سونوگرافـی را فـرا

گرفتـم .یک دوره فلوشیپ امآرآی و سیتیاسکن را هم در
ایالت کالیفرنیای آمریکا گذراندم .تقریب ًا  16سال است که مطب
دایر کردهام و تخصص خودم تصویربرداری تخصصی پستان
(ع)
و بیماریهای زنان است .صبحها در بیمارستان امام رضا
مشغول آموزش هستم و عصرها به مطب میروم.
چه فعالیتهایی در انجمن رادیولوژی ایران داشتهاید؟

از زمان فـارغالتحصیلـیام ،بالفاصـله عضـو انجمـن
رادیولوژی ایـران شدم و به طور مرتــب در همه کنگــرهها
شرکت داشتم .مدتی نیز عضو گروه بورد تخصصی (ارتقاء
گواهینامه) بودم و در جلسات راهبردی در انجمن شرکت
میکـردم .همچنین برای حضور در جلسات سیاستگـذاری
به دعوت دکتر جالل جاللشکوهی به دفتر انجمن میآیم.
شما امســال در کنگره بینالمللی رادیولوژی صاحب
عنــوان گلدمدالیست شدید ،فکر میکنیــد چه عواملـی
سبب شد این افتخار نصیب شما شـود؟

در درجه اول این لطف همکاران من بود .در درجه بعد
هم باید بگویــم که من نسبت به این رشته عشق و عالقه
بسیاری دارم و حدود  35مقاله اوریژینال و حـدود  38نمونه
پرزنتیشین داشتم و همچنین به همراه همکاران کتاب پنج
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جلدی در زمینـه رادیولوژی تألیف کردهایم که در دانشگاهها
تدریس میشود .من از همه اساتیدم سپاسـگزاری میکنم
چرا که مقدار اعظمی از پیشرفتهای من به دلیل زحمات
آنها و نیز همکارانم بوده است.
آینده رشته رادیولوژی را چگونه میبینید؟

رادیولوژی یک رشــته علمی است که گسترش بسیاری
دارد و به قولی بین رشتههای پزشکی میان رشتهای است.
من آینده این رشته را بسیار خوب میبینم چرا که مستعدترین
و بهترین دانشجویان پزشکی ما رشته رادیولوژی را انتخاب
میکنند؛ اگر سیاستگذاریها مورد بازبینی قرار بگیرد قطع ًا
در زمانی خیلی کوتاه به آینــده روشن میرسـیم .البته این
رشته یک سری مشکالت خاص خود را هم دارد ،اول آنکه
چون با تکنولوژی همگام است و تکنـولوژی هم در حــال
پیشرفت است ،ما نیــز باید با تکنولوژیهای به روز ،پیش
برویم که این نیازمند سرمایهگذاریهای هنگفت است که
ممکن است جوانان ما از پس هزینههای آن بر نیایند ،در
اینجا دولت باید به من رادیولوژیست کمک کند که خود را
با این تکنولوژیهای به روز همگام کنم .همه باید بدانیم
که رادیولوژیستهای ما اگر سـرمایهگذاری عظیــم انجام
میدهنــد به خاطـر عشــقشان به این رشته است و نه
منافع اقتصادی.
مورد دیگر از مشکالت این رشته که نه تنها در ایران
بلکه در سایر کشورها پیش میآیــد ،تداخل رشتههاست.

البته جوامع دیگر قانـون هدفمند در این موارد دارند ،اما در
ایران قانون و ضابط ه دقیقی وجود ندارد .من قبل از آنکه
رادیولوژیست بشوم ،پزشــک عمومـی بودم و اگر بیماری
که برای سـونوگـرافی پیش من میآیــد کیست تخمدان
داشته باشد ،درمان آن برای من کــاری ندارد ،اما من برای
درمان بیمار را به پزشک خودش ارجاع میدهـم یا اگر در
سونوگرافی کبد چرب ببینم ،تجویز دارو و رژیم غذایی برای
بیمار برای من پزشک بسیار راحت اســت اما با این حال
مداخلهای در کار پزشک متخصص آن بیمار انجام نمیدهم.
باید در همه چیز یک سری نظم و قاعده وجود داشته باشد.
باید حتم ًا قانونــی در این مورد گذاشــته شود ،عواقـب آن
مشخص باشد و در مورد اجرای آن هم نظارت شود.
با توجه به این که سه فرزنــد داریـد و در عین حال
در رشتهی خودتــان سرآمد هستید ،مشکلی بین این دو
حیطه جداگانه برای شما پیش نیامده است؟

سوال بسیار خوبی پرسیدید .من باید حتم ًا این نکته را
به رزیدنتهای خانم بگویم که بین شغلشان و خانوادهشان
تعادل برقرار کننــد و بداننــد در چه مواقعی اولویت با کدام
است .گاهی ممکن است اولویت با کار باشد و خیلی اوقات
هم با خانواده .من حتی در زمانی که احساس کردم فرزندانم
به من در دوران دبیرستان نیاز دارند ،بازگشایی مطب را به
تعویق انداختم ،البته همسرم که دندانپزشک هستند با من
بسیار همراهی کردند و در هیچ زمانی از طرف ایشان ،منعی
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نداشتم بلکه همیشه مرا تشـویق میکردنــد و من مدیون
محبتها و توجه ایشان هستم».
در مراسـم افتتــاحیه از نویسـندگان و تهیهکننـدگان
کتاب جامع آئیـننامهها ،قوانین و مقـررات ملی تأسیس و
فعالیت مراکز تصویربرداری پزشکی؛ جالل جاللشکوهی،
حسن هاشمی ،منصور فاتحی ،کوروش عبداللهی فرد؛ مهیار
غفـوری ،وحید کریمــی ،علیرضا رادپــور ،مرتضی اشـرفی،
فرحناز فالحتی ،اسماعیل زارع ،افشین مجد ،محمد بیگلری،
عبدالخلیل احمدی مراغــه ،سعید فالح و انتشارات میرماه
تقدیر به عمل آمد.

هيأت رئيسه جلسه:

دكتر مرتضي صانعي طاهري ،دكتر علي حكمتنيا

مقاالت برتر کنگره 33

داوران مسابقه:

نفر اول :دکتر امین ابوالحسنی فروغی از دانشگاه علوم
پزشکی شیراز
نفر دوم :دکتر رضوان روانفر حقیقی از دانشگاه علوم
پزشکی شیراز
نفر سوم :دکتر مریم حیدری از دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی

نفرات برگزیده Resident Quiz

برترین داوران مقاالت کنگره 33
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نفراول :دکتر یاسمین داودی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نفردوم :دکتر سیروس نکوئی از دانشگاه علوم پزشکی
مشهد
نفرسوم :دکتر الهام کشاورز از دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی
در سي و سوميـن كنگــره راديولوژي ايــران ،هر روز
تعـدادي  caseدر قالـب مسـابقه  Case of the dayبه
نمايش درآمد و به سه نفر برتر داراي باالترين امتياز  ،جوايز
ارزنده ذيل تعلق گرفته شده است:
 -١نفر اول :سفر به كنگره راديولوژي فرانسه ٢٠١٧
 -٢نفر دوم :سفر به كنگره راديولوژي فرانسه ٢٠١٧
 -٣نفر سوم :سفر به كنگره راديولوژي تركيه ٢٠١٧
نفرات برگزیده Qiuz of Theday

رتبه اول :دکتر سپهر حقیقی و دکتر نیلوفر ایوبی یزدی
رتبه دوم :دکتر فائزه سلحشور
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در سي و سومين كنگره راديولوژي مسابقهاي در قالب
يك  Interactive Quizبين دستياران سال چهارم منتخب
كه از دانشـگاههاي مختلف كشـور معرفي شدهاند برگزار
شد .در اين مسابقه دستياران در قالب گروههاي چهـار نفره
ابتـدا در يك  Preliminary Quizشركت نمـوده و سپس
گروههاي برتر به مسابقه فينال راه یافتند و به گروههاي برتر
در مراسم اختتاميه جوايز نفيسي اهدا شد.

 -١دكتر حسن هاشمي
 -٢دكتر مارينا پورافكاري
 -٣دكتر مرتضي پورعيسي
 -٤دكتر بهروز زندي

به نفرات گروه اول که از دانشگاه اصفهان و دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند بودند ،یک عدد تبلت اهدا شد که
عبارتند از دکتر هدا شریف ،دکتر الهام قربانـی ،دکتر زهـرا
ملکوتی ،دکتر امین صبوری
به نفرات گروه دوم که از دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی و دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران و دانشگاه علوم
پزشـکی تبریـز بودند ،یک عدد هـارد اکسترنال  2ترابایت
اهــدا شد که عبارتنـد از دکتر محمـد زارع مهرجردی ،دکتر
میرهادی رضویان ،دکتر فرناز گدازنده ،دکتر ایمان یزدانینیا
به نفرات گروه سوم که از دانشگاه علوم پزشکی تهران
و دانشگاه علوم پزشکی کاشان بودند ،یک هارد اکسترنال
1ترابایت اهدا شدکه عبارتند از دکتر سارا نایبندی ،دکتر علی
برهانی ،دکتر مطهره رفیعی ،دکتر سمیه پوالد چنگ
نفــرات برتر آزمون  Board Reviewکه جناب آقای
دکتر مهرزاد لطفی معرفی کردند عبارتند از:
 دکتر نیلوفر زارع از شیراز دکتر مهدی محمدی از شهر سنندج -دکتر فریبا اسدی از اهواز
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نفــرات برتر آزمون  Board Reviewکه جناب آقای
دکتر مرتضی طهماسبی معرفی کردند عبارتند از:
 دکترعلی برهانی از تهران دکتر هدیه اکبری از تهران -دکتر امین صبوری از بیرجند
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نفرات برتر بورد رادیولوژی سال 95

نفر اول :دکتر سارا پرویز (دانشگاه علوم پزشکی تهران)
نفر دوم :دکتر امیـن مومنــی (دانشـگاه علــوم پزشــکی
شهید بهشتی)
نفـرات سوم :دکتر علـی پور وزیری (دانشگاه علوم پزشکی
تهران) و دکتر شاید نوری
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گزارشی از مجمع عمومی ساالنه انجمن رادیولوژی ایران و

پیگیریهایتعرفه

سخنسردبیر
دیدگاهها و گزارشها
انجمنرادیولوژیدررسانهها
دیدگاههایعلمی
خیلی دور خیلی نزدیک
آالچیق

وحید کریمی
دبیر انجمن رادیولوژی ایران

در تاریخ  1396/04/04نمايندگان انجمن راديولوژي
ایران در مورد بحث كاهـش تعرفه سونوگرافـي جلسهاي با

 اين مقدار كاهـش در تعرفـه سونوگرافـی با تاثيـر درمطبهاي راديولـوژي آنها را در معـرض ورشكستگي
قرار ميدهد.
 با اين روند تعرفهها در طول چند سال آينده فعاليت دربخش خصوصي توجيه اقتصادي نخواهد داشت.
 پيشنهاد ارائه شـده بازگشت ،به كتـاب مرجـع بـدوندستكاري.
 ارائه طرح منع خود ارجاعـي و....حاضرين در جلسه نيز بعد از استماع صحبتها قول
دادند در حد توانشــان كمك كننـد و البته محدوديـتهاي
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در حال حاضر:
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 جلسه مجمع عمومـی عادی ساالنه انجمن رادیولوژیایران (نوبت دوم) در تاریخ اول تیـرماه  1396در محـل
دفتر انجمن رادیولوژی ایران برگزار گردید.
ریاست جلسه به انتخاب حاضرین بر عهده جناب آقـای
دکتر عبدالرحیــم مشتاقیان گزارده شد.
آقایان دکتـر علیرضا شکیبافرد و دکتر احسـان صلحجو
منشیهای جلسه و آقای دکتر بابک صانعـی و خانم دکتر
معصومه سالمتی به عنوان ناظرین جلسه انتخاب شدند .در
این جلسه بعد از ارائه گزارش بازرسـی توسط آقای دکتر
بیطرفان ترازنامه مالـی سال  1395با رأی موافـق حاضرین
به تصویب رسید.
همچنین طـرح حمایتـی انجمن از پروژههای آموزشـی
و رفاهـی در قالب خریـد ملک مناسب برای ایجـاد فضـای
آموزشی مورد تصویب قرار گرفت.
در جریان برگزاری مجمـع عمومـی انجمن ،عملکرد
انجمـن رادیولـوژی ایـــران در ســال  1395نیز توســـط
دکتر کریمـی دبیـر انجمن رادیولوژی به سمع و نظر حاضرین
رسید .نسخه تصویری گزارش عملکرد سال  1395در ادامه
مطلب قابل مشاهده میباشد.
همچنین صورتجلسه مجمع عمومـی مورخ اول تیرماه
 1396نیز جهـت استحضار همکاران محترم ارائه گردیده است.

وزير محترم رفاه جناب آقاي دكتر ربيعـي و دبير شورايعالي
بيمه داشتند.
در اين جلسه رياست انجمن جناب آقای دكتر جالل
جاللشكوهي ،رياست بورد جناب آقای دكترحسن هاشمي،
جناب آقای دكتر علی شكوريراد ،جناب آقاي دكتر مرتضی
صانعي طاهری ،جناب آقاي دكتر محمدعلی كريمي و دبير
انجمن دکتر وحید کریمی حضور داشتند.
موارد مطرح شده در این جلسه به شرح زیر میباشد:
 در ١٣سال گذشته براساس مطالعات مركز پژوهشهايمجلس رشد تعرفــههاي راديولوژي از رشـد متوسط
تعرفههای پزشـکی کشور عقب بوده است.
 دو سـال قبـل كه فقط  ١٨قلم از حـدود  ٦٠٠تعرفهراديولوژي اصــالح شده بود وزارت بهداشـت قول
اصالح بقيه كدها را داده بودکه در طول این چند سال
عملي نشد.

منـابع بيمـهها را عامـل كاهــش تعرفــهها عنـوان كردند؛
حاضـرين در جلسه هم از طـرح منع خـود ارجاعي استقبال
كردند و ...
از جناب دكتر شكوريراد كه براي تشكيل اين جلسه
زحمت فراوان كشيده بودند نهايت تشكر و قدرداني را داريم.
در تاريخ 96/05/01جلسـهاي در وزارت رفـاه با
اعضاي شورايعالي بيمه تشكيل شد.
در اين جلسه عالوه بر معاونت تعرفه وزارت بهداشت
و دبير شورايعالـي بيمه ،كارشناسان بيمه و وزارت بهداشت
نيز حضور داشتند.
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موضــوع جلسه بررسـي كاهش تعرفــه سـونوگرافي
بود نمايندگان انجمن راديولوژي در اين جلسه جناب آقای
دكتر جالل جاللشكوهي و جناب آقای دكتر حسن هاشمي
و جناب دكتر كريمـي و جناب آقای دكتر فرهاد نياقي بودند.
با وجود مخالفتهاي مستدل و مستند مبني بر ناعادالنه
بودن كاهش تعرفههاي سونوگرافي ،اعضاي شورايعالي بيمه
اعالم كردند كه كاهـش تعرفــه سونوگرافي مصوبه هيأت
وزيران و الزماالجرا است و تنها ميتــوان در مـورد نحـوة
كاهش كـدهاي سونوگرافي مذاكره كرد.

در نهايت نمايندگان انجمن راديولوژي حاضر در جلسه
نظر صريح خود مبني بر مخالفت با كاهش تعرفه سونوگرافي
را به شورايعالي بيمه اعالم كردند.
در حاشيه جلسه فوق ليست كدهاي مشكلدار كه نياز
به حذف يا تغيير داشتند صورت جلسه شد و قرار شد كه
نسبت به حذف اين كدها اقدام شود.
در طول دو ماه گذشــته جلسات و مکاتبات متعددی
در خصوص بحث کاهش تعرفهها با معاون اول محتـرم

رئیس جمهور ،رئیس محترم سازمان نظام پزشکی ،معاونت
محتـرم درمــان وزارت بهــداشت و  ...انجـام شـده است
که در یـک نمـونه ،دفتر معاونـت اول ریاســت جمهـوری
نامـه ریاست انجمن رادیولوژی را با موضوع افزایش تعرفه
خدمات رادیولوژی متناسب با ضریب تورم سالیانه را به دفتر
وزیر محترم بهداشت جهت بررسی و اقدام ارسال نمودند.

انجمن رادیولوژی ایران
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اولین جلسه کمیته تعرفه شورایعالی سازمان

نظام پزشکی

كميته تعرفه شورايعالي نظام پزشكي در تاريخ  ٢٦مهر
ستاد سازمان نظام پزشکی تشكيل شد.
دکتر اسپید عضو هیأت رئیسه شورایعالی نظام پزشکی
در خصوص مصوبات جلسه کمیسیون تعرفه شورایعالی نظام
پزشكي بیان کرد که کمیته تعرفه بعد از بحث و بررسي در
حول سه محور پیشنهادهایی را بدین شرح به شورایعالی
نظام پزشکی ارایه داد:
 -۱کمیتــه تعرفــه تاکید بر اجــرای کتاب  CPTبـدون
دستکاری دارد.
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 -۲از رياست سـازمان نظام پزشــکی و شـورایعالی نظام
پزشــكي خواسته شد تا از تمام ظرفیـتهای قانونـی
برای توقف اجـرای ویراش سـوم کتاب ارزش نسـبی
استفاده شود.
 -۳با توجه به این که در طرح تحول سالمت منابع مصرف
شده برای نیروی انسانی کمتر از  %۲۰و منابع صرف
شده برای تجهیزات پزشکی و  ...بیش از  %۸۰میباشد،
از این رو پیشنهاد میشود که در جهت صرفهجویی
منابع اقتصاد سالمت عالوه بر استانداردسازی و تهیه
گایدالینها در خصــوص تجهیــزات پزشــكي ،دارو
و  ...نیز صرفهجویــی به عمل آید و صـرفهجویی تنها
مختص منابع نیروی انسانی نباشد.

آشنایی با گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سخنسردبیر
دیدگاهها و گزارشها
انجمنرادیولوژیدررسانهها
دیدگاههایعلمی
خیلی دور خیلی نزدیک
آالچیق

حسن هاشمی
مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

گروه راديولوژی دانشگاه علوم پزشـکی تهـران با بيش
از  60سال سابقه يکی از گروههـای آموزشی فعال دانشکده
پزشـکی است که دارای 40نفر عضـو هیأت علمـی شامل
که  4نفر استاد 12 ،نفر دانشـيار 20 ،نفر اسـتاديار و  4نفر
کادر درمانی میباشـد .تعداد  110دستيار تخصصی در مقطع
 1تا  4دستيـاری در حال تحصيل هستند .اين گروه دارای
 8بيمارستان آموزشی میباشد که عبارتند از:
(ره)
 -1مجتمع بيمارستانی امام خمينی
 -2بيمارستان شريعتی
 -3بيمارستان مرکز طبی کودکان
 -4بيمارستان سينا
 -5بيمارستان اميراعلم
 -6بيمارستان بهرامی
 -7بيمارستان محب ياس
 -8بيمارستان آرش

Virtual Colonoscopy ،Virtual bronchoscopy

 CT angiographyاز تمامي ارگــانهاي بدن مانند مغز،
كليهها ،كرونر و قلب قابل انجام است.
اين مرکـز دارای دو دستگاه آنژيوگرافـی و يک مرکـز
استـروک میباشد .از خدمات درمانــی (اینترونشــنال) که
در مرکـز مذکور انجام میشـود میتوان به اقدامات واسکوالر
نظیــر Coiling :آنوریسمهای مغــزی ،آمبولیزاســیون
ناهنجاریهای شریانی -وریدی ،آمبولیزاسیون فیبرومهای
رحمی ،رادیوفریکوئنسی واریس اندام تحتانی ،آمبولیزاسیون
شریان برونکیال ،کمو آمبولیزاسـیونها ،آمبولیزاسیون ورید
پورت ،استنت کاروتیـد ،آنژیوپالستیکاروتید ،بیوپسی کبد
از طریق ژوگوالر ،آنژیوپالستیهای پریفرال ،اینتراپوپلیتال
آنژیوپالستی Tumor Ablations ،و غیره و نیز اقـدامات
غیر واسکوالر شـامل رادیوفریکوئنسی کبـد ،ورتبروپالستی،
 ، PLDD، PRTبیوپسیهای مختلف ،تزریق تحت هدایت
سیتیاسکن و یا سونوگرافــی به داخـل مفاصـل از جملـه
ساکروایلیاک و ...اشاره نمود.
اعضــاء هیأت علمی مرکز تصويـربرداری :دکتر حسن
هاشمی ،دکتر حسين قناعتی ،دکتر کاوس فيروزنيا ،دکتر
معصومه گيتی ،دکتر نسرين احمدی نژاد ،دکتر ناهيد صديقی

انجمن رادیولوژی ایران

بيمارستان امام خمينی(ره) خود شامل بخشهای:
الف-مرکز تصويربرداری
ب -راديولوژی مرکزی
ج-راديولوژی انستيتوکانسر
(عج)
د-راديولوژی وليعصر
مرکز تصويربرداری يکی از مجهزترين مراکز imaging
در کشور میباشد که اقدامات زير در آن انجام ميگردد:
 MRIاز تمامي ارگانهاي بدن به همراه سكانسهاي

 MRUدر اين مركز قابل انجام است.
با يک دستگاه  CTاسپيرال و يک دستگاه سیتیاسکن
 64دتكتور مولتياساليس CT Scan ،از تمامـي ارگانهاي
بدن با بازسـازي در مقاطع مختلف و بازسـازي سـه بعدي،
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 -1مجتمع بیمارستانی امام خمینی

(ره)

اختصـاصي نظيـر ديفيوژنfunctional MRI ،MRCP ،

از راست به چپ نشسته :دکتر آروين آريان ،دکتر مريم رحمانی ،دکتر نسرين احمدینژاد ،دکتر فائزه سلحشور
از راست به چپ ايستاده  :دکتر شیرين مردوخ پور ،دکتر نيلوفر ايوبی يزدی ،دکتر افسانه عليخاصی ،دکتر هادی رکنیيزدی ،دکتر حسين قناعتی ،دکتر حسن هاشمی،
دکتر کاوس فيروزنيا

فهرست اقدامات  imagingرادیولوژی مرکزی

كليه راديوگرافيهاي سـاده ،انواع راديوگرافيها با ماده
حاجب ،فلوروسكوپي ،كليه سونوگرافيهاي ،Gray scale
سونوگرافي داپلر رنگي از كليـه عـروق ،انجـام اینترونشنهاي
 nonvascularنظيــر بيوپسـي از ارگــانهاي مختــلف،
نفروسـتومي ،درنـاژ و استنت صفـراوي ،تخليه آبسهها و
كيستها انجام ميگردد.
اعضاء هیأت علمـی بخش راديولوژی مرکــزی :دکتر
هژيرصابری ،دکتر هادی رکنی يزدی ،دکتر نيلوفر ايوبی
يزدی ،دکتر فائزه سلحشور
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نشسته از راست به چپ دکتر امير پيمان هاشمی،
دکتر محمد داودی ،دکتر ليال آقا قزوينی ،دکتر ندا پاک
ايستاده جمعی از دستياران در کنار آقای دکتر رادمرد

32

 -2بیمارستان دکتر شریعتی
بخش راديـولوژی بيمارسـتان شريعتـی با دارا بــودن
 1دستـگاه  2 ،MRIدستگاه  6 ،CT.Scanدسـتگاه
سونوگرافـی 3 ،دستگاه فلورسـکوپی 2 ،دســتگاه DDR
و  3دسـتگاه آنالوگ در زمينه گوارش و جنرال فعاليت دارد .
اعضاءهیأتعلمیبخشراديولوژیبيمارستانشريعتی:
دکتر اميرپژمان هاشمی طاهری ،دکتر اميررضا رادمرد ،دکتر
محمد داودی ،دکتر دکتر ليال آقا قزوينی

از راست به چپ :دکتر ندا پاک ،دکتر هومن عليزاده ،دکتر مهرزاد مهديزاده

بخـش راديولـوژی مرکز طبی کودکان که قطب علمی
اطفال کشور میباشد دارای یک دستگاه  ، MRIیک دستگاه
 CT.Scanو دو دسـتگاه سـونوگــرافی و يـک دسـتگاه
راديولوژی کليه خدمات  Imagingمربوط به اطفال را زير
نظر کادری مجرب انجام ميدهد بيمارستان بهرامی نيز در
زمينــه بیماریهای اطفال در حال فعاليت میباشد.

انجمن رادیولوژی ایران

 -3بیمارستان مرکز طبی کودکان
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از راست به چپ :دکتر منا صالحی ،دکتر شیرين مردوخپور ،دکتر بهناز مرادی

اعضاء هیأت علمی بخش راديولوژی مرکز طبی کودکان:
دکتر مهرزاد مهديزاده ،دکتر ندا پاک ،دکتر فاطمه زمانی،
دکترهومن عليزاده و دکتر اميد قائمی
بيمارستان محب يــاس و آرش و وليعصـر(عج) در زمينه
 Woman imagingفعاليت دارند.
اعضاء هيأت علمی بيمارستان وليعصر(عج) :دکتر مريم
رحمانی ،دکتر مهروز ملک
اعضاء هيأت علمی بيمارستان محب ياس :دکتر بهناز
مرادی ،دکتر سارا پرويز ،دکتر شیرين مردوخ پور ،دکتر منا
صالحی
اعضاء هیأت علمی بيمارستان آرش :دکتر ليال بيانی،
دکتر محبوبه عابدی و دکتر هدی آصفی
بيمارستان اميراعلم با دارا بودن یک دستگاه ،CT.Scan
 2دستگاه ســونوگرافی و  3دستگاه راديولــوژی در زمينه
راديولوژی سـر و گـردن فعاليت مینمايد.
اعضاءهیأتعلمیبخشراديولوژیبيمارستاناميراعلم:
دکتر حبيب مظاهر ،دکتر هاشم شريفيان ،دکتر محمدعلی
کاظمی و دکتر مريم محمدزاده
بيمارستان سينــا نيز با دارا بــودن یک دسـتگاه MRI
یک دستگاه  2 ،CT.Scanدستگاه سونوگرافی و  2دستگاه
راديولوژی در زمينه جنرال فعاليت دارند.
اعضــاء هیـأت علمــی بخـش راديـولــوژی :دکتر
علی شکوریراد ،دکتر فرزاد بینياز  ،دکتر حسين کرجاليان
و دکتر خديجه بختآور

در دورههـای آموزشـی فوق شــرکت مینماينــد .از سال
 92تاکنون دورههای کوتـاه مدت راديولــوژی زنان و راديولوژی
پستان نيز در اين گــروه راهاندازی گرديد که مورد استقبال
زياد متخصصين راديولوژی قرار گرفت که گروه به زودی دوره
فلوشيپ رسمی اين دورهها را راه اندازی خواهد کرد.
دوره فلوشيپ راديولــوژی مداخلــهای از سـال  88به
تصويب رسيده است و هر سال  3نفر از فارغالتحصيالن
رشته راديولوژی پس از شرکت در آزمون فلوشيپ در دوره
فوق پذيرفته ميگردند که تا کنون تعداد  22نفر در اين رشته
فارغالتحصيل گرديدهاند.
مجله راديولوژی ايران و مرکز تحقيقات راديولوژی نوين
و تهاجمی وخدمات پژوهشي:
نشسته از راست به چب دکتر هاشم شريفيان ،دکتر حبيب مظاهر
ايستاده :دکتر محمدعلی کاظمی و خانم دکتر مريم محمدزاده
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از راست به چپ :دکتر حسين کرجاليان ،دکتر علی شکوریراد ،دکتر فرزاد
بینياز و دکترخديجه بختآور

خدمات آموزشي:
گروه راديولـوژی از سال  83شـروع به راهانـدازی دوره
کوتـاه مدت حرفــهای  MRIو  CT.Scanنمـوده است و
تمامی دانشآموختگان رشته راديولوژی در سـراسر کشــور
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مجلـه راديولوژی ايـران همــراه با انجمـن راديولوژی
از سـال  82تاکنـون مشغول فعاليـت میباشـد .آقای دکتـر
قناعتـی به عنوان مدير مسئول و آقای دکتــر فيروزنيا به
عنوان سردبيــر مجله و آقای دکتر شــکوریراد به عنوان
دبيراجرايي مجله مشغول فعاليت هستند و اعضــاء هیأت
علمي گــروه راديولوژی از reviewerهاي ثابت و فعــال
مجله  IJRو خبر مجالت داخلي و خارجي هستند .مسئوليت
بررسي متدولوژي طرحهاي تحقيقاتي و پاياننامهها در گروه
راديولوژي با اعضاء هیأت علمي بوده و طرحهای تحقیقاتی
متعددی در این گروه در حال اجرا هست .سرگروههای هر
رشته افراد زير میباشند:
 -1آقای دکتر اميررضا رادمرد
سر گروه Abdominal imaging
 -2آقای دکترحسين قناعتی
سر گروه Vascular Intervention
			
 -3دکتر حسن هاشمی
سر گروه NeroRadiology
 -4دکتر هاشم شريفيان
سرگروه Head & Neck Imaging
 -5دکتر مهدی آل حسين
سرگروه Pediatric Imaging
			
 -6دکتر مهيار غفوری
سرگروه Urogenital Imaging
 -7دکتر عباس ارجمند شبستری		
سرگروه Cardiac Imaging

 -8دکتر محمدعلی عقابيان
سرگروه Physics
			
 -9دکتر معصومه گيتی
سرگروه Woman’s Imaging
 -10دکتر مهروز ملک			
سرگروه Musculoskeletal Imaging
			
 -11دکتر ناهيد صديقی
سرگروه Chest Imaging

مرکز تحقيقات راديولوژی نوين و تهاجمی
اين مرکــز از ســال  1376به صورت واحد تحقيقات
شروع بکار و از سال  1385به صورت مصـوب با نام مـرکز
تحقيقات راديولوژی نوين و تهاجمی تاسيس شد.
آقای دکتر حسين قناعتی به پيشـنهاد شورایعالی مرکز
و حکم رئيس دانشگاه علوم پزشکی تهران به رياست اين
مرکــز منصوب گرديدهاند.

اهداف مرکز تحقيقات راديولوژی:

-1
-2

-3
-4
-5
-6
-7

توسعه و بکارگيــری دانش بشـری در زمينــه علـم
«راديولوژی نوين و تهاجمی»
انجام پژوهشهای بنيادی اپيدميولوژيک و بالينـی در
جهت اصالح نظام ارائه خدمات بهداشـتی درمانـی
کشور به منظور جوابگويی به نيازهای جامعه اسالمی
جمعآوری ،تنظيم و طبقهبندی اسناد ،مقاالت و مدارک
مربوطه و انتشار آنها
تربيت نيروی انســانی محقق در زمينــه «راديولوژی
نوين و تهاجمی»
ترغيب تشويق و بکارگيری محققين
کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقيقاتی و
اجرايی مربوطه در داخل کشور
همکاری علمـی با مراکـز تحقيقاتی و آموزشـی ساير
کشورها و سازمانهای بينالمللی با رعايت قوانين و
مقررات دولت جمهوری اسالمی ايران

انجمن رادیولوژی ایران
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از راست به چپ :دکتر حسن هاشمی،
دکتر هژيرصابری ،دکتر حبيب مظاهر ،دکتر هاشم شريفيان،
دکتر محمدعلی شعبانی ،دکتر حسين قناعتی

سخنسردبیر
دیدگاهها و گزارشها
انجمنرادیولوژیدررسانهها
دیدگاههایعلمی
خیلی دور خیلی نزدیک
آالچیق

نگاهی به کارگاهها ،بازآموزیها و جلسات همگرایی
گزارش هشتمین کنگره ساالنه تصویربرداری بیماریهای زنان در اهواز

احمد سلطانی شیرازی
استاد رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور  -اهواز
		

زهرا کردونی
گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور  -اهواز
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انجمن رادیولوژی ایران

هشتمین کنگره ساالنه تصویربرداری بیماریهای زنان
و مامایی بهعنوان رخدادی علمی ،پژوهشی و کشوری که
هدف بزرگ آن ارتقــاء سالمت مادر و جنین است به مدت
 4روز در شهر اهواز از تاریخ  95/10/29لغایت 95/11/2
برگزار شد .این کنگره با همت و همکاری گروههای علمی
و آموزشی رادیولوژی ،زنان ،جراحی ،پاتولوژی و رادیوتراپی
ی شاپور اهواز و همچنیـن با
دانشگاه علــوم پزشـکی جند 
همکاری انجمن رادیولوژی ایـران و خوزستان و گروههای
آموزشی رادیولوژی کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور
برگزار شد ،تا بتواند باعث ارتقاء سطح علمی و همچنین ارتقاء
استانداردهای تشخیصی و درمانی در زمینـه بیماریهای
زنان و مامایی در سطح کشور باشد.
در روز اول کنگـره موضوع اصلی مورد بحث با محوریت
بررسی حاملگی چندقلویی ،نحوه بررسـی تصویربرداری آن
و همچنین مدیریت کلینیکـی آن مورد توجــه قرار گرفت
تا بتوان با توجه به افزایش میزان خطرات تحمیلی به مادر
در حاملگی چند قلویی این مشکالت را به بهترین نحو
مدیریت کرد ،لذا هفت سخنرانی به همراه یک پنل توسط
متخصصین رادیولوژی و زنان در این مورد برگزار شد.
با توجه به افزایـش میـزان نگرانـی بیماران نسبت به
وجود اختالالت کروموزومی و سـالمت جنیـن و همچنین
افزایش ســطح استانداردهـای تشخیصـی در آنومالیهای
جنین ،موضوع اصلی سخنرانیهای قسمت دوم روز اول با
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محـوریت آنومالی جنین بود  ،در این زمینه نقش سونوگرافی
در بررسی آنومالی جنین در سیستم ادراری ،سیستم اسکلتی،
سیستم عصبی و قفسه صدری وارد بحث و تبادل نظر قرار
گرفت؛ همچنین نحـوه مدیریت کلینیکـی آن در سـه ماهه
اول ،دوم و ســوم با توجه به چالـشهای پزشکی قانونی و
محدودیت زمانی آن مورد توجه قرار گرفت.
با توجه به افزایـش نقـش  MRIدر بررسـی تکمیلــی
تشخیصی آنومالیهای جنیــن به خصوص در سیستمهای
عصبـی که امروز توانسـته دریچه جدیـدی در نحوه بررسی
ضایعات عصبی جنین کمک رادیولوژیستها بیاید مورد
بررسی قرار گرفت ،در این مبحث محدودیتهای  MRIو
همچنین برتریهای  MRIدر مقایسه با سونوگرافی بعنوان
یک روش تکمیلی و جایگزین مورد ارزیابی قرار گرفت.
در جلسه اول روز دوم محـوریت موضوع خونریزیهای
رحمـی و نقـش تصویربـرداری سـونـوگـرافـی MRI ،و
سایر روشهای تصویربرداری مورد توجـه بود .همچنین از
نکـات مورد ارائه در کنفرانس موضـوع کاربرد مواد حاجـب
در تصویربرداری زنـان حاملـه و همچنین اثرات اشعه ،X
محدودیتها و شرایط استفاده بهینه از آن در خانم حاملـه از
مواردی بود که در این قسمت مورد بحـث و تبـادل نظــر
قرار گـرفت و آخرین اطالعات در این زمینه به اطالع حضار
رسانیده شد.

در جلســه دوم موضـوع روشهای تصـویربــرداری
تومــورهای تخمدان مدنظـر بـود ،لذا تازههای  MRIدر
بررسی تومورهای تخمدان و همچنین مقایسه تظاهرات
تصــویربرداری تومــورهای تخمــدان در سونوگرافــی،
سیتیاسکن و  MRIمورد توجه قرار گرفـت ،همچنین یک
کارگاه و یک پنل در این موارد تشکیل شد که مورد استقبال
همکاران رادیولوژیست قرار گرفت .از موضوعات مورد بحث
دیگر نحوه تعامل گروههای آموزشی رادیولوژی و گروههای
آموزشی زنان و همچنین نحوه مشارکت متخصصین زنان
در کنگـرههای رادیولوژی و بالعکس ،توسط همکاران مورد
توجه و مباحثه قرار گرفت.
در بعدازظهر روز پنجشنبه با اطالعرسانی قبلی همه
همکاران رادیولوژیست ،انتخابات انجمن رایولوژی خوزستان
با حضور نماینده انجمن رادیولوژی ایران آقای دکتر عباس
درگاهی و اکثریت رادیولوژیستهای شاغل در استان برگزار
شد .در این جلسه اقدامات صنفی ،علمی و اداری انجام شده
توسط هیأت مدیره قبلی به استماع شرکتکنندگان رسید،
همچنین از افراد کاندیدا در انتخابات انجمن ،هر کـدام نقطه
نظرها و پیشنهادهای خود را اعالم نمودند و راهکارهای
برخـورد با چالشهای پیشرو که از عمــده موضوعات آن
نحوه برخورد و پیگیـری و پیشـگیری از مداخـالت حرفهای
توسط سایر تخصصها و مطالبات معوقه با بیمهها که منجر

به اختالالت شـدید مالی در اداره مراکـز گردیــده و تعییـن
تعرفه واقعی روشهای تصویربرداری ،مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفت.
در این انتخابات  5نفر از همکاران رادیولوژیست به عنوان
اعضاء هیأت مدیره انتخاب گردیدند که شامل :دکتر احمد
سلطانی شیرازی ،دکتر مرتضی طهماسبی ،دکتر محمدقاسم
حنفی ،دکتر محمد مومن غریبوند و دکتر فاطمه مهدیپور
به عنوان اعضاء جدید هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
در روز سوم از صبح تا ظهر اختصاص به کارگاه آموزشی
در زمینه چالشها آنومالی اسکن و همچنین نحوه استاندارد
کردن انجـام آن و مـواردی که میبایسـت در آنومالی اسکن
مورد توجـه قرار گیـرد برگـزار شد که با استقبال همکـاران
رادیولوژیست ،دستیـاران و متخصصین زنـان رو به رو شد.
عصر روز سوم به تور گردشــگری اسـتان اختصاص یافته
بود که با استقبال همکاران در ســفر تفریحی به صورت
زمینی و دریایی در دو شهر آبادان و خرمشهر برگزار شد .روز
چهارم در قسمت اول اختصاص به رادیولوژی اینترونشن با
محوریت موضوعی کنترل خونریزی در دوران حاملگی و
خونریزی پس از زایمان و نقش رادیولوژی اینترونشـن در
درمان آنومالیهای سیستمهای ادراری جنین مورد بحث و
تبادلنظر به صورت ارائه سخنرانی و کارگاه آموزشی قرار
گرفت.

انجمن رادیولوژی ایران
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درآخرینقسمتکنگرهاختصاصبهضایعاتتصویربرداری
پستان با محوریت ضایعات گرانولوماتوز پستان ،که شامل
بررسی نقش سونوگرافی ،MRI ،تظاهرات بالینی و همچنین
مدیریت درمانی آن و چالشهای پاتولوژی در این زمینه
مورد بحـث و تبــادل نظر قـرار گرفت ،در پایان از حضــور
و همکاری کلیه همکارانـی که شرکت فعـال و قبول ارائه
سخنرانی و برگزاری کارگاه با توجه به مسافت طوالنی و
دغدغههای پروازی پذیرفتهاند ،صمیمانه تشکر مینمائیم.
با توجه به برگــزاری نمایشـگاههای جانبی تجهیـزات
پزشکی در کنگـره امسـال از کلیـه شرکتهایی که شرکت
فعال داشتند و با ارائه آخـرین تجهیـزات پزشکی کمک به
رونق و همچنین ارتقاء میزان سرویسدهی ،خدمات پزشکی
گردیدند تشکر وافر مینمائیم.
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در سال گذشته متاسـفانه فقـدان دو نفر از همکاران
رادیولـوژی پیشکسوت استان آقای دکتر حسین تمــدن و
آقای دکتر یداله آمـوزگار که اسطورههای انسان دوستی و
افتخار رادیولوژی اســتان بودند را شــاهد بودیـم .در پایان
درگذشـت این دو عـزیز را به خانوادههای محتـرم آنـان و
همچنین انجمن رادیولوژی ایران تسلیت عرض نموده و از
خداوند منـان آرامش ابدی روح آنان را مسئلت داریم.
در پایان از کلیــه پرســنل گروه رادیولــوژی و معاونت
پژوهشی دانشگاه و همکاران رادیولوژیست و دستیاران که
ما را در برگزاری این کنگره یاری نمودند ،قدردانی و تشکر
مینمائیم.

کارگاه عملی سونوگرافی تهران
این کارگاه عملــی در تاریخ  2و  3شــهریور ماه 1396
توسط انجمـن رادیولــوژی ایران در تهران برگزار شد.
دبیر این کارگاه دو روزه جناب آقای دکتر فـرخ نـادری
بودند.
مباحث مورد بحث این کارگــاه شـامل آناتومی شانه،
آرنج ،مچ دست ،مفصل هیپ ،زانو ،مچ پا و تکنیک انجام
سونوگرافی پاتولوژیهای شــانه ،آرنــج ،مچ دست ،مفصل

گزارش نشست انجمن رادیولوژی

استان کرمان

 -1دکتر مجید طهمورسی (رئیس انجمن استان)
 -2دکتر احمد انحصاری
 -3دکتر کیوان سالجقه
 -4دکتر محمد احسان
 -5خانم دکتر فهیمی
و اینجانب دکتر محمود برفهای از انجمن مرکزی
راجع به مسائل مختلف علمی و صنفـی و نیز مشکالت
مبتال به رادیولوژی کشور و استان کرمان بحث و تبادل نظر
شد .که اهم آنها به شرح ذیل میباشد:
 -1کمبود رایولوژیست در بخش دولتی و هیأت علمی دانشگاه
علوم پزشکی کرمان و مرکز تأمین اجتماعی استان

انجمن رادیولوژی ایران

در راستای برنامه همگرایی انجمنهای رادیولوژی مرکزی
و استانی در تاریخ  95/12/20در محل مرکز تصویربرداری
نور با حضور اعضای انجمن استان و اینجانب جلسه تشکیل
گردید.

اعضای شرکتکننده عبارت بودند از:
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محمود برفهای
عضو هیأت مدیره انجمن رادیولوژی ایران

هیپ ،زانو و مچ پا بود که  21نفر از همکاران رادیولوژیست
در این کارگاه شرکت نمودند و به صورت عملی نیز برروی
بیمار کار نمودند.
به کلیـه شرکتکننـدگان در این کارگــاه  10امتیــاز
بازآموزی داده شد.
اسپانسری این کارگاه برعهده شرکت تنآسا طب نوین
بود که در طـول برگـزاری کارگـاه سه دستـگاه سونوگرافـی
جهت استفاده شرکتکنندگان تدارک دیده بودند.

 -2کمبود رادیولوژیست در برخی شهرستانهای استان به
ویژه شهرهایی که تک رادیولوژیست هستند.
 -3پاییـن بودن تعـرفـه  CT scanو  MRIکه با توجـه
به هزینههای مربوط مقـرون به صرفه نبوده و نگرانی
از احتمال کاهش  Kتعرفـه سونوگرافی که تنها منبـع
جبرانکننده ضرر دهی سایر قسمتها است.
 -4توجه بیشتر به توزیع طرح نیروی انسانی و ضریب K
فارغ التحصیالن رشــته رادیولـوژی که مناطق کمتـر
بهرهمند مورد توجه بیشتر قرار گیــرد و نظر انجمـن
رادیولوژی مرکـزی و انجمنهای اسـتانی در این مورد
توسط وزارت بهداشت لحاظ گردد.
 -5ناقـص بودن بیمـه مسئولیت حرفـهای رادیولوژیستها
که الزم است اصالح گردد.
 -6در استان کرمان ،رشته رادیولوژی بهطور فوقتخصصی
و دورههای تکمیلی وجود ندارد.
 -7درخواست برای فعالتر شدن شرکت تعاونی رادیولوژی
ایران
 -8درخواسـت برای سطحبندی شــرکتهای تجهیـزات
پزشکی توسط انجمن رادیولوژی (با نظر سنجی اعضاء
و سایر استانداردها و قابلیتها)
در ادامه اینجانب ضمن مـرور شـرح وظایف (علمی -فنی
 صنفی) انجمـن رادیـولـوژی و دوران حسـاس و پرتالطـمحاکم بر جامعه پزشکی و بخصوص رادیولوژیستهای کشور
بر لزوم فعالیت گستردهتر و مسئوالنهتر همه اعضای محترم
تاکید کردم.

-1

-2

-3

-4

-5

-6
-7

توصیهها و پیشنهادهای اینجانب به شرح زیر ارائه گردید:
متخصصین رادیولوژی فعال در سطح شهر حداالمکان
بطور قراردادی و پاره وقت مراکز دولتی و دانشگاهی و
تأمین اجتماعی را پوشش دهند تا زمان تامین نیروی
انسانی جایگزین احساس خالء و کمبود نشود.
جلسات منظم انجمن استانی به طور ماهانه و با الگوی
انجمن مرکزی انجام شود .دستور جلسات ثبت و ضبط
گردد.
یک شماره حســاب بانکـی مشخص جهـت انجمن
رادیولوژی استان تامین و به انجمن مرکزی نیز اعالم
گردد ،تا بتوانیم سهم حق عضویت اعضای استانی را
واریز نمائیم.
برگزاری فصــل سمینارهای علمــی و workshop
یک روزه را در دستور کار قرار دهند و قول همکاری
و پشتیبانی مالی و سـتادی و علمی از طرف انجمـن
مرکزی به انها داده شد.
به منظور پیشبرد اهــداف علمـی و صنفـی و حل
موضوعات کالن رادیولوژی کشور افراد ذینفوذ استان
مورد مشـاوره و مـذاکره قرار گیــرند و امکـان ارتباط
انجمن مرکزی با ایشان فراهم گردد.
توصیــه به یکسانسازی ریپورتهای رادیــولوژی و
سونوگرافی و سایر گزارشهای تصویر برداری پزشکی
در مورد دوره فلوشیپ رادیولوژی ،چون بجز اینترونشن
امکان آن تا حــال حاضـر در کشــور وجــود ندارد،
پیشنهاد شد به دلیل ضرورت توانمندسازی همکاران
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رادیولوژیست در سراسر کشــور از جمله استان کرمان
در برخی رشتهها مانند نورورادیولوژیMSK، GYM. ،
 ،QBاطفــال و ...برای هر رشته یک نفــر را معرفی
نمایند.تا با هماهنگی انجمن مرکزی و هیأت محترم بورد
رادیولوژی جهت دوره تکمیلی کوتاه مدت معرفی شوند و
بدین و سیله خالء موجود در استان نیز مرتفع گردد.
 -8پیشنهاد شد به طــور سـاالنه و یا هر شش ماه گزارش
عملکرد انجمن استان به انجمن مرکزی اعالم گردد.

گزارش جلسه همگرایی و انتخابات

هیـأتمدیـرهانجمـنرایولـوژی

استانبوشهر
عباس درگاهی

مدیر همگرایی انجمنهای رادیولوژی استانی

انجمن رادیولوژی ایران
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جلسه همگرایـی و انتخــابات هیأت مدیــره انجمــن
رایولوژی استان بوشهر با حضور تعدادی از رادیولوژیستهای
آن استان در تاریخ  95/12/20در سالن کنفرانس بیمارستان
بنتالهدی بوشهر برگزار شد.
در این جلسه انتخــابات استـانی برگـزار شد و بحث و
تبادل نظر در خصوص رشـته رادیولوژی (کشوری و استانی)
انجام و پیشنهادهای ذیل مطرح گردید:
 -1تصمیمگیری کالن در این رشته با توافق جمعی صورت
گیرد.
 -2برای تقویت بنیــان علمـی رادیولوژیستها ،باید تعداد
روزهای آموزشی در سال حداقل  30روز باشد.
 -3در کنگــره ساالنه رادیولوژی به جـای ارائه موضوعات
فوقتخصصی ،بدیهـیترین و رایـجتـرین موضوعات
علمی ارائه گردند.

 -4آموزش دورههایی نظیـــر :سـونوگرافــی چشـــم،
موسکولواسکلتال و  ...ضروری به نظر میرسد.
 -5قرار دادن لینک  Updateعلوم رادیولوژی در سایت
انجمن .
 -6همسانسازی ریپورتها در کل کشور
 -7تکرار موضوعات آموزشی مهم در طی هر سال مث ً
ال
 10برنامه  10 ، NTبرنامه داپلر حاملگی و ...
 -8استفاده از راهنمایــیهای افرادی نظیـر آقایان دکتـر
ترکی ،شکوری ،والیتی و ...
 -9شرایط برای کاندیداتوری رادیولوژیستها در مجلس
شورای اسالمی ،نظام پزشکی و  ...فراهم گردد.
 -10پیگیری حق اشــعه و بازنشستـگی رادیولوژیستها
صورت پذیرد.
 -11به علت حجم باالی کار ،سرعت بخشیدن و پیگیری
دائمی مشکالت رشته رادیولوژی حقوق برای اعضای
هیأت مدیره در نظر گرفته شود و چند رادیولوژیست به
استخدام انجمن درآیند.
در پایان انتخابات هیأت مدیره انجمن رادیولوژی امسال
بوشهر انجام شد.

تجربه کنگره FMF2017
محمدعلی کریمی
عضو انجمن رادیولوژی ایران
شانزدهمین کنگــره بینالمللــی Fetal Medicine
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 )FMF( Foundationدر تاریخ  25تا  29ژوئن  2017در
شهر لیوبلیونای اسلوونی برگزار شد و من به همراه چند تن
از همکاران رادیولوژیست در آن شرکت داشتم .از ایران چند
پریناتولوژیست هم در این کنگره شرکت کرده بودند.
اولین چیزی که در این کنگره توجه مرا جلب کرد،
این بود که برخالف انتظاری که از یک بنیاد بینالمللی
داشتم این کنگره فقط یک سالن داشت و سخنرانیها در
تمام پنج روز فقط در همان یک سالن انجام میگرفت.
البته پروفسور نیکالیدس تالش کرده بود برای باال بردن
سطح علمی کنگره در کنار خود ،سخنرانان صاحبنظر و
مطرحی از سراسر دنیا دعوت نماید و مطالب بسیار مفیدی
هم ارائه کردند .موضوعات این کنگره بخشهای مختلف
از تشخیص و درمان و  managementاختالالت و
ناهنجــاریهای جنین و جفت و مادر را شامل میشــد.
بخشهایی که صرف ًا مربوط به سونوگرافی بارداری باشند
که مورد توجـه ما رادیولوژیستهاست نسـبت ًا کم بودنـد.
هرچند این موارد اندک نیز کیفیت مطلوب داشتند ،ولی یک
نکتـه حائز اهمیت این بود که مطالب گفتــه شده در آنجا
چیــزی بیشـتر از کنگــرههای داخل کشـور نداشـت و چه
بسا در کنــگرههای داخلی مباحث سونوگرافی بارداری با
تفصیل بیشتر ارائه میشوند .البته برخی مباحث بسیار مفید
این کنگره مثل interventionهای تحت گاید سونوگرافی
در طـی بـارداری و جراحـیهای فتوسکوپیک در ایــران
وجود نداشته یا بسیار کم است و به نظر میرسد نیاز است
برای ارتقــای سطح علمی و جایگاه رشته ،برخی همکاران
رادیولوژیست به این حوزه وارد شوند.
یکی از مباحــث مهــم این کنگــره غربالگــریهای
دوران بارداری و بحث بر ســر همگانـی کــردن تستهای
غیرتهاجمی ،یعنی  ،cell free DNAبود که مسأله اصلی
گران بودن آن است .بعد از جلسه مذکور در صحبتی که با
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پروفسور نیکالیدس داشتم ،ایشـان اظهار امیدواری کرد که
این تست در آینده ارزانتر شده و در دسترس همگان قرار
گیرد.
یکی از نقـاط ضعف این کنگره به زعـم بنـده این بود
که پرزنتاسیون خالصه مقاالت پذیرفته شده در این کنگره
(که تعداد آنها هم کم نبـود) در البـهالی برنامه سخنرانیها
گنجانده شده بود و چون همه در یک ســالن ارائه میشـد
شرکتکنندگان حق انتخاب نداشتند و مجبور بودند وقت
قابل توجهی را صـرف شنیدن تعـداد زیادی خالصـه مقاله
بکنند که بعض ًا نتایج قطعی هم نداشتند و کاربـردی هم
نبودند یا مورد عالقه و در حیطه کاری آنها نبود.
از پروفســور نیکالیــدس دعوت کردم که در کنــگره
رادیولوژی ما نیز سخنرانی داشته باشند .ایشان گفتند که با
هواپیما مسافرت نمیکنند ،ولی برای تله کنفرانس ویدئویی
اعالم آمادگی کردند.
به طور کلی سفر مفیـدی بود و با فضای حاکم بر FMF
و کنگره آن بیشتر آشنا شدم و به آینده علمی همکارانم در
داخل کشور به شرط اندکی همت و همیت امیدوار گشتم.
با آرزوی سربلندی و بهروزی

دکتر محمدعلی کریمی و پروفسور نیکالیدس در کنگره FMF 2017

کارگاهعملیسونوگرافیشانهوزانو
این کارگاه برعهده شرکت تنآساطب بود که با ارائه سه
دستگاه سونوگرافی در طول برگزاری کارگاه همکاری بسیار
خوبی با انجمن رادیولوژی داشتند.
این کارگاه عملی در تاریخ  29و  30تیرماه  1396توسط
انجمن رادیولوژی ایران با همکاری انجمن رادیولوژی شاخه
اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.
دبیـر این کارگاه دو روزه آقای دکتر مهدی کـرمی عضو
هیأت علمی دانشگاه اصفهان بودند.
مباحث مورد بحث این کارگاه شامل آناتومی شانه و زانو،
تکنیکانجامسونوگرافیپاتولـوژیهایشانهوزانوواینترونشن
بود که  15نفر از همکـاران رادیولوژیست در این کارگاه شرکت
نمودند و به صورت عملی نیز بر روی بیمار کار نمودند.
به کلیه شرکتکنندگان در این کارگاه  10امتیاز بازآموزی
تخصیص یافت ،در برگزاری این کارگاه سرکارخانم دکتر غزاله
جمالیپور صوفی و خانم دکتر فاطمه کرمی نیز همکاری نمودند.

27th ISU.OG Congress

عضو انجمن رادیولوژی ایران

International Society of Ultrasound

 in Obstetric and Gynecologyانجمنــی از
حرفهایترینها در زمینه سونوگرافیهای زنــان و مامایــی و
ژنیکولوژی است که در انگلیس و ولز شکل گرفت و در حال

انجمن رادیولوژی ایران

لیال بیانی
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Vienna, 16-19th September

حاضر جهانی است .هدف اصلی آن آموزشهای
در سونوگرافی زنان ،مامایی و ژنیکولوژی است که در کنار
آن با دانش عملی و تحقیقات  up to dateحمایت میشود
و سالیانه یک گردهمایی از بزرگترین صاحب نظران این
رشته برای تبادل دانش ،به اشتراکگذاری تجربیــات و
آخـرین تحقیقات با نام کنگرههای سالیانه  ISOUGبرگزار
میشود که هر سال در نقطهای از دنیا میباشد و امسال
قرعه به نام اتریش و وین زده شده بود.
محـل کنگــره در  Austria center viennaو یا
 conference centerبرگزار شد که در مجـاورت نزدیک

hand-on
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مقر سـازمان ملل در ویـن و در کنار رود دانوب قرار گرفته
است و از چشمانداز زیبایی برخوردار است.
از نظر  locationدسترسی عالی با مترو ،اتوبوس و
وسایل نقلیه عمومی به محل کنگره ممکن بود و فاصله آن
با مترو تا مرکز شهر چند دقیقه بود.
کنگــره در فضایی نسبت ًا بزرگ با چهار سالن اصلی و
گنجایش تقریبی  20000نفر برگزار شد.
در عیــن حال و همـزمان با جلسات سـالنهای اصلی
کالسهای متعدد دیگری در اتاقهای فرعی ( )hubبرگزار
میشـد که بر اســاس ادعا خودشان چنین فضـایی در اروپا
بیرقیب میباشد.
از لحظه ورود به فضای کنگره ،یک تیم منسجم جهت
پاسخ گویی و راهنمایی به شرکت کنندگان با حوصله کامل
و خلق نیک حضور داشتند.
Deskهای متعـــدد جهـت کنتـــرل اطالعات ثبت
نامشدگان و صدور کارتهای شناسایی مشغول به کار بودند
و با سرعت مناســبی که مانع از ازدحام میشــد همکـاری
میکردند.
همچنین نمایندگان اصلی  ISUOGجهت راهنمایــی
شرکتکنندگان برای ورود به سایت و اســتفاده از امکانات
آموزشی آن حضور داشتند و همزمان ده کامپیوتر برای ورود
به سایت  ISUOGدر اختیار حضار قرار داشت.
به محـض گرفتن کارت کنگره application ،کنگره
بر روی تلفنهای همراه فعـال میشـد که امکــان ورود
به فضای مجازی بینظیری را مهیا میکـرد از جمله
تمام برنامههای اصلی و فرعی ،خالصه مقاالت ،اسامی
شرکتکننــدگان ،گذاشــتن  noteدر فضـای مجـازی،
نظردهی در مورد برنامهها ،ثبت نام برای کنگره آینده و حتی
انواع بازیهای مجازی که به نظــر اینجانب یکی از نقــاط
مثبت کنگره محسوب میشد.
Scientific programs

کنگــره اصــلی در چهــار روز و  precongressدر
روز قبــل از کنگره اصلی برگزار شد.
محور اصــلی و فرعــی  precongressبررســی
 fetal MRIبود که توســط  professor prayerانجــام
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شد course .یک مــرور کلـی و الزم بـرای  MRIجنیـن
بود .نکـات الزم جهت چگــونه انجـام دادن  ،MRIنمایش
پاتــولوژیهای  ،brainبحث در موارد مشـکلزا و نهایت ًا
معرفی بیماران جالب بود .ولیکــن عمــدت ًا مباحث basic
مطرح شد.
در روز آخــر از شرکتکننــدگان امتحانـی جهت اعطا
 certificateجهت  fetal MRIگرفته شد.

کنگره چهار روزه در یک نگاه
 :Master classesهر روز از ساعت هفت و نیم تا
هشت و نیم صبح همزمان در چهار سالن اصلی اساتید برتر
سخنرانیهای علمی با تاکید بر نکات مهم عملی و up to
 dateایراد میکردند.
 :Workshopsتوسط بزرگترین و باتجربهترین اعضاء
 ISUOGانجام میشد .که تجارب خود را در موارد خاص
به شراکت میگذاشتند.
تعدادی از work shopها همراه با اسکن  liveبود که
توسط مجربان این کار انجام می شود عمدت ًا مسائل basic
ولیکن مهم بحث شد.
عمده فوکوس مطالب پیرامون چند محور بود:
Fetal growth. .1
Preeclampsia and high risk pregnancy .2
Gynecology .3
Biochemistry in fetal screening .4
Fetal echocardiogram،up to date in first .5
and second trimester screening

مابقــی مطالب عمدت ًا
بود که سخنرانان نتایج آخرین تحقیقات خود را در پنج دقیقه
عرضه میکردند و  3-2دقیقه جهت سواالت حضار وقت
داده میشد.
short oral presentation

نقاط قوت و ضعف:
زمانبنـدی بینظیر و متعهد بودن به بازه زمانـی تعیین
شده ،ارائه سخنرانیها و جلسات در سطوح مختلف از basic
تا پیشـرفته و امکان بحث آزاد میان شــرکتکنندگان و
سخنرانان از نکات قابل توجه بود.

به نظر اینجانب یکی از نقاط ضعف کنگره اختصاص زمان
زیادی به بیان researchهای انجام شده که تناقضهایی
در بسیاری از موارد دیده میشد و زمان زیادی از کنگره به
بحثهای جنجالی بینتیجه میگذشت .اگرچه این مباحث
جهت آشنایی با اینده علم و آنچه که درانتظار ماست الزامی
است ولیکن در عمل کمک کننـده نبــود و گاه باعث سـر
درگمی خاصی در  audienceمیشد و در یک نگاه کلی و
بدون تعصب می خواهم اعالم کنم که به نظر حقیرمطالب
علمی  practicalو کاربردی در کنگره ساالنه خودمان
بیشتر یافت میشود .به امید شکوفایی ایران عزیز.

انجمن رادیولوژی ایران
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سخنسردبیر
دیدگاهها و گزارشها
انجمنرادیولوژیدررسانهها
دیدگاههایعلمی
خیلی دور خیلی نزدیک
آالچیق

گزارش جلسه  8صبح پنجشنبه  96/3/4در مورد تعیین محل
کنگره سی و چهارم رادیولوژی

کوروش عبداللهیفرد
عضو هیأت مدیره انجمن رادیولوژی ایران
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در مورد محل برگزاری کنگره سی و چهارم رادیولوژی
جلســهای با حضور ریاســت محترم انجمن ،آقای دکتــر
جالل جاللشکوهی و رئیس کنــگره ،آقای دکتر حکمتنیا
و دبیران علمی و اجرایــی کنگــره  34در محل انجمــن
رادیولوژی با حضور مسئولین ثبت نام و امور نمایشگاهی
برگزار شد.
در این جلســه امکانات ســالنهای مرکز همایشهای
هتل المپیک به حاضـرین توضیح داده شد و با قــرار دادن
گرید علمی اولیه روی سالنها و با توجه به روند صعودی
تعداد شرکتکنندگان ب ه دالیل زیر نظــرات ریاست انجمن
و رئیس کنگــره و دبیــران علمی و اجرایی به شرح زیر
تقدیم هیأت مدیره محترم انجمن می شود.
 -1هتل المپیک چون حالت هتل دارد و در سالهای قبل
با گردش حداکثر  1500نفر در البی ترافیک حاضرین
ثبت شده است امسال با توجـه به ثبت نام تا  4000نفر
به شدت کمیته اجرایــی و علمـی را با بحــران روبرو
میسازد چرا که سالنها و کارگاهها و حتی رستورانها
با فاصله بسیار کــم از هم واقع شدهاند و در زمانهای
خاص حداکثـر فشـردگی عبـور و مـرور با بینظمی
مواجه خواهیم شد.
 -2سیستم سمعی بصری فعلـی فقـط در سـالن بـزرگ
اصلی و هگمتانه استاندارد کنگـرههای بینالمللی است
و در سال  97مسئولین هتـل تصمیم به رفع نواقـص
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و آمادهسازی دارند و چون امکانات برج میالد بسته به
نیاز علمی کنگره موجود میباشد این محل برای سال
 97در الویت قرار میگیرد.
 -3در مورد برنامههای کنسـرت و هنـری نیز محدودیت
صندلی در سالن اصلی میتوانــد عامل محدود کننده
باشد و تبعات ثانوی نارضایتی ایجاد کند.
 -4در مورد محل نمایشگاه؛ نزدیک بودن نمایشگاه امتیاز
بزرگ مرکــز (المپیک) میباشـد ولی عدم همپوشانی
گرید علمـی با شکل و تعداد و فیزیک سالنها حتی
در مورد برگزاری کارگاههای متعدد شرکتها ممکن
نمیشود .ضمن اینکه انتقادات از محل نمایشگاههای
برج میالد در حدود  8درصد بوده یعنی با  %92رضایت
همراه بوده است .حـذف قهوهخـانه سنتی از نمایشگاه
فضای بیشتری را به نمایشگاه میدهد .پیشنهادهایی
نیز در راستای بهبـود وضع به گرداننـدگان برج میـالد
ارائه شده است.
 -5درنهایت با توجه به روند افزاینده تعدادشرکتکنندهها
و عدم تطابق گرید علمی با امکانات موجود و بررسی
نمودارها و نتایج نظرسنجی موجود بر اساس  6بار
اعالم در گروه و کانال و شبکه  SMSانجمن تصمیم
برای پیشنهاد محل سال  96مرکز همایشهای میالد
می باشد.

طبق روال دورههای قبل پس از برگــزاری کنــگره
رادیولوژی ،نظرسنجی از شرکتکنندگان حاضر در کنگره
 33از طریق سایت انجمن انجام شد.
نحوة انجـام کار به این شکل بود که سـواالت موردنظر
در سایت انجمـن بارگـزاری شــد .لینک دستـرسی در
صفحــه اول سـایت قــرار گرفت و پس از چند مرحلــه
اطالعرسانی از طریق پیــامک در یک بازه زمانی  20روزه
نظرات شرکتکنندگان جمعآوری شد.
در مرحلــه بعد ،نقطه نظــرات ارائــه شده و اطالعات
جمعآوری شــده تحلیل و دستهبندی شده ،نتایج در قالب
نمودارهای تحلیلی ارایه گردید.
در ادامه نمــونه فرمــت پرسـشهای مطــرح شــده
و نمودارهای تحلیلی استخراج شده از دادههای جمعآوری
شده قابل مشاهده است.

فرم نظرسنجی سی و سومین کنگره
رادیولوژی ایران

همکاران ارجمند و دوستان گرامی

میزان رضایتمندی شما از هر یك از موارد زیر چقدر
بوده است؟

(امتیاز بیشتر به معنی رضایت بیشتر است)
کدملی (*)

برنامه علمی كنگره (*)

۲ ۱

۳

فضاهای آموزشی كنگره (*)
۲ ۱

۳

سخنرانان كنگره (*)
فرایند ثبت نام (*)
سایت كنگره (*)
پذیراییها (*)
نمایشگاه (*)

۲ ۱
۲ ۱
۲ ۱
۲ ۱

۳
۳
۳
۳

۲ ۱

۳

برنامههای فرهنگی هنری (*)
۲ ۱

۳

سرویس نقلیه عمومی (*)
پاركینگ (*)
نشریات (*)

۴
۴
۴
۴
۴
۴
۴

۵
۵
۵
۵
۵
۵
۵

۲ ۱

۳

۴

۵

۲ ۱

۳

۴

۵

۲ ۱
۲ ۱

۳
۳

۴
۴

انجمن رادیولوژی ایران

غرفه انجمن (*)

۴

۵

۵
۵
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پیش از اینـکه ما را با نقطه نظــرات خود آشنا بفرمایید،
لطف ًا نکات زیر را مد نظر داشته باشید.
جهت برگزاری کنگره رادیولوژی در سطح فعلی حداقل
نیازها به شرح زیر است:
 یک سالن با ظرفیت  1000نفر دو سالن با ظرفیت  200نفر هفت سالن با ظرفیت بین  60تا  100نفر سالن صرف نهار گرم به ظرفیت  2000نفر حداقل فضای نمایشگاهی  2000متر مربع پارکینگ با ظرفیت  2000خودرو امکانات سمعی و بصری بینالمللیمکانهای بررسی شده موجود عبارتند از :سالن اجالس
سران ،هتـل اسپیناس پاالس ،نمایشــگاه شـهر آفتــاب،
هتلالمپیــک ،نمایشگاه بینالمللـی و مرکز همایـشهای
بـرج میالد
از میان این فضــاها تنها گزینــهای که در مجمــوع
پاسخگوی نیازهای برگــزاری کنگره در سطح کنونی بوده،
مرکز همایشهای برج میالد است.

با این وجــود ضمن تشـکر مجـدد از اینکه ما را یاری
میفرمایید منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما جهت
اصالح روند برگزاری کنگره در سالهای آتی هستیم.

میزان رضایت از اطالعرسانی در کانال تلگرام (*)
۵ ۴ ۳ ۲ ۱

با توجه به توضیحات ارائه شــده در باال در خصوص
تعداد و ظرفیت سالنها محل کنگره پاسخگوی نیازهای

کاربران بوده است؟ (*)

بلی

خیر

نظــر شــما در مورد قیمت و نحـــوه ارائــه dvd

سخنرانیهای کنگره چیست؟

مهمترین نقاط قوت این كنگره

مهمترین نقاط ضعف این كنگره
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با تكرار كنگره در مركز همایشهای میالد موافقم (*)
خیر
بلی
در صورتیکه محـل جدیدی را برای کنگـره پیشنهاد
میکنید دالیل و مزایای آن را بنویسید.

نمودارهای تحلیلی نتایج نظرسنجی کنگره 33
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سخنسردبیر
دیدگاهها و گزارشها
انجمنرادیولوژیدررسانهها
دیدگاههایعلمی
خیلی دور خیلی نزدیک
آالچیق

پیام ریاست انجمن رادیولوژی ایران در خصوص انتخابات سازمان
نظامپزشکی

انتخابات نظام پزشـکی با وجـود اشکال در رأیگیری
اینترنتی در روز  30تیرماه  1396برگــزار شد و مشــارکت
باالی جامعه پزشکی در این اتفاق نشانی از اهمیت موضوع
بود .همگـام با جامعـه پزشـکی ،همکاران رادیولوژیسـت در
سراسر کشــور به خصـوص در خارج از تهـران در مرحلـه
ثبتنام و رأیگیـری حضور پر رنگ و افتخارآفرینی داشتند.
از کلیه همکاران رادیولوژیست که مسئوالنه و خالصانه قدم
در این راه نهاده و سختیهای این راه را قبول کردند نهایت
سپاس و تشـکر را داریــم .از دستیاران عزیــز که فعاالنه
و با احساس مسئولیت فراوان در این صحنه حساس حضور
داشتند صمیمانه قدردانی مینمائیم و مطمئـن هستیم که
حضور دستیاران در کنار اساتیــد و همکاران رادیولوژیست
نویدبخش روزهای درخشان میباشد.
از جناب آقای دکتر منوچهر نظری به دلیل زحمات
فراوان در هماهنگی پروسـه ثبت نام انتخابات نظام پزشکی
در گروههای انجمنهای استانی تشــکر ویــژه مینماییـم
و قــدردان زحمات جناب آقای دکتر عبدالرسول صداقت،
جناب آقای دکتر منصور فاتحـی و جناب آقای دکتـر عباس
درگاهــی که زیرساختهای الزم برای ایجــاد هماهنگی
بین رادیولوژیستهای کشور را در قالب انجمنهای استانی
در طول سالهای گذشته و حال فراهم نمودهاند هستیم.

ما به جامعــه رادیولوژی اطمینان میدهیـم که انجمن
رادیولوژی ایران با تمام تــوان در کنار مسائل انتخابات
نظام پزشکی ،همواره و به صورت مستمر پیگیـر قضیــه
کاهـش تعرفــههای سونوگرافی بوده و میباشــد و مطمئن ًا
همدلی و همکاری تمامی رادیولوژیستها در همه مشکالت
جامعه رادیولوژی گرهگشا خواهد بود.
در پایان از تمام افرادی که آمدند و رأی دادند متشکریم
و حتی از آنهایــی که نیامـدند و در این انتخـابات شــرکت
ننمودند نیز متشکریم.

نتیجه انتخابات شورایعالی سازمان نظام پزشکی
روز جمعــه سوم شــهریور ماه  1396مجمع عمومــی
سازمان نظام پزشکی تشکیل شد  12نفر از افراد مجمع نظام
پزشکی از رادیولوژیستهای سراسر کشور بودند.
در انتخابات شورایعالی نظام پزشکی که در این مجمع
برگــزار شد  3نفر از رادیولوژیستها کاندیــد عضـویت در
شورایعالی نظام پزشکی بودند.
که پس از رأیگیـری جناب آقای دکتر علیرضا اسپید با
 128رأی به عنوان عضـو اصلی و آقای دکتر اکبـر ترکـی
با  77رأی به عنوان عضو علیالبدل انتخاب گردیدند.
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آقای دکتر علیرضا اسپید

انجمن رادیولوژی ایران ،ضمن تشکر صمیمانه و قدردانی،
از کلیه کاندیـداهای رادیولوژیست شورایعالی سـازمان نظام
پزشکی،که صمیمانه در این راه قدم گذاردند ،موفقیت
همکاران منتخب ،جناب آقای دکتر علیرضا اسپید و جناب
آقای دکتر اکبر ترکی ،در این عرصه را آرزومند است.
اسامی رادیولوژیستهای منتخب در انتخابات سازمان نظام پزشکی 1396
استان تهران

دکتر محمد شیر بیگی

استان فارس

شهرستان شهریار

دکتر علیرضا شکیبا فرد

دکتر جواد زارع مهرجردی

شهرستان شهریار

دکتر عبداهلل زرگری طالب

دکتر حمید خرم نژاد

پردیس

دکتر غالمرضا دیانت

الرستان

دکتر منوچهر حیدری

کراش

استان اصفهان

دکتر محمد پزشکی

استان آذربایجان شرقی

دکتر عطا اهلل ابراهیم ادهمی

تبریز

استان آذربایجان غربی

دکتر محمد صالح رحمانی

مهاباد

دکتر سید رضوان ابوطالبی

سلماس

استان بوشهر

دکتر محمد وفایی

دکتر بابک ترجمان

دشتستان

استان چهار محال بختیاری

دکتر محمود کوهی فائق

شهرکرد

استان خراسان رضوی

دکتر سید سهیل سادات

کاشمر

دکتر یاسر کروجی

سبزوار

دکتر رامین شهرآیینی

سبزوار

دکتر هادی هژبری

تایباد

دکتر محمد زروندی

نیشابور

دکتر زهرا رضوانی

قائن

استان خراسان جنوبی
استان خوزستان

الرستان

استان قزوین

نجف آباد

دکتر عبید رحمانی

مریوان

دکتر مهران اردالن

سقز

استان کرمان

دکتر احمد انحصاری
دکتر فریبرز ایمانی

کرمانشاه

دکتر سعید عزیزپور

کرمانشاه

استان گلستان
دکتر علیرضا ممشلی

کالله

دکتر عبداهلل آسوده

بندرترکمن

استان مازندران

دکتر سید یعقوب سخایی

ساری

دکتر علیرضا رادپور

چالوس

دکتر مطلب احمدی

بهشهر

دکتر حسین میران زاده

استان مرکزی

دکتر بابک جعفری

شوش

دکتر مهران سیاحی

شادگان

دکتر شهریار خرم

رامهرمز

دکتر سعید طالبی حسینی

انجمن رادیولوژی ایران

دکتر محمد رضا بهبد

دشت آزادگان

دکتر علی احسان صالح

استان همدان

ساوه
همدان

استان هرمزگان

دکتر رضا نفیسی مقدم

استان یزد

میناب

یزد

دکتر محمد زارع مهرجردی

میبد

دکتر سید مهدی حسینی زاده

اردکان
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دکتر محمد رضا کد خدا زاده

دکتر پرویز قزلباش

کرمان

استان کرمانشاه

دزفول

زنجان

آبیک

استان کردستان

اندیمشک

استان زنجان

شیراز

سخنسردبیر
دیدگاهها و گزارشها

نامهاي به وزير محترم بهداشت ...

انجمنرادیولوژیدررسانهها
دیدگاههایعلمی
خیلی دور خیلی نزدیک
آالچیق

محمود برفهای
عضو هیأت مدیره انجمن رادیولوژی ایران
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چند هفتـه از ماراتن نفسگير رقابت انتخاباتـي رياست
جمهوري ميگـذرد که به ويــژه در اين دوره موضـعگيري
و حمايت همهجانبه اكثريت قاطـع جامعه پزشكي از دولت
تدبير و اميد آقای دكتر روحاني و جريان فكري اصالحات
و اعتدال مشخص و تعيينكننده بود ،هرچند همين اكثريت
قاطــع با سياستگــذاريها و عملكــرد و روش و منـش
وزارت بهداشـت همين دولت مشكل اساسي داشته است.
بلوغ سياسي و آسيبشناسي جامعــه باعث شـد مقاصـد و
دیدگاههای شخصي ،صنفي و حرفهايمان را از مصلحت
جامعه و كشور جدا و كار درست را انجام دهيم.
در بحبوحه انتخابات برخي اخبــار منفي و نگرانكننده
صنفي و تعــرفهاي وجود داشت كه وزارت محتــرم آنها را
كذب و بياساس اعالم كردند ولي كمي بعد از انتخابات،
شاهد بوديم همان شايعات تعرفهاي را به هیأت دولت بردند
و مصوب كردند.
در ادامه شــاهد همـان رفتــار و سـياستهاي پرانتقاد
وزارت هستيم به طوري كه موجب استهزاء اقليت مخالف و
ناراحتي و نگراني بيش از قبل موافقان و دوستداران دولت
تدبير و اميـد شـده است .برخي از اين رخدادها و انتقادها به
شرح ذيل ميباشد كه اميدواريم با حكمت و تدبير و انعطاف
وزارت و مشاركت آحاد جامعهي پزشكي به زودي شاهد رفع
و اصالح آنها باشيم.
 كاهـش متوسـط  22/5و  25درصـدي تعــرفــهسونوگرافي و بيهوشي كه با توجه به آمار تــورم و هزينههاي
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سرباري و هزينــه استهالك تجهيزات راديولـوژي و پايين
نگه داشته شدن مزمــن تعرفـه راديولوژي و بيهوشي طي
ساليان متمادي گذشته و افزايش قابل توجه ماليـات و نرخ
ديه و داليل متعدد ديگر به نوعي شوخي شباهت دارد و عم ً
ال
ادامه كار در اين دو رشته را اگر غيرممكن نكرده با شد با
چالشي شديد و اساسي مواجه كرده است به ويــژه در رشـته
راديــولوژي كه قسمتهاي راديولـوژي و سيتياسـكن و
ســاير مداليتهها به دليل عـدم همخـواني قيمت تـمام شده
خدمات با هزينه دريافتي قانوني از قبل نيز زيانده بوده است.
 برخورد چكشي و قهرآميز وزارت نسبت به اعتراضمدني دستياران سرخورده و بيپنــاه پاتولوژي و احكــام
كميته انضباطي و تعليـق آنها از تحصيـل كه از نظــر آحاد
جامعه پزشـكي بيانصافي و غيرقابل قبــول و ادامه روش
غيرمسالمتآميز و ديوانســاالر وزارت تلقــي ميگردد.
وقتي براي حرفــه و زندگــي انســان ،تصميمگيري
افراطي و يكطرفه ،بدون مشورت و اقناع و با تحكم و اجبار
صورت گيرد و اعتراض و انتقادها شنيده نشود و احساس
امنيت شغلي و انگيزهات به آينــده شغلي بيرنــگ شـود
چه راهـي براي تو (رزيدنت ،هیأت علمي ،فعــال صنفــي
و  )...باقي ميماند؟
 افزايش تنها  5درصــدي تعرفــه پزشــكي (به جزتعرفههاي سونوگرافی و بيهوشـي كه  22/5و  25درصـد
كاهش داده شدهاند) نسبت به نرخ تورم اعالمي و هزينههاي
سرباري سرسامآور از جمله افزايش چند برابري ماليات و نرخ

ديــه و استهالك تجهيـزات پزشــكي و سود سرمايه و ...
بسيار ناچيز و درحد صفر تلقي ميگردد و در ادامه ميتواند
منجر به زياندهي بييشتر و حتي ورشكستگـي قسمتهاي
عمــدهاي از بخــشهاي تشخيصي و درماني پزشــكي
گردد و چه بسا براي فرار از ورشكستگي به راههاي نادرست
جبـراني روي آورنــد كه در اين صــورت مقصر ،عوامـل
تعيينكننده تعرفههاي پزشـكي خواهنـد بود ،ضـمن اين
كه هـم اكنون نيز مقاديـر قابل توجهي از سوبسيد خدمات
پزشكي از جيب پزشكان تامين ميشود.
جالب اينجاســت كه وزير محترم بهداشت در نشست
اخيـر روساي بيمارسـتانهاي خصوصي تهــران در محل
وزارت بهداشت ،خود بهتر از ما و هر كارشناس ديگري اين
واقعيات را به درستي تجــزيه و تحليل و اذعـان داشتند ولي
نميدانيم چرا در عمل آن طور ديگر ميشود.
 در بيمارســتانهاي دولتــي شــاهــد قــراردادهاو حقالزحمـههــاي ناعادالنـه و استثـماري هستيــم و
پرداختيها نيـز با تأخيــر يك ســال يا بيشـتر صــورت
ميگيرد كه موجب شده رقبتي براي همكاري در اين بخش
وجود نداشته باشد و آنهايي هم كه همكاري ميكنند براي
جبـران درآمــد با تعداد بيمـاران بسيار بيشتر و طبع ًا كيفيت
كمتر كار ميكننــد و حتي به طـور غيرقانوني از رزيدنتها
براي تكميل كادر تشخيصي و درماني استفاده ميشود.
 واگــذاري بخشهاي راديولوژي بيمارســتانها ومراكز دولتي به افــراد و شركتهاي نامرتبـط بخـشهاي
خصوصي نيز به وفور مشاهده ميگــردد كه منجر به عدم
خدماترساني صحيح و علمـي در اين بخـش گرديده است.

اين اشتباهات زنجيرهاي موجـب ظلم و اجحاف دو طرفه
(نسبت به بيمــاران و پزشـكان) و كاهش اعتــبار حرفهاي
پزشــكان گـرديده است ،اين درحالـي است كه طــي سـه
تا چهار سال گذشته بودجهي كالن و بيسابقهاي در طرح
تحول سالمت به بخش دولتي سـرازير شـده كه متأسـفانه
مديريت غيركارشناسي و ناصحيح آن موجب هدررفت آن
وحتي شكست طرح تحول سالمت شده است.
در پاســخ به پزشـكاني كه خواهان مطالبات معوقهشان
هستند ،وزارت ميگويد بيمهها پول نميدهند و بيمهها هم
ميگويند مديريت نادرست طرح تحول سالمت آنـها را از
هستي ساقط كرده است.
حال تكليف مشكالت پزشــكان بيرغبـت و بيــماران
پراميد در بخش دولتي چه ميشود؟
انتظار ميرود وزارت محترم بهداشت و درمان مطابق با
سياست اعتدالگرايي دولت تدبير و اميـد ،با هدف كاهش
چالشها و دغدغههاي جامعــهي پزشكي و ايجاد فضاي
تعامل و همكاري و تكريم نسبت به روش قهرآميــز و
بيانعطاف گذشتهي خود تجديد نظر نموده و در تمام موارد
مطروحه فوق راهي بينديشد كه در حدشان و شعور جامعهي
فرهيختهي پزشكي كشور باشد.
فكر ميكنــم زمان آن فرا رسيده باشد كه به جـاي
تصميمگيري پشت درهاي بسـته و بدون مشورت واقعي
براي حل مشكالت موجود دست همكاري و تفاهم از سوي
وزارت به طرف انجمنهاي علمي و صنفي و سازمان نظام
پزشــكي كشور و مجمع انجمنهاي علمي تخصصي دراز
شود.
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انجمن رادیولوژی ایران

در تاریخ  21اردیبهشت  96همزمان با روز سوم از کنگره
سی و سوم رادیولوژی ایران جلسه مشترک هماهنگی ساالنه
انجمن رادیولوژی ایران و فرانسه با حضـور دکتر آرشید آذرین،
Dr Pr Cuenaud ، Dr Mal Parsal ، Dr Verzaux
از کشور فرانسه و دکتر جالل جاللشکوهـی ،دکتر ایرج
هنربخش ،دکتر وحیــد کریمی و دکتر کوروش عبداللهیفرد
از ایران برگزار شد.
در ابتدای جلسه اعضای هیأت فرانسوی از همکاری در
سالهای قبل تشکر کردند و گزارش حضور رادیولوژیستهای
عضو هیأت مدیره و جوان که تحت تعهد انجمنها خدمات
مورد توافق را دریافت کرده بودند ارائه شد.
در ادامه برای سالهای بعد توافق شد دو رادیولوژیست
عضو هیأت بورد از طرفین در کنگرههای ساالنه به تصویب
هیأت مدیره وقت دو طرف ،مهمان همدیگـر (هتل ،ویزا،
پذیرایی) باشند و انجمن فرانسه بازدید و طی دوره کوتاه
مدت یک هفتهای برای رادیولوژیستهای جوان را با هزینه
انجمن فرانسه قبول نمودند.
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برای دورههای ســه ماهه فلوشـیپ در فرانســه برای
رادیولوژیستهای جوان شرط سنی از  30سال به پایین به
 35سال به پایین تغییـر داده شد.
قرار شـد در کنگـره رادیولـوژی ساالنه فرانسه در اکتبر
هر سال چند مبحث به زبان انگلیسی نیز گنجانده شود تا
استفاده مدعوین از سخنرانیها آسانتر شود.
توافـق شد در طول ســال جهـت برگزاری همایشها
و کنفرانسهای علمــی همکاریهای الزم برای تبــادل
سخنرانان رادیولوژیست انجام گیرد.
معرفــی دو عضو رادیولوژیســت زیر  35سال با اولویت
پژوهندگی و اخذ امتیازات علمی توسط آنها و نیز آشنایی به
زبان فرانسه میباشد و در صورت نبود واجد شرایط تسلط به
زبان انگلیسی مورد نظر خواهد بود.
در پایان طرفین اعالم آمادگی کردنــد تا  6ماه مانده به
تاریخ برگزاری هر کنگــره اسامی نفرات مورد تائید هیأت
مدیره خود را به طور رسمی به دفاتر انجمن رادیولوژی ایران
و فرانسه ارسال نمایند.

چالش جدید وزارت بهداشت با پزشکان
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انجمن رادیولوژی ایران

قالب طـرح تحول کتاب ارزش نسـبی خدمات سالمت را اجرا
کرد که مبنـای کتاب  CPT 2015بود که بومـیسازی شد
و تحــت عنــوان کتــاب ارزش نسـبی سـالمت اجـرا شد.
بومیسازی و دستکاری به قــدری غیرکارشناسانه و ...بود که با
کتـاب مبنا فرسنگها فاصـله داشت .که آن هم به علت همان
تفکـرات غلـط ادغــام ارزش خدمات سالمت و هزینه درمان بود.
متاسفانه در آخرین ویرایش (سوم) با همان روند غیرکارشناسی
منتشر شد و ماهیت کتاب اصلی کام ً
ال مخدوش شد.
ارزشگذاری خدمــات ســالمت مقــوله کام ً
ال علمـی
است هزینـه درمان با توجــه به سیاستهای کالن سـالمت
و وضعیت اقتصادی و ....ساالنه تعیین میشود.
وظیفه وزارت بهداشت و سازمانهای بیمـهگر مدیریت
ت گیرندگان
هزینه درمان است که باید شرایط اقتصاد سالم 
خدمات و ارائهدهندگان خدمات را در نظر بگیرند.
از آنجایـی که طــرح تحول بدون زیرسـاخت مناسب
و مدیریت نامطلـوب اجـرا شد و در طی اجـرا ،ارادهای برای
اصالح مشـکالت طرح در مسئوالن دیــده نشــد ،هزینه
سرباری زیادی به اقتصاد سالمت تحمیل کرد.
مدیریت هزینه سالمت در سـطح گیرنــدگان خدمات
سالمت ،ارائهدهندگان خدمت و در رأس آن وزارت بهداشت
بهعنوان متــولی سالمت باید انجــام شــود که متاسـفانه
درسالهای گذشــته مغفول ماند.
کاهش ضـرایب خـدمات (ضریب  )nبرخی از رشتههای
فرزند خوانده (رادیولوژی و بیهوشی) به بهـانه صرفهجویی
در منـابع ،دادن آدرس غلــط است .همانگونه کـه در باال
گفتـه شـد در صورتیکه بخواهیم صرفهجویی کنیم قاعدت ًا
باید روی عدد  kمانـور بدهیم.
سادهانگاری است که تصـور کنیـم برخـی از مسئـولین
وزارت بهداشت و افراد ناپیدا ،در ویرایش سـوم کتاب ارزش
نسبی سالمت ،نقشی مغرضانه و سوگرایانه نداشتهاند.
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ســادهانگاری است که تصـور کنیــم برخی از مسئولین
وزارت بهداشت و افراد ناپیدا ،در ویرایش ســوم کتاب ارزش
نسبی سـالمت ،نقشی مغرضانه و سوگرایانه نداشتهاند.
بحث تعرفهها ی پزشکی همواره برای مردم و مسئولین
و پزشکان و  ...جذاب است و موضوع مهم تفکیک ارزش یا
بهای خدمات پزشکی از هزینههای پزشکی است.
ارزش خدمات پزشکی مستـقل از هزینـههای پزشـکی
است ،ارزش خدمات پزشکی با روشهای خاصی با در نظر
گرفتن نوع خدمت ،دانش ،مسئولیت ،تجهیزات ،سرمایهگذاری،
استهالک .... ،و مشخص میشود ،که نمونـه کامل و جامــع
آن «کتــاب  CPTیا ارزش نسبی خدمات سالمت کالیفرنیا»
است که مورد استفاده اغلب کشورهای جهان قرار میگیرد و
هر چند وقت بازنگری و اصالح میشود.
هزینــه درمان ،پولــی است که از طرف بیمهها و مردم
و  ...برای خدمات سالمت پرداخت میشــود که بستگی به
نظام سالمت و وضعیت اقتصادی کشور ،توانمندی بیمهها
و ....دارد .آنچــه برای مسئولین و مـردم مهم است هزینــه
درمــان یا ســالمت است و ممکن است هزینههای درمان
درصدی از ارزش خدمات سـالمت باشد.
ارزش نسبی خدمات سالمت ،دو جــز دارد ،عــدد کـا
و ضریب  ، nعدد کا در واقع مبلغ یک واحد خدمات سالمت
است که ساالنه تعیین میشــود که بر اسـاس شاخصهای
اقتصادی و  ...هر کشور است.
عدد  nضرایب خدمت است که ثابت است و تغییر نمیکند.
مث ً
ال اگر ارزش نسبی خدمتی  3Kتعیین شود ،یعنی هزینه آن
خدمت سه برابر عدد پایه ( )Kتعیین شده برای آن سال است.
یکی از مهمترین معضالت کشور در بحث تعرفهگذاری،
عدم تفکیک ارزش خدمات از هزینه درمان است.
نگاهــی به رونــد تعرفهگزاری خدمـات ســالمت در
سالهای اخیر ،میاندازیم ،در سـال  1393وزارت بهداشت در
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انجمن رادیولوژی در رسانهها

مکاتبات انجمن رادیولوژی و نهادهای ریاست جمهوری
بولتن نیوز
تیر خالص شورایعالی بیمه به پایهایترین بخش سالمت/
شورایعالی بیمه تبعات اجتماعی تصمیمات خود را در نظر گیرد.
تاریخ انتشار ۲۱ :فروردین  ۱۳۹۶گروه :اجتماعی منبع خبر
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خبرگزاری میزان -جمع کثیری از پزشکان با ارسال
نامهای به وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی با بیان اینکه
شورایعالی بیمه با استداللی غریب دست به تعدیل بخشی از
هزینهها زده که پایهایترین بخش سالمت یعنی کارکنان
را هدف گرفته است ،اعالم کردند :شورایعالی بیمه تبعات
اجتماعی تصمیمات خود را در نظر گیرد .به گزارش گروه
جامعه خبرگزاری میزان ،جمع کثیــری از پزشکان با ارسال
نامهای به وزیر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی با بیان اینکه
شورایعالی بیمه با استداللی غریب دست به تعدیل بخشی از
هزینهها زده که پایـهای ترین بخش سالمت یعنی کارکنان
را هدف گرفته است ،اعالم کردند :شورایعالی بیمه تبعات
اجتماعی تصمیمات خود را در نظر گیرد.
این پزشکان در گروه مجازی پزشکان و قانون که با شرکت
پزشکانی از سراسر کشور شامل پزشکان عمومی و متخصص
بر پایه گسترش آگاهیهای صنفی و انسجامطلبی حرفهای
تشکیل شــده است ،به شکل ســازمان یافتــه و با داشتن
شاخههای متنوع در موضوعات مربوط به صنف فعالیــت
میکنــد و حداقل پایهگـذار سه کمپین گسترده در اعتراض
به رفتار صدا و سیما و برنامه ثریا ،حبس قصوری پزشکان
و نیز اعتراض به حکم غیرمنصفانه علیه پزشک اورژانس
خمینیشهر بوده است.
این گــروه در آخــرین اقــدام خـود کمپین اعتراضـی
به تصمیمات شورایعالی بیمه سالمت را ایجاد کردهاند و با
تهیه نامهای که به امضاء جمع کثیری از پزشکان رسیده ،از
مسئوالن مربوطه خواستار رسیدگی و پیگیری شدهاند.
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متن کامل نامه به شرح ذیل است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر ربیعی ،وزیر محتـرم تعاون کار و رفاه
اجتماعی ،رئیس محترم شورایعالی بیمه سالمت کشور ،با
سالم و تبریک سال جدید.
برابر اطالعات رسیده ،در جلسات اخیــر آن شورا جهت
کاهش هزینههای سرباری بیمــهها ،کاهش مبلغ کدهای
رشته یا رشــتههایی از گروههای مختلف پزشکی ،پیشنهاد
یا تصویب شده است.
جناب آقای وزیر ،شورایعالی بیمه سالمت دارای ساختاری
ناهمگون به نفع خریداران خدمت سالمت است.
اگر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به عنوان
بزرگترین عرضهکننده خدمت سالمت تعامل و تدبیر بهتری
با عرضهکننـدگان خدمت سالمت در مجموعـه خودش و
همچنین بخش خصوصی داشت ،اکنون آن شـورا جایگاهی
متفاوت در برنامه ششم توسعه داشت.
گمان میرود تفوق عددی خریــداران خدمات سالمت
در این شــورا شبههای از تفوق واقعی بر ارتـزاق کارکنان
سالمت و بخصوص درآمد پزشکان را در ذهن این دوستان
متبادر ساخته و بر خالف نص قانون برنامه پنجم که روش
محاسبه تعرفه ها را قیمت تمـام شــده تعییــن کرده است،
با استداللی غریـب دسـت به تعـدیل بخشـی از هزینـهها
زدهاند که پایهایترین بخش سالمت یعنی کارکنان را هدف
گرفته است.
کدام برهان این تصمیم را جانبداری میکنـد؟ آیا تورم
کشور نباید در تعرفـهها لحاظ شود؟ آیا تنها به سهم ۱۸
درصــدی هزینــه کارکنــان پزشک در هزینههای وزارت
بهداشت توجه شــده است و یا به سـهم دیگر بخشها نیز
باید توجه شود؟ آیا بنگاهداری سازمانهای بیمهای کشور و

تمایل به خریــد خدمت ارزان و بــازار ســودآور تجهیزات
پزشکی در اینـگونـه تصمیمات متناقض تاثیــر نگذاشته
است؟ آیا شورایعالی بیمه کشـور تبعات اجتماعی تصمیمات
خود را نیز در نظر دارد و یا آنــرا به جنابعالی و یا ریاست
جمهور واگـذار نموده است؟ آیا تصـور بر این است که با
یک رأیگیری ساده میتوان کلیه توافقات سالهای  ۹۲و
 ۹۳که منجــر به شروع طرح تحول گردید را به نقطه قبلی
بازگرداند و یا به نوعی این منظور نظر بوده است که طرح با
تمام شدن منابعاش پایان یافته تلقی شود؟
اعضای محتـرم این شورا باید بدانند با ارتــزاق کسانی
بازی میکنند که از تبعات تصمیمات قبلی آن شورا و دیگر
مسئولین محترم بخش سالمت کشور تعویقهای یکساله

در دریافــتهای خود داشــتهاند که اگر برای دوستان شما
این تعویقها احتماال بخشی از یک بازی ســیاسی به نظر
میرسد ،برای ذینفعان به معنی واقعیتی تلخ و ملموس در
زندگی روزمره است.
جناب آقای وزیر ،شما دارای عنوان ریاست این شورا
و به نوعی مسئول تبعــات تصمیمات آن هستید؛ سوابق
شما در دیگر مناصب نشان میدهد که دارای عمق دید و
لحاظ نمودن جنبههای مختلف موضوعات مهم هستید .امید
میرود یک بار دیگر با دخالت در این امر مهم که میتواند
عواقبی نگرانکننده در تداوم خدمات سالمت ایجاد نماید
تدبیر عالی خود را به ثبوت برسانید.

انتهای پیام/

انجمن رادیولوژی ایران
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تنقیه کودکان به روش فلوئورسکوپی
()Fluoroscopic pediatric Enema

سخنسردبیر
دیدگاهها و گزارشها
انجمنرادیولوژیدررسانهها
دیدگاههایعلمی
خیلی دور خیلی نزدیک
آالچیق

مریم ریاحینژاد
گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اندیکاسیون انجام مطالعه
-

-

-

-

در نوزادان جهت بررسـی علت انسـداد روده در
قسمت دیستال ()lower intestinal obstruction
شــامل  ،Hirschsprung’s diseaseایلئـــوس
مکونیومی ( ،)meconium ileusآترزی ایلئال (ileal
 ،)atresiaسندرم کولون چپ کوچک (small left
 )colon syndromeو ...
در گروه سنی باالتر عالوه بر بررسی سطح انسداد در
لوپ روده بزرگ ،تغییر الگوی مزاجی به ویژه بررسی
یبوست از شایعترین علل درخواست مطالعه میباشد.
عالوه بر موارد مذکــور از انما در موارد درمانی شامل
ایلئوس مکونیوم fecal impaction،و همچنین در
جاندازی انواژیناسیون به کار میرود.
سایر علل شامل(IBD )inflammatory bowel disease
 GIBو ...

نکته :در شـرایطی که بیمــار از لحــاظ کلینیکی

 unstableاست و یا دارای تب و اسهال شدید میباشد
مطالعه انجام نگیرد.

نکته :استفاده از  shiledگنادال در صورت امکان

توصیه میشود.

آمادگی قبل از مطالعه
 در صــورت بررسی از جهت هیرشـپرونگ و در مـوارددرمانی ،آمادگی رودهای انجام نمیگیرد.
تکنیک انجام مطالعه در single contrast

:study

 کاتتر در کوچکترین سایز متناسب با سن بیمار استفادهشود ،استفاده از کاف بالون به صورت کالسیک توصیه
نمیشود و در صــورت اسـتفاده از بالون تحت دیــد
فلوروسکوپی متناسب با سـایز رکتوم باد شـود.
 در بررسی جهت بیمــاری هیرشـپرونگ بالون کاتتـربه هیچ عنوان باد نشود.

انجمن رادیولوژی ایران

 در ایسکمی کولــون ،مگاکولون توکســیک ،شــوکهیپوولمیک ،وجود عالئم پریتونیت ،پارگی کولون.

 در گروه کودکان به صورت  single contrastو موارد double contrastدر موارد خاص انجام میگیرد.

نوع کنتراست کاربردی:
 در گـروه ( neonateنـوزادان) از کنتراست محلولدر آب ایزواسـموالر استفاده میشـود .تاکیـد میشود
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کنترا اندیکاسیون انجام مطالعه

روش انجام مطالعه

از کنتــراست محلول در آب هیپراســموالر ماننــد
گاستروگرافین تنها در انمای درمانـی ایلئوس مکونیوم
پس از قطعی شـدن تشخیص همــراه با مانیتورینگ
الکترولیتهای خونی الزم انجام گردد.
 در جا اندازی انواژیناسیون بهعلت احتمال پارگی استفادهاز باریوم رقیق شده به عنوان کنتراست توصیه نمیشود.

حجم کنتراست استفاه شونده
-

-

-

حجم کنتراست باید به میزانی انفوزیون شود که اتساع
کولون جهت بررسی را فراهم کند.
در گــروه اطفال به خصوص در بررسـی هیرشـپرونگ
و میکروکولون در نوزادان  positonمشابه با بالغین
جهت رویت خمهای کولون الزم نیست ،ولی در سایر
موارد تغییر پوزیشن جهت حرکت بهتر کنتراست و
اتســاع در کادر کولــون و بررسـی خمهای کولــون
کمککنندهمیباشد.
توصیه میشود مطالعه تا  opaqueشدن کادر کولون
و  back washکنتراست به روده باریک و یا زائده
آپاندیس ادامه یابد.
شرایط تکنیکی و میـزان  KVبا توجــه به سـایز بیمار
تنظیم میگردد.

زمان و تعداد تصاویر
-1
-2
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-3
-4

گرافـی اسکات ( )scoutقبـل از انفوزیــون کنتراست
از شـکم و لگن انجام گیرد.
ثبت تصاویر بعد از انفوزیون ماده حاجب از طریق کاتتر
در وضعیت لترال در گذر اول از رکتوم و رکتوسیگموئید
قبل از اتساع حداکثر ناحیه مذکور الزامی است.
همچنین در تصــاویر ثبت شــده باید حتم ًا موقعیـت
آناتومیک سکوم قابل مشـاهده باشد.
تهیه تصاویر بعد از تخلیه کنتراست الزامی نمیباشد.

تکنیک انجام مطالعه کنتراست دوگانه
-

ازکنتراست (high density (100% weigh/ volume

مثل سوسپانسیون باریــم استفاده میشـود .انفوزیون
باریم رقیق شده تا خم طحالی تحت دید فلوروسکوپی
انجام میگردد سپس بیمـار به سمت راست چرخیده
تا  coatingکولون راست انجام شـود .سپس بیمار
ایستاده و پس از تخلیــه رکتـوم هــوا به آرامــی از
طریق پمپ دمیده میشود در صـورت عدم coating
مناسب ،بیمار را چنـد بار دور خودش چرخانده تا مخاط
دارای  coatingمناسب شود.
 تصاویر تهیه شده در وضعیت پرونlateral cross ، tableرکتوم و frontal supine –frontal prone
 – both decubitusو نماهای تکمیلی & upright
 oblique viewمیباشد.
 در صــورت استفاده از کنتراست با دانسیتی باال مثــلسوسپانسیون باریــوم بعــد از پایان مطالعـه توصیــه
بـه مصرف زیاد آب و اجابت مزاج متعدد میشود.

انمای درمانی در انواژیناسیون
-

نکته در مطالعه کنتراست دوگانه

-

 آمادگی رودهای طبق پروتکل بر اساس سن همراه بامحدودیت غذایی و هیدراتاسیون مناسب توصیه میشود:

-

:Double contrast
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● زیــر  70gr : 40kgپیدروالکس .یک قوطی در یک
لیتر آب  24ساعت قبل مصرف کند.
 از 24ساعت قبـل غــذای جامــد نخورد .آب عســل،آبمیوهجات صاف شده مصرف کند.
 بیزاکودیل اطفال یک عدد شب و یک عدد صبح● باالی  :40kgموارد باال دو برابر شود.
 در بیمــار با کولیت فعــال و یا خونریزی حاد آمادگیرودهای ممنوع میباشد.

بعد از تشخیص انواژیناسیون با سونوگرافی در صورت
عدم کنتراندیکاسیون باید جااندازی در مرکز مجهز به
تیم جراحی پس از اطالع به تیــم جراحی انجام گیرد
تا در صورت عوارض تیم جراحی در دسترس باشند.
نیاز به آمادگی رودهای نمیباشد.
تنها کنتراندیکاسیون در جااندازی شوک ،پریتونیت و
هوای آزاد اینتراپریتونئال میباشد.
مایع داخل شــکم و یا مدفـوع  ،currant jellyلنف

نودهای داخل لــوپ انواژینـه شدن کنتراندیکاســیون
جهت جااندازی نمیباشد.

کنتراندیکاسیوننسبی
-

-

-

-

 نیاز به آمادگی روده ای نمیباشد. در صورتی که بیمار شرح حال بیوپسی اخیر رکتوم رامیدهد مهم است که نــوع بیوپسی و فاصله زمانی از
بیوپسی بررسی گردد.
 گرافی  scoutاولیه جهت بررسـی الگوی گاز رودهای،اتســاع کولون و وجـود ابنورمالیتیهای استخوانی و
بررسـی  planningمناسب جهت انجام انما گرفته
میشود.

انجمن رادیولوژی ایران

-

انمای :Hirschsprung disease
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-

دهیـــدراتاسیون شــدیــد ،تــب باال ،لکوسیتــوز،
تندرنس بازگشتی ()tenderness rebound
قبل از شــروع مطالعــه با والدیــن یا همــراه بیمــار
مزایا یا معایـب جا اندازی تحت گاید سونوگرافــی و یا
فلوروسکوپی توضیح داده شود.
قبــل از شـروع جا انــدازی بیمـار با  IV lineمناسب
حتم ًا هیدراتاسیون الزم انجام شود.
همچنین قبل از شروع مطالعه گرافی مناسب جهت
بررسی هوای آزاد اینتراپریتونئال انجام گردد.
در حین جااندازی بیمار توسط پرستار یا پزشک عالوه
بر کسی که در حال انجــام جااندازی است مانیتورینگ
شود.
بعد از کاتتریزاسیون رکتوم ،بادکردن فولی کاتتر باید
تحت فلوروسکوپی یا سونوگرفی انجام شود ،همچنین
فیکساسیون buttockها جهت ثابت کردن کاتتر توصیه
میشود.
جهـت جــاانــدازی تحــت گـایــد ســونوگرافـی
از هـوا و یا سرم نرمال سالین و در صـورت جااندازی
تحت گایــد فلوروسکوپی از مواد کنتراست ترجیحـ ًا
ایزواسموالر محـلول در آب اسـتفاده میشــود .تمایل
کمتـری به اســتفاده از باریــوم وجود دارد ،زیــرا در
صـورت وقوع عوارض احتمالی مانند پارگی روده سبب
ایجاد پریتونیت باریومـی و  adhesion bandبعدی
گردد.
بیمــار در وضعیت  supineیا  proneقــرار میگیرد،
ارتفاع ظرف حاوی حاجب  feet 3و یا حدود یک متر
باالتر از تخت بیمـار پیشنهاد میشود هر چند کرایتریا
قطعی ندارد.
بعد از اینکه کنتراست به محل لوپ انواژینه شده رسید
زمان و تعداد تالش جهت جااندازی بسته به تصمیم
پزشک دارد به صــورت کالسیک  3بار تالش و هــر
کدام  3دقیقه پیشنهاد شده است و همچنین اگر بعد از

 5دقیقه هیچ حرکتی در لوپ روده انواژینه شده رویت
نگردید ،میتوان مطالعه را متوقف کرد.
 در محل لوپ انواژینه شــده مانورهای فشاری با دستمنطبق بر محل مذکور میتواند کمک کننده باشد.
 در صورت جااندازی موفق لوپ روده انواژینــه شدهمایــع از دریچـه ایلئوسکال عبور کـرده و لــوپهای
روده باریک حاوی مایع دیده میشود همچنین بررسی
جهت وجود احتمالی  lead pointانجام میگردد.
 و در نهایت بعد از جااندازی موفق اجازه defecationداده میشود.
 در صورت عــدم جااندازی اگر جابجایی لوپ انواژینـهشده در مقایسه با بررسی اولیه مشاهده شود در صورت
عدم کنتراندیکاسیون معمو ًال  4-2ساعت بعد تکــرار
جااندازی با شرایط مذکور توصیــه میشود.
 عود انواژیناسیون در 15%-5 %دیده میشود که حتیدر موارد جراحی شده هم اتفاق میافتد.
 عود ،ممانعتی جهت جااندازی با روش انما نمیباشد.نکته :در جااندازی انواژیناسیون کدام روش (جااندازی با
گاید سونوگرافی و یا تحت فلوروسکوپی) ارجح است؟ روش
ارجح جااندازی تحت گاید سونوگرافی میباشد( .با توجه به
اکسپوژر اشعه  xفلوروسکوپی)
در جااندازی با گـاید سونوگرافــی از انما ســرم نرمال
سالیـن استفاده میشــود و مسیر کولون با گاید سونوگرافـی
دنبـال میشود تا جااندازی کامل لوپ و عبــور آن از دریچه
ایلئوسکال مشاهده شود.

 استفاده از کاتتر نرم ( )softدر کوچکترین سایز متناسببا سن توصیه میشود .تاکید میشود فقط  tipکاتتر
داخل رکتوم قرار میگیرد و فولی کاتتر نباید باد گردد.
کاتتــرهایی که سوراخهای متعــدد تا حـدود چنـد
سانتیمتری انتهای آن دارند با چسب شیشهای سوراخهای
فوقانی پوشانده میشوند و فقط سوراخ تحتانی در داخل
مقعد قرار میگیرد
 کنتراست کاربردی :در نوزادان از مواد کنتراستمحلول در آب استفاده میشود و در سایرین عالوه بر
کنتراست مذکور از باریوم رقیق شده هم میتوان استفاده
کرد.
نکته :بررســی رکتوسیگموئید در گــذر اول کنتــراست
در وضعیت لترال قبل از حداکثر اتساع انجام گردد.
 نکته :در صورت مشخص شدن transitional zoneو اتســاع کولـون پروگزیمـال به آن مطالعــه متوقف
میشود.
 بعـد از آن کاتتـر خارج شده و گرافیهای بعد از تخلیهالزامی نیست.

انسداد دیستال در نوزادان
 در صورت عدم دفع مکونیوم و اتساع منتشر لوپهایمتعدد سانتر شکم منطبق بر لوپهای روده باریک با
توجه به تشخیصهای افتراقی مطرح شامل آترزی
ایلئال ،ایلئوس مکونیوم ،هیرشپرونگ و meconium
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 plug syndromeو آتــرزی کـولــون و  ...انمــای
تشخیصی با مواد محلــول در آب ایزواســموالر مثل
 omnipaqueو  visipaqueو  ...انجام میشود و
با توجــه به احتمال وجود میکروکولون ،کنتــراست
محلــول در آب ایزواسـموالر به صـورت  dripتحـت
دید فلوروسکوپی انفوزیون گردد.
 در صــورت وجـود میکروکولون  dripکنتـراست تا opaqueeشدن سکوم ادامه یابد و در صــورت �back
 washکنتراست به لوپ ایلئــوم تشخیص ،ایلئوس
مکونیوم میباشد ،در غیر اینصورت (عدم ،)back wash
آترزی ایلئوم مطرح است.
در صورت تشخیص ایلئــوس مکونیــوم جهت درمان
میتوان از انمای کنتراست مواد محلول در آب هیپراسموالر
مثل گاستروگروفین در صورت عدم وجود کنتراندیکاسیون
استفاده کرد.
 نکته :کنترااندیکاسیون انما در ایلئـوس مکونیوم شاملسودوکیست ،کلسیفیکاسیون اینتراپریتونئال و هوای
آزاد اینتراپریتونئال ،پریتونیت  ...میباشد.
در طی انمــا نوزاد باید در شرایط کام ً
ال گرم و خشک
باشد و مانیتورینگ الزم جهت بررسی عالئـم دهیدراتاسیون
و شــوک هیپوولمیـک انجــام گــردد (مــاده کنتــراست
گاستروگرافین باعث شیفت مایع به روده و در نتیجه اختالل
الکترولیتی برای نوزادان میشود).

معرفی کاربردهای تصویربرداری تشدید مغناطیسی در علوم اعصاب
شقایق کریمی
کارشناس ارشد فیزیک پزشکی و کارشناس آزمایشگاه ام آرآی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز
مجتبی برزگر
کارشناس ارشد فیزیک پزشکی ،کارشناس و مسئول آزمایشگاه ام آرآی آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز

چکیده

خیلی دور خیلی نزدیک
آالچیق

مغناطیسی بهدست آمده است تا بتوان از طریق تطابقپذیری
و فیزیولوژی به ارتباطات معناداری بین آنها دست پیدا کرد.
در همین راستا انتظار میرود تکنیکهای گذشته با تکامل
بیشتر در زمانهای کوتاهتــر ،تداخل کمتــر و حساسیت
باالتری بتواننــد نقش خود را در تشخیصهای بیماریهای
مربوط به سیستم عصبی ایفا نمایند.

مقدمه و مبانی

انجمن رادیولوژی ایران

روشهای متعــددی جهت مطالعات سیستم عصبـی
در تشخیص و درمــان قابل انجــام هستند که شامل موارد
زیر میباشند:
آزمونهای اتونوم ،الکترومیوگرافی ،آزمایش مایع مغزی
نخاعی ،نوار مغز (انسفالوگرافی) ،جریان انحرافی با استنت،
کالف پیچی اندووسکوالر و انواع آزمونهای تصویربرداری
ت اســکن ،رادیولــوژی
همچــون سیتیاسکن ،امآرآی ،پ 
مداخلهای.
یکـی از راههای عمـــده و اساســی کنتــرل و درمان
بیماریهای سیستم عصبی همین روشهای تصویربرداری
از اعصاب است ،تصویــربرداری عصبــی یا تصویربرداری
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اختالالت مغــزی و بیماریهای نورودژنراتیو یکی از
ث برانگیزترین چالشهای مطرح در حوزه
مهمترین و بح 
مطالعات علو م اعصاب شناختی میباشند که علیرغم آمار
باالی ابتال ،هنوز درمان قطعی برای آنها شناخته نشده است.
آلزایمر ،پارکینسون ،اسکلروز جانبی آمیوتروفیک و هانتینگتون
بیماریهای اصلی میباشند که در بخش بیماریهای دژنراتیو
بیشتر مورد بررسی قرار میگیرند .دیدگاههای ژنتیکی ،سلولی
و مولکولی این بیماریها ،پیشرفت روند بیماری ،اختالالت
ن آنها موضوعات اصلی پژوهشهای کنونی
شناختی و درما 
میباشند ،هرچند بیماریهای عملکردی مانند :سردرد ،صرع
و نورآلرژی و همچنین بیماریهای ساختاری مانند :تومورها،
فلجها و بیشتر سنــدرومها نیز امروزه به طــور گســترده
مورد مطالعه قــرار دارند .در این مــوارد تصویربرداریهای
پیشرفته همانند تصویربرداری تشدید مغناطیسی :عملکردی،
پرفیوژن ،دیفیوژن و اسپکتروسکوپی به طور اختصاصــی
نقش بسیار موثــری در بین انــواع تصویربرداریها ایفا
میکنند .ضمن ًا نتایج مناسبی از ترکیب روشهائی همچون:
 EEG TMS ،SPECTو  ...با تصویربرداریهای تشدید

سخنسردبیر
دیدگاهها و گزارشها
انجمنرادیولوژیدررسانهها
دیدگاههایعلمی
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از اعصاب شامل استفاده از تکنیــکهای مختلفـی است
که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تصـاویری از ســاختار،
عملکرد و مسیریابی نورونها را شامل میگردد .این روش
باید به طور ایدهآل شامل رزولوشن زمانی باال (در نقش
عملکــردی) و رزولوشن فضایی باال (در نقش ساختاری
و یا حتی عملکردی) باشد .از شاخههای اصلی در این
شاخه از علم میتوان از علوم اعصاب 1و روانشناسی 2نام
برد .اولین تاریخچههای تصویربرداری از سیستم عصبی
توسط نام نورولوژیست ایتالیائی آنجلو موسو  3با هدف بررسی
آزمایشی با عنوان «تعادل گــردش خــون انسان» انجام
شد وی با استفاده از روشی غیرتهاجمی به بررسی توزیع
مجدد خون طی فعالیتهای فکری و عاطفی معروف شد،
هرچند در سال  1980نیز ویلیام جمیز به طور جزئی به این
مسئله پرداخته بود اما موسو و همکارانش بهطور جزئی و
دقیق سعی در تکمیل نتایج آزمایشهایی که تا سالها هنوز
ناشناخته باقی مانده بود ،داشتند .در سال  1918یک جراح
آمریکائی با نام والتر داندی 4به معرفی تکنیک جدیدی از
ونتریکلوگرافی با اشعه ایکس پرداخت که این روش تحت
عنوان پنموسفالوگرافی شناخته می شد .در سال  1927اگاس
مونیز  5به بررسی عروق از طریق آنژیوگرافی مغزی پرداخت
که عروق طبیعی و غیرطبیعی با دقت بسیار باال و بطور واضح
قابل رویت بودند .بعدها روشهای جدیدتری مانند استفاده از
 SPECTو  6PET، CATنیز به کمک این رشته آمدند.
تصویربرداری با روش غیرتهاجمی از سالیان پیش بعنوان
یک رویا همواره مطرح بود تا تقریب ًا در اوایل سال 1980
میالدی توسط آقایان پیتر مانسفیلد و پائول لوتربور  7که بعدها
به خاطر کشفشان برنده جایزه نوبل  2003شدند ،با روش
تصویربرداری تشدید مغناطیسی به صورت کلینیکی معرفی
شد و در طول این دهه انفجار عظیم برنامههای اصالحات
تکنیکــی و تشخیصی اتفاق افتاد و در دهه  1990و پس از
آن که تصویربرداری عملکردی مغز 8به وجود آمد این روش
در نقشــهبرداری مغــز به دلیل تهاجـم کم آن ،عـدم وجود
تابشهای یونیزان ،خطرات پائین و در دسترس بودن غالب
شد .در اوایل سال  2000زمینــه تصویربرداریهای عصبی
وارد مرحله جدید شد که در آن برنامههای کاربــردی عملی
محدود از تصویربرداری عملکردی مغز امکانپذیر شدند.
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با شروع تشخیص و درمانهای کلینیکی در ابتدا امآرآی
ساختاری به ابزاری معمول جهت بررسی نواحی آناتومیکی و
تغییرات ساختارهای مغزی در بیماریهای پاتولوژیک مورد
توجه بوده است اما امآرآی عملکردی نقشهای مهمتری را
در تشخیصها به عهده گرفت ،و برای کمتر از دو دهه است
که در دسترس بوده است .تقریبا از وقتی اوگاوا  9و همکارانش
از واژه  10BOLDدر این نوع تصویربرداری استفاده کردند
استفاده از این روش به یک رویکرد وسیع قابل اجرا منجر
شد .درنگاه اول این روش تصویربرداری محدودیتهایی به
همراه دارد ،چنانکه هنوز هم در استفاده از امآرآی بالینی با
شدت میدان  1/5تســال تغییــرات سیگنالی که به دنبال
فعالیتهای نورونی ثبت میگردند فقط چند درصد است ،و یا
آرتیفکتهائی که میتوانند با حرکت سر در سیگنال تداخل
ایجاد کنند .همچنین یک سیگنال قرائت شده از یک ناحیه
به طور مستقیم میزان فعالیت الکتریکی را ثبت نمینماید
بلکه تنها پاسخی از گردش خون این ناحیه است ولی با این
حالی هنوز یکی از معتبرترین آزمونها به حساب میآید.
امروزه تصویربرداری پزشکی ،یکی از عرصههای دانش
است که با پیشرفت روزافزون خود توانسته در سطوح مختلف
از تشخیص گرفته تا درمانهای فردی و با هدف شناسایی
پردازشهای زیستــی به طور گســترده بهکار رود .بهدلیل
تالشهای متعددی که تاکنون در راستای بهبود روشهای
جمعآوری و ادغام دادههای مولکولی و کلینیکی در این حیطه
صورت گرفته است ،چالشهای متعددی نیز آشکار شده که
بحث و بررسی در مورد آنها بسیار ضرورت دارد و قرار است.
تصویربرداری از نورونها نه تنها به نمونههای بیمار محدود

1. Neuroscience
2. Psychology
3. Angelo Mosso
4. Walter Dandy
5. Egas Moniz
& 6. Single photon emission computed tomography
computerized axial tomography, positron emission
tomography
7.Peter Mansfield & Paul Lauterbur
)8. Functional MRI (FMRI
9. Ogawa
10. Blood Oxygen level dependent

نمیگردد بلکه در حوزههایی همچون علوم اعصاب شناختی
به مطالعه عملکردی مغز نمونههای سالم حین فعالیتهای
روزمره مانند انجام تکالیف ذهنی با فنون جدیدی همچون
الکتروانسفالوگرافی و یا امآرآی کارکردی پرداختـه میشود.
رویکــرد این حــوزه از علــم بر این پایه اســتوار است
که فعالیتهای ذهنی برخاسته از فعالیتهای مغزی است و
بدین منظور فرآیندهای شناختی مستلزم گردآوری دادههای
بسیار زیــادی میباشــد که ابــزار این گـردآوریها وابسته
به علومی است که بتواننــد حیــن این فعالیتها به ثبت و
تصویربرداری این اطالعات بپردازند.

کاربردهای  MRIدر علوم اعصاب
حجم سنجی مغز :

یک روش تصویربرداری مغز غیرتهاجمی است که برای
اندازهگیری حجم و ساختار منــاطق خاص مغــز انجام شده
است .این روش برای بسـیاری از موارد مفیـد است ،امـا در
مرتبه اول برای کشف آتروفـی (از بین رفتـن بافت بـدن) و
اندازهگیری پیشرفت آن نظیر بررسی بعضی از مناطق کلیدی
مغز مبتال به بیماری آلزایمر و آتروفی مناطق مختلف مغزی
از جمله هیپوکامپ ،لوب تمپورال میانی ،شیار سینگولیت
خلفی و منطقه جانبی پاریتال مفید است.

تصویربرداری ام آر آی ()MRI

شکل  -1تصـویر حجمسنجی از مغــز ( )Volumetric MRIدر
یک تصویر ساختاری که نواحی رنگی نشاندهنده حجم محاسبه شده و
استخراج شده میباشند.

اندازهگیری ضخامت کورتکس:

انجمن رادیولوژی ایران

یک روش تصویربرداری برای اندازهگیــری ضخـامت
کورتکس و شیارهای مغزی به طور نسبی یک تکنیک جدید
تمام مغز میباشد که میتوانـد تغییرات زودرس و ناچیز بافت
خاکستری مغز را با حساسیت بیشتر از  VBM 11تشخیص
دهد .این اطالعات در بسیاری از بیمــاریهای مغــز نظیر
پارکینسون میتوانــد درجـات مختلفـی از تغییرات نواحـی
کورتکـس لوبهای تمپورال و سایر قسمتها را با دقت
زیادی نشان دهد.
11. Voxel Based Morphometry
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تصـویربرداری امآرآی روشی غیرتهاجمــی است که
برخالف مدالیتههای دیگر تصویربرداری مانند سیتی اسکن،
رادیولوژی ،پزشکی هستهای و  ...از پرتوهای غیریونیزان
برای تشکیل تصویر استفاده می کند .تمایل به استفاده از علم
تشدید مغناطیسی هسته به عنوان مدالیته رایج تصویربرداری
در تشخیصهای پزشکی پژوهشهای تحقیقاتی در نیم قرن
اخیر رو به افزایش بوده است.
این روش همچنین برای بسیاری از اهــداف از جملــه
تشخیص و تعیین میـزان پیشرفت یا بهبـود بیماری ،ارزیابی
پاسخ به مداخالت درمانی ،بررسـی میزان حاشیه (مارژین)
قبل از عمل جراحی و ...مورد استفاده قرار میگیرد.
این روش تصـویــربرداری کاربـردهایی نظیـر تجــزیه
و تحلیل ســاختاری کوچکتــرین مولکـولهای ارگانیک،
ماکرومولکولهای بیوشیمیایی ،بافتهای استخراجی از بدن،
ارگانهای سالم ایزوله و مطالعات اینویوو ( )invivoرا شامل
میشود.
در روش تصویربرداری امآرآی تصاویر با کنتراست باال،
رزولوشن و کیفیت عالی از بافتهای نرم بدن ایجاد میشود.
در این روش از میـدان قوی مغناطیسـی ایســتا ،یک میدان
مغناطیسی گرادیان ،پالس فرکانس رادیویی و کامپیوترهای
پردازش برای تولید تصــاویر دقیق از ســاختار بدن استفاده
میشود .کلیـه قسمتها و اعضــای بدن ماننــد مغز ،نخاع،
اندامها و غیره را میتوان با این تکنولوژی تصویربرداری مورد
بررسی قرار داد.

بهترین انتخاب برای شرایط بسیاری از سیستم عصبی
مرکزی ،از جمله :بیماریهایی منجر به نابودی غالف
میلین ،زوال عقل ،بیماری عروق مغزی ،بیماریهای
عفونی و صرع.

شکل  - 2تصویر وزنی  T1در محاسبه ضخامت کورتکس ناحیه فرونتال مغز

تصویربرداری ساختاری نواحی آناتومیکی مغز:
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این مدالیته برای مطالعات ابتدایـی و نیز تولید تصاویر با
کیفیـت باال از مغــز انسـان بـوده و در محیطهای درمانـی و
تحقیقاتـی کاربـرد فراوانـی دارد .کاربردهای تصـویربرداری
ساختاری مغز به شرح زیر میباشد:
مطالعات کلینیکال نورولوژی
برای یافتن آنورمالیتیها
ارائه یک تشخیص افتراقی دقیق
لوکالیزیشن ساختارهای حیاتی
ارائه هدایت تصویری قبل و حین جراحی تومور
ارزیابی اثرات پس از درمان
اندازهگیری حجم ساختارهای مغزی
بررسـی بیمــاریهایی از قبیـل پالکهای بیمــاری
مولتیپل اسکلروزیس که در شکـل  2که با استفاده از
پالس سکانس Fluid-attenuated inversion re
 )FLAIR( coveryمورد بررســی قرار گرفتـه است،
 ،neurodegeneracyسکته مغزی ،انواع تومورها و
پاتولوژی.

شکل  - 4تصویر راست با  FLAIRدر نمای آگزیال .پالکها در
اطراف بطن .سمت چپ تصویر  T2در یک بیمار مبتال به صرع
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شکل - 3تصاویر مغز نرمال در سه نمای آگزیال ،کرونال و ساژیتال

شکل  5تصویر سمت راست :تصویر * T2گرادیان اکو .تصویر
سمت چپ :انفارکتوس حاد هموراژیک در راست تاالموس
FLAIR

تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی
تصویربرداری تشدید مغناطیسـی عمکلــردی یا fMRI

انجمن رادیولوژی ایران

فسنجیکارکـردی
از روشهــای دیگــری ماننــد طی 
مادون قرمز یا  fNIRSو نیز ثبت سـیگنال الکتریکـی مغز
یا الکتروانسفالوگرافی نیز برای نقشهبرداری مغــز استفاده
میشود ولی در هر دو فقط قابلیت ثبت سیگنال وجود دارد و
هیچگونه تصـویری قابل مشـاهده نمیباشــد پس میتوان
گفـت که رزلوشـن مکانی مناسـبی ندارنــد .همچنیـن این
دو روش فقــط برای ثبـت سیگنالهای سطحـی از مغـز
مورد استفاده قرا میگیرنــد و در مورد مناطق عمیـق در مغز
اطالعاتی در اختیار متخصصین قرار نمیدهند.
لذا روش  fMRIعلیرغم گرانتر بودن در حال حاضر هنوز
هم در پؤوهش های زیادی مورد استفاده قرار میگیرد.
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یک ابــزار تشخیصی است که در سراسر جهان برای بررسی
کارکرد مغز بکار میرود .این ابزار همچنین برای ارزیابی
خطرات بالقوه عمل جراحی یا دیگر درمانهای تهاجمی مغز،
درک چگونگی عملکرد بخشهای مختلف و عملکرد مغز در
پاسخ به تحریکات خارجی بکار گرفته میشود .در این روش
متناسب با نوع مطالعه مورد نظـر به بررسی نواحی ویژهای در
مغـز پرداختــه میشـود .در این روش در واقع ویژگــیهای
مغناطیسی هموگلوبین خون اندازهگیری میگردد .به عبارت
دیگر  f MRIپاسخ همودینامیک مغز به فعالیتی خاص  -که
نوع آن توسـط محقق تعییـن میشود  -را مورد بررسی قرار
میدهد .بدین صورت که با افزایش فعالیت ناحیه ویژهای در
مغز میزان خونرسانی و یا اکسیژنرسانی به آن ناحیه افزایش
مییابد .از آنجاییکه هموگلوبین یک ماده فرومغناطیس است
و اکسیهموگلوبین یک ماده پارامغناطیس است میزان شدت
میدان مغناطیسی در آن ناحیه تغییر کرده و باعث تغییر شدت
سیگنال دریافتی خواهد شد .داده دریافت شده بعد از آنالیز
نشاندهنده نقاط اکتیویشن و نقاط غیراکتیو در حیـن انجام
تسک است.
شخص مورد مطالعــه در هنـگام آزمايـش روی تخـت
دستگاه  MRIبه حالت استـراحت قـرار میگیــرد .متناسب
با نوع مطالعه و تسک طراحـی شـده در صورت دیداری بودن
تسک تصـاویر و یا فیلم از طريق عینکهای مخصوص یا
آينهای که در باالی کويل سر و روبروی چشمان او قرار گرفته
است و از طريـق يک ويدئـو پروژکتـور و پرده صفحـه يک
کامپيوتر را ببيند .شخص میتواند از طريق گوشی صداهای

پخش شده توسط کامپیوتر را بشنود و یا فعاليتهای حرکتی
محدودی مانند فشار دادن دکمه يا حرکت انگشتان دست
را نیز انجام میدهد .با شروع آزمايش ،انـجام فعاليت مورد
بررسي نيز آغاز ميگردد و ماداميكه شخص فعاليت حسي،
حركتـي و يا دركي را مطابق فرمـانهاي داده شـده انـجام
ميدهـد تصـاوير  MRIدر فواصل منظــم زمانــي از ســر
او تهيه ميشوند .سپس اين تصاوير در مرحله پردازش براي
تشخيص فعاليت مورد بررسي و تـحليل قرار ميگيـرند.
کاربردهای متداول  fMRIبه شرح زیر قابل ذکر است:
انجام مطالعات کارکردهای مهمی مانند حافظه ،گفتار،
حرکت
ارزیابی اثـرات سکتــه مغــزی ،ضربـه و یا عصبــی
بیماریهایی مانند بیماری پارکینسون
راهنمای برنامهریزی برای جراحی ،پرتودرمانی ،و یا
دیگر درمان های جراحی مغز

تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی در حین انجام
یک تکلیف گفتاری برای نشان دادن منطقه تکلم

تصویربرداری تشدید مغناطیسی انتشاری
(:)Diffusion Weighted Imaging: DWI

این روش تصویربرداری با استفاده از انتشار مولکولهای
آب برای تولید کنتـراست در تصـاویر  MRقابل انجـام است
و امکان نقشهبرداری از فراینـد انتشـار مولکـولها ،به طور
عمــده آب ،در بافتهای بیولوژیکی داخل بـدن را بهصورت
غیرتهاجمی فراهم میکنــد .اين انتشـار ناهمگون اطالعات
زيادي راجع به ميلين سازي در مغز نابالغ ،در طي بالغ شدن و
در وضعيتهاي بيمار يا نرمال فراهم ميكنـد كه ساير متدها
قادر به توليد آنها نيست.

کاربردها:

مطالعه پیشرفته آناتومی مغز
تشخیص ماده سفید از خاکستری در ضایعات پاتولوژیکی
مانند صدمات آکسون و میلین ،اسکلروز متعدد
تشخیص سکتـه مغــزی ایسکمیک ،صـرع ،عصبی،
اختالالت روانپزشـکی ماننـد اسکیزوفرنـی،ADHD ،
عصبی و تحلیل برنده اعصاب اختالالت ماننـد اختالل
شناختی ،بیماری آلزایمر ،و غیره
بررسی  Parcellationو اتصاالت نقشهبرداری به صورت
محلی و سراسری
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شکل  )a - 6تصویر وزنی  )b، T2تصویر وزنی  )c T1تصویر  DWIو  )dتصویر  ADC mapبیماری مننگوتلیال (راست) و فیبروز (چپ) مننژیوما نماهای اگزیال.

شکل  - 7تصویر دیفیوژن با سه رنگ قرمز ،آبی و سبز که نشاندهنده
اصول جهت گیری دیفیوژن می باشد و با جهت  x، yو  zگرادیانهاست کد
میشود.

تصویربرداری پرفیوژن (Perfusion Weighted

: )Imaging: PWI

طیف نگاری تشدید مغناطیسی

(:)Magnetic Resonance Spectroscopy: MRS

طیفسنجی تشـدید مغناطیسی یک تکنیـک تحلیلـی
غیرتهاجمـی است که برای اندازهگیـری سطح متابولیتهای
مختلف در بافتهای بدن استفاده میشود .سیگنال امآرآی،
طیف مربوط به ترتیبات مولکـولی متفاوت در بــدن را اخذ
میکند و از این طریق برای تشخیص اختالالت سوخت و
ساز بدن ،به ویــژه در بیماریهای که مربوط به مغز و به
ارائه اطالعات در سوخت و ساز تومـور استفاده مینماید.
انجمن رادیولوژی ایران

شکل  - 9تصویر پرفیوژن مغز .نقاط قرمز نشاندهنده میزان باالی حجم خونی مغزی و نقاط
آبـی نمایشگر میزان پایین حجم خونـی مغزی میباشد .گلیوبالستوما مولتی فرم )a .تصویر وزنی T1
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پرفیوژن یکی از مهـمترین پارامتـرهای فیزیولوژیک و
پاتوفیـزیولوژیک اسـت و میتوانـد با استفاده از روشهای
غیرتهاجمی مانند  MRIمورد بررسی قرار گیــرد .این روش
میتواند با مواد کنتراسـتزا انجام گردد .روش تصویربرداری
پرفیوژن پارامترهایی از جمله ،جریان نسبی خــون مغزی
( ،)rCBFحجــم نسـبی خون مغـزی ( ،)rCBVو میانگین
زمان ترانزیت را محاسـبه نمایــد .کاربـردهای تصویربرداری
پرفیوژن به شرح زیر است:
حصـول اطمینان از داده اخذ شده از جریــان خـون به
اندامهای حیاتی مانند مغز ،انتخاب دقیق در درمان
ردیابی تعدادی از بیماریهای نورولوژیکی جریان خون
غیرطبیعی مانند سکته مغــزی ایسکمیک ،نئوپالزی
مغزی ،آلزایمر ،MS ،تومورهای مغزی
ارزیابـی بیماران مبتال به بیماریهای
عصبی

شکل  - 8تصویر پرفیوژن :در ردیف باال تصویر آگزیال مغز با وزن T1و نیز
تصویر پرفیوژن همان بیمار در سمت راست آن قابل مشاهده است و نمایانگر
نکروز بعد از درمان با رادیوتراپی می باشد .همچنین در ردیف پایین تومور با در
تصویر  T1و میزان خونرسانی باال در تصویر پرفیوژن آن vi

کاربردها:

بررسی تومورهای مغـزی ،دمانـس و اختالالت حرکتی
مانند آلزایمـر ،زوال عقــل ،پارکینسـون و  ، ...ترومـای سر،
اختالالت تشنجی ،افسـردگی ،اختـالالت روانپزشـکی (به
عنوان مثــال نقص توجـه و بیشفعالی ،اختالالت اوتیسم،
اختالل دو قطبی ،افسردگی ،اختالل در نظم عاطفی ،اختالل
وسواس و اسکیزوفرنی)

عصبی ،کاهش سرعت پیشرفت بیماری و جلوگیری از ایجاد
ضایعات ماندگار امکانپذیر میباشد.
لذا شناخت روشهای مختلف تصویربرداری و ویژگیهای
آن میتواند به انتخاب یک روش به عنوان تشخیص ،کنترل و
درمان بیماری به رادیولوژیستها و متخصصین علوم اعصاب
در کاربرد این روشهای مدرن کمک نماید تا با لحاظ نمودن
کمـی این تصاویر بیمار قبل
دادههای به دست آمده و آنالیزهای ّ
از هر اقدامی مـورد بررسیهای دقیقتری قرار گیرد .همچنین
محققین معتقدند بهبود عملکرد مغز فارغ از نقش پاتولوژیک چه
در خالقیت و چه در حافظه میتواند نقش مغز را برجسته کند
لذا امروزه امیدوارند با شناخت بیشتر مغز و نواحی مختلف آن
موفق به ساخت رباتهایی با خالقیت مصنوعی گردند.
منابع:

شکل  - 10تصویر از بیمار مبتــال به صـرع در دقایقی بعد از تشنج که
افزایش سیگنال در ناحیه لوب پیشـانی در تصـویر با وزن  T2آن مشهود
است )a .افزایش مقدار کم کولین و کاهش  NAAدر ناحیــه چپ دیده
میشود )b ،گلیوما با گرید پایین در بیوپسی دیده شده است.

نتیجهگیری:
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تصویربرداری از علوم اعصاب به وسیله امآر در تشخیص و
درمان تقریب ًا همه بیماریهای علوم اعصاب نقش تعیینکننده
و گام اولیــه مطالعات به شــمار میآیـد از این رو به منظـور
تشخیص درجات خاصی از بیماریهای رایج این رشته از علم
همواره یکی از الزامات بوده است ،به طوری که در بیماریهایی
نظیر تشنج ،آلزایمـر ،خونریـزیهای مغز و اعصاب ،تومورها،
اختالالت عصبــی نظیــر اوتیسـم ،بیخوابــی ،اختالالت
روانپزشکیماننداسکیزوفرنی،وسواس،تروما،بررسیجراحـی،
سکته و سایر بیمـاریهای شناختی نقـش اول بررسـی در
نظـر گرفته میشود .با تشخیص و درمان زودرس بیماریهای
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نگاهی به خدمات استاد دکتر محمد کاظم طرزمنی
دارنده رتبه اول سامانه علمسنجی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
در رشته پرتوشناسی تشخیصی در سال 1396

سخنسردبیر
دیدگاهها و گزارشها
انجمنرادیولوژیدررسانهها
دیدگاههایعلمی
خیلی دور خیلی نزدیک
آالچیق

مرتضی اشرفی
مدیر خبرنامه

انجمن رادیولوژی ایران

در زمانهای که کسب درآمد در بسیاری از رشتهها ،انگیزه
اصلی شده است ،دکتر طرزمنی با خلوص نیت شهر و خانواده
خود را در روزهاي تعطيل ،به مقصـد سـایر دانشـگاهها ترک
میکند و در دانشـگاههاي زاهـدان ،اهواز ،كرمان ،اصفهان،
يزد ،ساري ،اراك تدريس مینماید.
از سال هشتاد و دو كه به عضویت هیأت علمي دانشگاه
علوم پزشـکی تبـريز درآمــد عالوه بر بنیانگذاری بخـش
کالرداپلر ،تا كنـون بيش از پانزده برنامهاي آموزشي دو تا چهار
روزه در دانشگاههاي مختلف برگزار نموده است كه جديدترين
آن امسال در دانشگاه علوم پزشکی اراك  -دانشگاهي با
دانشـجويان مستعد ولي تنهــا با دو اســتاد  -با موضـوعات
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استاد دکتـر محمدکاظـم طرزمنـی متولد  1347در شهر
تبریز  -دانشآموخته رشته رادیولوژی در سال  1378از دانشگاه
علوم پزشـکی تبریز و اسـتاد رادیولـوژی و عضو هیأت علمی
گروه اخالق حرفهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،عضو هیأت
ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عضو شورای سیاستگذاری
انجمن رادیولوژی ایران است.
در کنگـرههای ساالنه انجمــن رادیولــوژی ایـران از
سخنرانیها و کارگاههایی که ایشان برگزار کرده و میکنند
بهرهها بــرده و میبریم و بدون اغراق ،در جلساتی که ایشان
حضور دارند ،جای سوزن انداختن نیست که شاید علت اصلی
آن توأم نمودن علم و اخالق در امر آموزش باشد.
وی در امرگسترش آموزش سونوگرافی ،راهاندازی بخش
اقدامــات مداخلهای غیرعروقی و بهویژه روشهای نویــن
سونوگرافی داپلـر ابتـدا در شـهر تبـریز و سپس به توصیـه
استاد دکتـر سعیـد راد در کل کشـور فعالیتهای بیشائبهای
انجام داده است و برای آموزش اصول سونوگرافي داپلر نه
تنها به رزيدنتهاي تبريز بلكـه کل ايــران آنچـه در تـوان
داشته دریغ نورزیده و همچنین گسترش این علـم از طریـق
روشهای تدریس از راه دور و از روي CDهاي ضبط شده را
نیز جزوی از برنامههای آموزشی خود قرار داده است.

درسي در حیطه سونوگرافــی داپلــر ،سونوگرافي سـادهCT ،
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آنژيوگرافي و  MRIشكم بود.
وی در برخــی از سـمینارها و کارگـاهها ،گاه هــر روز
بيش از ده ساعت تدريس میکنـد و به قدری شیفته آموزش
دادن است که در پایـان روز توان حــرف زدن نیــز نـدارد.
شاید روش تدریس مثالزدنی ایشان سبب شــده که نه تنها
دانشجویان و دستیاران آذربایجانی بلکه دانشجویان ســایر
استانها عالقهمند به شرکت در برنامههای ایشان باشند.
دکتر طرزمنی تاكنون در آموزش مستقيم بيش از ٢٠٠
رزيدنت در تبريز و تعداد زيادي در ساير دانشگاهها مشاركت
داشته است.
هر ســال در كنگــره از چند نفراز استادان تاثيرگذار در
پيشرفت راديولوژي ايران تجليل ميگــردد که با نگاهی به
سوابق بدون تعارف میتوان گفت که هیچ رادیولوژیستی به
اندازه ایشــان در زمینه گسـترش و اعتالی علم رادیولوژی
در کشــور در ســالهای اخیــر فعاليت نداشته ولی تاکنون
تقدیری شایسته این استاد بزرگوار صورت نگرفته است .با
وجــود این ایشان در تمام برنامــههاي علمی و درخواستي
انجمن شركت كردهاند و هرگز نیــازی به تقـدیر و تشویش
نداشــتهاند و پاداش را در جای دیگری میجوینــد چنانکه
خواجه حافظ فرموده:
« تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که خواجــه خود روش بنده پروری داند»
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دکتر طرزمنی به عنــوان استاد راهنـما و استاد مشاور در
هفتاد و هفت عنوان پایان نامه تخصصی ،سي و هشت عنوان
پایاننامه پزشکی عمومي و دو عنوان پایاننامه كارشناسيارشد
مشاركت كرده و تالش نموده است تا اکثر آنها به صورت مقاله به
چاپ برسند .او در تهيه  ١٠٠مقاله علمی -پژوهشی نقش داشته
است (نود و دو مقاله انگليسي و هشت مقاله فارسي براساس
مقاالت چــاپ و درج شده در گـوگل اسـكوالر) که از میان
آنها  63مقاله ايندكس شده در  scopusو  pub medاست.
دکتر طرزمنی با تالش فراوان در مدت کوتاهی به درجه
ارزشـمند اسـتادی رادیولـوژی رسـید تا بعـد از بازنشستگي
استاد دكتر سعیـد راد نیز کــاروان رادیولوژی دانشـگاه علوم
پزشکی تبریز از حرکت رو به جلـو باز نایستد.
دکتر طرزمنــی احتیـاج و انتظـاری از قدردانی از سوی
انجمن رادیولـوژی نداشـته و نــدارد ولی این چند سطـر را
به عنوان معرفی الگو و اسوهای برای همکاران جوان آوردیم
که با تـوکل به خـدا و با پشتکار و همچنین داشتن استادان
دلسوز ،با وجود کمبود امکانات مادی میتوان در بین 267
استاد شاغل و بازنشستـه کشـور عزیــزمان ایران ،رتبـه اول
علمسنجی را به دست آورد.
این موفقیت بــزرگ را به استاد دکتر سعید راد ،اعضـای
هیأت علمی دانشــگاه علــوم پزشـکی تبـریز و به همـکار
سختکوش ،ارزنده و اخالقمدار رادیولوژی ایران آقای دکتر
طرزمنی تبریک میگوییم.

آشنایی با دکتر جواد جنتی

سخنسردبیر
دیدگاهها و گزارشها
انجمنرادیولوژیدررسانهها
دیدگاههایعلمی
خیلی دور خیلی نزدیک

رئیس افتخاری کنگره سی و سوم رادیولوژی ایران

آالچیق
فرحناز فالحتی
مدیر داخلی

رادیولوژی اطفال یعنی عشق مطلق

انجمن رادیولوژی ایران

و در اسفند همان ســال وارد مرکــز طبــی کودکان (اولین
بیمارستان فوقتخصصـی کودکان در ایــران) شد و مدت 26
سال در این بیمارستان مشغول آموزش ،خدمت و مدیریت بود.
دکتر جنتی ،به مدت  15سال به تنهایی هم بخش رادیولوژی
بیمارستان را میچرخـاند و هم به رزیدنـتها آموزش میداد.
ایشان همچنین در دوران دفـاع مقدس به عنـوان پزشک در
بیمارستان صحرایی سنندج مشغول به کار بود .وی دو سال
پس از فارغالتحصیلی مطب خصوصـی خود به نام کلینیک
رادیولوژی و سونوگرافی دکتر جنتی را راهاندازی کردند .این
کلینیک تنها مختص رادیولوژی کودکان است و عالوه بر
دستگاههای رادیولوژی و سونوگرافی کودکــان ،سیتیاسکن
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دکتر جــواد جنتـی ،یکی از مشـاهیر رشــته رادیولوژی
است که به دلیــل عشـق و عالقـه وافری که به این رشته
دارند حتی به رغم بیماری همچنان هر روز در مطب خود به
ارائه خدمت و انجام وظیفه میپردازند.
دکتر جواد جنتی در تیر ماه سال  1323در یکی از روستاهای
همدان در خانوادهای تحصیلکرده چشم به جهان گشود .پدر
ایشان دامپزشک بود و به دلیل جابجاییهای مداومی که به
دلیل حرفه پدر داشتند در سقز ،بیجار و سپس همدان به ادامه
تحصیل پرداختند و به قول خود ،مارکوپولوی آن زمان بودند.
جنتی دیپلم را در سـال  1342در دبیرستان بوعلی همدان
اخذ کرده و همــان سـال در کنــکور رشــته پزشـکی
شـرکت کردند و بر اساس قوانین آن دوران که با قبــولی
در کنــکور محــل تحصیل به قید قرعه انتخاب میشد در
دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرفته شدند .او از همان دوران
پزشکی عمومی و آشـنایی با دکتر علـی رادمهـر در تبریز
که یکی از نخستین رادیولوژیستهای ایران بودند ،عالقمند
به رشته رادیولوژی شد .پس از طی دوران عمومی ،ایشان
در بیمارستان فیروزگر تهران زیرنظر دکتر مجید روحاالمینی
و بیمارستان شفا یحیائیان تحتنظر استاد اصفهانی رزیدنت
شدند .عالقه وافر به این رشته باعث شد که همیشه در دوران
رزیدنتی که در آن زمان ،دورهای سه ساله بود ،از دانشجویان
برتر باشند .دکتر جنتی در سال  1359تخصص خود را گرفت
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مخصوص کودکان نیز در آنجا موجود است .دکتر جنتــی
برای آموزش سونوگرافـی و سیتیاسکن به خارج از ایران
نرفتــه و دوره سونوگرافی را در بیمارستان فیروزگـر تحتنظر
دکتر عباس هنــربخش به مدت یک ماه گــذرانده است و از
آنجـا که به سونوگرافی عالقه بسیاری داشته شخص ًا از طریق
مطالعه با پیشرفتهای سونوگرافی در تشخیصهای مختلف
آشنا شده است .وی دوره سیتیاسکن را نیز در بیمارستان شفا
یحیائیان زیر نظر دکتر مجید روحاالمینی آموزش دیده است.
دکتر جنتی نسبت به رادیولــوژی اطفـال کام ً
ال مسلط
است بهطــوری که حرف آخــر در مرکـز طبــی کودکـان
با ایشان بوده است .ایشان در سال  1386بازنشسته شدند،
هر چند دو ســال قبـل از این تاریخ با کمک دکتــر اخـوان
متخصص اطفال کتـاب رادیولوژی کودکـان را تألیف کرده
بودند .بسـیاری از پزشـکان شـناخته شده رادیولوژی امـروز
از جمله دکتر عبدالرسول صداقت ،دکتر حسین قناعتی ،دکتر
حسن هاشمی و ...از رزیدنتهای ایشان بودهاند.
دکتر جنتـی ویـژگی خـاص خـود را ایـن میدانــد که
همـه چیـز را در طبق اخـالص قرار داده و هرگز به مادیـات
فکـر نکـرده و در جایی هم سرمایهگزاری نکـرده است .او
در مورد آنکه چرا رادیولوژی اطفال را انتخاب کرده ،میگوید
کودکان را بسیار دوست دارم و اگر دوباره به قبل برگـردم باز
هم انتخاب اولم ،همان رادیولوژی اطفال خواهد بود .کلینیک
ایشان از مهمترین مراکز رادیولوژی کودکان تهران است و
بسیاری از مراکز با وجود اینکه خودشان رادیولوژیست دارند،
بیماران کودکشان را به این مرکز میفرستند .دکتر جنتی
اشاره میکند که هرگز به بازنشستگی فکر نمیکند و دوست
دارد تا زمانی که میتواند در مطب مشـغول به کار باشد.
وی از زمانـی کـه تخصصاش را گرفتـه عضـو انجمن
رادیولوژی ایران بوده است ،البته هیچ سمتی در کادر مرکزی
این انجمن نداشتـه چرا که اصو ًال کار اجرایـی را نمیپسندد،
اما در کنگرهها تا پیش از ابتال به بیماری ،همیشه سخنرانی
داشــتهاند و اصـو ًال از منظـمتـرین و فعـالترین اعضاء در
کنگرهها بودهاند.
مهمتـرین توصیـه دکتـر جنتـی به رزیـدنتهای رشـته
رادیولوژی این است که اگر میخواهنـد فرد پولـداری شـوند
هرگز به سمت رادیولوژی اطفال نیایند و اگر هم رادیولوژیست
اطفال شدند همه توان خود را برای بیماران بگذارند.
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در ستایش یک انسان منحصر به فرد ،فرزانه متین -

از دیـدگاه دو اسـتاد که زمانــی در کسـوت شــاگرد در
خدمـت استاد دکتر جنتـی درس آموختهاند را میخوانیم.
استاد از نگاه دکتر مهدیزاده

مهرزاد مهدیزاده دانشیار و رادیولوژیست اطفال بیمارستان
مرکـز طبـی کودکـان کـه رزیدنت دکتـر جواد جنتـی بوده و
خود ،از اساتیـد برجستـه رادیولوژی ایران در زمینه رادیولوژی
اطفال هستند در گفتگویی کوتاه ویژگیهای شاخص دکتر
جنتی را چنین برشمردند:
« من از سال  69رزیدنت ایشان بودم ،یکی از نکات
جالب این بود که هیچ روزی نتوانستم زودتر از ایشان وارد
بخش شوم .هر چقدر هم زود میآمـدم ایشان زودتر از من
آمده بودند و همه کارهای بخشرا کـرده بودند .هر زمان
از دکتر میخواستیم فوراً کالس آموزشی میگذاشتند .ایشان
هیچ توقعی از دیگران نداشتند و هیچ وقـت نمیگفتند این
وظیفه شماست .درس اخـالق را بیش از آنکه فکـرش را
بکنید از ایشان آموختم که شامل تواضع ،فروتنـی ،احترام
به دیگران و احترام به اساتید بود .زمانی که ایشان با مرحوم
دکتر سیادتی ،پزشک عفونـی اطفـال گفتـگو میکردنـد با
این که دوسـت بسیار صمیمی یکدیگـر بودند اما همیشه
ایــن حـس احتــرام را در وجودشـان میدیـدم و خــودم
شـرمنده میشدم ».دکتر مهدیــزاده یکی از خصوصیـات
قابل توجه دیگر دکتر جنتی را این میداند که ایشان هرگز
به دنبال مادیات نبوده و هیچ کاری را بخاطر پول ،قبول
نمیکرده است و حتی در مطبشان با روی گشاده پذیرای
کسانی که از پس هزینــه برنمیآمدند بوده است .وی ادامه
میدهـد « :با اینکه من رزیدنت ایشان بودم اما آنقدر به
من اطمینان داشـتند که زمانـی که مجبــور شـدند شـش
ماه برای سرزدن به دخترشان به خارج از کشور بروند تمام
مسئولیتهای مرکز طبی اطفال را بر عهـده من گذاشتند و
این افتخار بزرگی برای من بود .ایشان همیشه خودشان یک
تنه این مرکز را می چرخاندنــد و همزمان نیز در مطبشان
کار میکردند .زمانـیکه من طرحـم را گـذراندم و با ایشان
در مرکز طبی همکار شدم به یاد ندارم که گفته باشـند تو
تـازهکار هسـتی و نبایــد این کـار را انجــام دهی و یا اینکه

من قدیمی هستم و باید این کار را انجام دهم .اگر کارانهای
به ما تعلــق میگرفت بخشی از آن را به کارشــناسان و
تکنسینها میدادند و باقیمانده را بین من و خودشـان تقسیم
میکـردند .من برای کسـب تجربه مدتی در مطبشان بودم
و باید بگویـم ســرعت فعالیــت کـاری ایشان ،مثالزدنی
بود .اگر من یک سونوگرافی میکردم ایشان در همان
زمان ،چهار سونوگرافی انجام میدادنـد و گــزارشها را
هم خودشان تایپ میکردنـد .مطب دکتــر سالهای سال
مرکـز ارجــاع مطب کودکـان بوده و هست .در واقع بعد از
شاگردی و استادی و همکاری ،ما دوسـت یکدیگر بودیم و
هیچگاه حس رقابت بین ما وجــود نداشت ».وی در زمینه
کار اجرایی در مورد دکتر جنتی می گوید «:ایشان هرگز به
کار اجرایی عالقه نداشتند و تنها کار اجرایی شان ریاست
بخش رادیولوژی مرکز طبی کودکان بود و در انجمن هم
هیچگاه مسئولیتهای اجرایــی بر عهده نگرفتند اما در
تمام درکنگرهها سخنـران بودند و در کنگره امسال به عنوان
رئیس افتخاری کنگــره رادیولوژی ایــران حضـور داشتند.
در نهــایت بایــد گفـت ایشـان ماننــد کتابــی بودنــد که
ما به آن اقتــداء میکردیم .در طـول سالهای همکاری تنها
چیـزی که من از ایشان دیـدم خوبی بود .هرگـز نه دل کسی
را شکستند ،نه به کسی بدی کـردند و نه آزارشان به کسی
رسید .در یک جمله میتوان گفت که دکتر جواد جنتی انسان
منحصـر به فردی است.

دکتر آرش علیزاده  -رادیولوژیست کودکان

بــه خوبــی به یــاد میآورم کــه در اولیــن روزی
که در مرکز طبی اطفال رزیدنت دکتـر جـواد جنتی شدم،
برخورد ایشان روی من بسـیار تاثیرگذار بود .ایشـان آن روز
در ابتـدا برای من چــای آوردنـد و همین عمــلشان باعث
شد تواضع و فروتنـی واقعـی ایشــان را حــس کنم .ایشان
از انسانهای واالیی هستند که من بهترین لحظات کاری و
ی را در کنارشان داشتهام .یکی از نشانههای تواضع دکتر
شغل 
جنتی با توجه به ســابقه درخشـانشان در زمینـه رادیولوژی
کودکان این بود هیچگاه اهل خودنمایی نبودند و خودشان را
به رخ دیگـران نمیکشیدند و بر عکس همیشه درصـدد آن
بودند که سایرین را بزرگ نشان دهند.
رادیولــوژی اطفــال واقع ًا کار سختـی است و نسـبت
به سایر زیرشـاخههای رادیولوژی کم درآمدتر هم هست،
اما کاراکتر دکتـر جنتـی باعـث شد تا من به این رشته
عالقمند شوم و باید اذعان داشـت که رادیولوژی اطفـال
ایران مدیــون همت و زحمــات دکتر جنتــی است .یکی
از شانسهای دیگرم در زندگی همسـایه شدنم با دکتر و
خانوادهشان است و باید بگویم هفتهای نیست که دکتــر با
محبت و خوشرویی یک سینی غذا برای ما نیـاورد .ایشان با
توجه به کسالت اخیـرشان ،همچنـان به فعالیت خود ادامه
میدهند ،هر چنــد که سـاعات کاریشـان را کـم کردهاند.
گاهــی اوقات نیز مخصوص ًا روزهــای چهارشـنبه به مرکز
طبی اطفــال میآیند و با ما چای میخـورند که این نشانه
بزرگــواری ایشان است .هیچگـاه در طول مدت شاگردی و
استادی و همکاری ندیدم با کسی تندخویی کرده و یا حرف
نامربوطی زده باشند .در یک جملــه باید گفت ایشـان استاد
نمونهای هستند که نظیرش را کمتــر دیدهایم.
انجمن رادیولوژی ایران
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پروفسور مرتضــی معراجــی متولد هشتم اسفند ماه
 1312خورشــیدی در خوانسار استان اصفهــان ،ایران عزیز،
دوران دبیرسـتان و ابتدایــی را در اراک و پزشــکی عمومی
را در دانشگاه هامبورگ آلمان فدرال به پایان رسانیده و یک
مدرک  PHDنیز ازدانشگاه دریافت کردهاند.
اخیراً ایشان در پی فعالیتهای بشردوستانه و نوعپرستانه
و خیـریهای که داشتند یک دســتگاه  1/5 MRIتســال به
مرکز طبی اهدا کردهاند که متأسفانه در مطبوعات اطالعات
کافی دراین مورد ارائه نشده است و فقط ذکر شده که وزیر
بهداشت محترم آن را افتتاح کردند.
ایشان رزیدنت رادیولـوژی اطفـال در بیمارستان اطفال
آلتــونار هامبورک تحت نظـر پروفسور ام-اشمید ،پروفسور
ر -پره ووت ،پروفسور ح-شفا بودهاند.
او دوره فلوشیپ رادیولوژی اطفال را تحت نظر پروفسور
ام-ا-الزریش در دانشگاه هامبورگ گذرانیده است.
فعالیتهای حرفهای و اداری ایشان به شرح زیر است:
 -1رئیس بخــش رادیولوژی اطفــال سـوفیا در دانشـگاه
اراسموس روتر دام هلند
 -2درجــه پروفسوری تدریـس و تحقیــق در بیمارستان
اراسموس روتر دام هلند
 -3درجــه پروفســوری نایـل به افتخــار بازنشستگی در
ارتباطات ،تحقیق و تدریس و درمان بیماران در همان
بیمارستان و دانشگاه
تعداد انتشارات ایشان به  92جلد میرسد.
عناوین و عضویتهای افتخاری استاد عبارتند از:
 -1مشــارکت و عضـویت در انجـمن رادیولوژی اطفـال
انجمنهای با تکلم آلمانی «»GPR
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 -2مشارکت و عضویت در انجمن رادیولوژی اطفال اروپا
«»ESPR
 -3جایزه سلطنتی Oranje-Nassau
 -4عضو انجمن رادیولوژی اطفـال آمریکا «»SPR
 -5عضو انجمن رادیولوژی تشخیصی هلند
 -6عضو گروه فعال در دیسپالزی اسکلت هلند
 -7تشکیالت خیریه تصویربرداری اطفال www.ifpia.com
به ریاست خود پروفسور
 -8عضو انجمن رادیولوژی ایران
 -9ارتقای ملی و بینالمللی تجربیات به رادیولوژیستهای
جوان به طور فعال
 -10کمک به ارتقـاء رادیولوژی اطفـال در ایـران به عنوان
کشور مورد هدف
 -11ارتقاء تصـویرنگاری ارزان قیمت در ایران برای بچهها
 -12ارائه بیشتر از  40سخنرانی در مجامع بینالمللی

بیمهنامهمسئولیتحرفهایومدنیرادیولوژیستها
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هماننــد سایر پزشکان ،رادیولوژیسـتها هم در معرض
شکایت و ...هستند ،و در سالهای اخیر با اتفاقاتـی که برای
جامعه پزشــکی افتاده ،این مسئله پررنگتر شده است.
یکی از راههایی که میتــوان ایـن خطــر را کم کرد و
از عوارض آن کاست ،بیمه مسئولیت حرفهای است.
باتوجـه به ماهیت عملکــرد رادیولوژیستها که اکثـر
تشخیصی و بدون مداخله است ،اشتباهاتی که ممکن است
بروز کنــد به ویژه در مباحث حقوقی و انتظامی ،با خطاهایی
که از سایر همکاران دیده میشود متفاوت است.
بیمهنامــههای که به طور معمــول توسط بیمهها ارائه
میشود ،به صــورت عمومی است و ممکـن است برخی از
موارد را پوشش ندهد.
تهیه بیمهنامهای که بتوانـد مواردی خطاها و فصورهایی
که متـوجــه رادیولوژیستها است را پوشش دهــد ،اهمیت
بسزایی دارد.
در همیــن راستا ،کمیتــه حقوقـی انجمـن رادیولوژی
با هدایت هیـأت مدیره انجمن رادیولوژی ایــران ،درصـدد
تهیه بیمـهنامهای برای همکاران برآمـد که بتوانـد بیشترین
پوشش را در رابطه با رادیولوژیستها داشته باشد.

با کارشناسان حقوقی و بیمهای جلسات متعددی برگزار
شد و در نهـایت بیمــهنامهای به نــام « بیمهنامه مسئولیت
حرفهای و مدنی رادیولوژیستها « توسط کمیتــه حقوقی و
یکی از شرکتهای بیمهای تنظیـم شد.
تفاوت این بیمـهنامه با ســایر بیمهنامـهها در شرایط
خصوصـی بیمهنامه است .در شرایط عمومی همه بیمهنامهها
شبیه به هـم هستند .در شــرایط خصوصــی این بیمـهنامه
مواردی که بیشتر مربوط رادیولوژیستها است تحت پوشش
قرار میگیــرد.
این بیمــهنامه اکثـر مـوارد (نه همه مــوارد) مدنظر ما
را پوشش میدهـد ،برخـی از موارد مد نظر ما مسائل قانونـی
خاصـی دارد که مستلزم مصوبه در بیمه مرکــزی است که
امری زمانبر است.
تدوین بیمهنامه «بیمـهنامه مسئولیت حرفـهای و مدنی
رادیولوژیسـتها» درمراحل پایانـی است و به زودی آمــاده
ارائــه به همکـاران خواهد شد و انجمن رادیولــوژی در این
زمینه اطالعرسانی خواهد نمود.
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نُه ماه با مادر و جنین
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جالل جاللشکوهی
رئیس انجمن رادیولوژی ایران

کتابــی در قطعی زیبــا و روی جلدی زیباتـر به همت
سرکار خانم دکتــر فیــروزه احمــدی و همکاران ایشان در
پژوهشگاه رویان به زیــور طبع آراسته شده که به واقع تنها
یک کتاب نیست بلکــه آلبــومی و دفتر خاطراتی برای مادر
و فرزند است که با تصاویر واقعی جنین در دوران خطیر بارداری

همراه بوده و میتواند حاوی عکسهای جنین و نوزاد مورد نظر
در آینـده هم باشد.
شماره تلفن  26319256برای عالقهمندان به تهیــه این
مجموعـه زیبا علمی و بیادماندنی اعالم شده است.
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سخـنآخــر

وقتی سبب وقوع تخلف قویتر از مباشر است

مرتضی اشرفی
رادیولوژیست و کارشناس ارشد حقوق
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پرونـده از زیر دستهای سایر اعضـای هیأت رسیدگی
به تخلفات اداری لیز خــورد و به سـمت من آمــد .همگی
با لبخنـدی معنیدار و به شـوخی میگفتنــد که باالخــره
یک رادیولوژیسـت آن هم با پرونـده قطـورگذرش به هیأت
رسـیدگی به تخلفات افتــاده! و باید خودت بـدان رسـیدگی
کنی .راست میگفتنـد .در مدتـی نزدیـک به ده سال که در
هیأتهای مختلف رسیدگی به تخلفات اداری -اعم از بدوی
و تجدید نظر -خدمـت میکنـم و در حـدود نهصد پرونده
تخلفاتی ،از پروندههای پیچیده بانکی و سـوء استفادههای
کالن مالی تا تخلفات کماهمیتتر مثل تأخیر ورود یا تعجیل
خروج را به همـراه سـایر اعضاء بررسی کردهام ،این اولیـن
باری بود که پرونده یک رادیولوژیست را به عنوان متهم در
برابر خود میدیدم.
طبـق مستندات پرونــده و صـورتجلسههای پیوسـت،
رادیولوژیست موصوف در ایفای وظایف سهلانگاری کرده،
در آنکالـیها برای سونوگرافی حاضـر نشـده است ،برخــی
از سونوگرافــیها را انجــام نمیدهـد ،گاهـی دیـر بر سر
کار حاضر میشود و...
هفتـه بعـد ایشـان را برای شــرکت در جلسـه هیـأت
به تهــران دعوت کردیم .جوانی پر انرژی ،سخنور و جسور،
با اعتمــاد به نفـس باال بود که حدود یک سـال از ضـریب
کا را در یکی از استانهای اطراف تهران با فاصلهای درحدود
سیصد کیلومتر ،میگـذراند و همسر وی در تهران شاغل و
ساکن بود .مستندات پرونـده را به طور مفصـلتر از ابالغیه
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اولیه برایش خواندم تا عالوه بر دفاعیـه کتبی که قب ً
ال ارسال
کرده بود ،به طور شفاهی نیز از خود دفاع کند .گفت که
یکی دوبار کمی دیر به بخــش رسـیدهام و اتفاقی نیفتاده،
از مجهـز نبودن و نــاامنــی خوابـگاه بیمارستان ،پرداخت
نشدن کارانه و حق آنکالی در یک سال گذشــته و نداشتن
اجازه مطب ،این که حقــوق کمتر از دو نیم میلیون تومانی
حتی برای آمد و شـد به تهـران کفـایت نمیکند ،خرابی
دستگاههای سونوگرافـی که بسـیاری از درخواسـتها قابل
انجام نیست و این را به رئیس بیمارستان هم گفتهام .نکتــه
آخــری که گفـت این بود که مسئولیت فنـی صبح و عصـر
بیمارستان را میخواهند بر عهده من بگذراند ولی من زیر بار
نمــیروم و کل پرونـده تخلفاتی من ،به این نکته آخری بر
میگردد .به ایشان در باب حضور نیافتن در آنکالیها و منوط
کردن انجام سونوگرافـی اورژانس به تماس تلفنـی پزشک
معالج با رادیولوژیست ،یادآوری کـردم که هر چند بسیاری
از پزشکان بدون رویت بیمــار و صرفــ ًا برای « پـرکردن»
پرونده ،در خواست سونوگرافی میکنند ،ولی عـدم حضور در
بیمارستان و انجام ندادن سونوگرافی بار انتظامی و حقوقی
و گاه کیفری برای رادیولوژیست ممکن است در پی داشـته
باشد.
با این که وی مستنداتی ارائه نکرده بود ،هیأت به اتفاق
آراء دفاعیات وی را صادقانه و موجه تشخیص داد و او را با
عنایت به عـدم احـراز سوءنیـت ،از تمامی اتهامـات تبــرئه
کرد و تنها به دلیل حضور و غیـاب نامنظم بر اسـاس کارت

تایمکس  -با صــدور رأی « اخطار بدون درج در پرونــده
پرسنلی» که عمال هیچگونــه بار مالی و مجازاتی ندارد و در
سابقه و پرونده فرد درج نمیشود ،پرونـده را مختومه نمود.
قانون مجازات اسالمی مصوب  ۱۳۹۲درباره چگونگی
اسـتناد جنایت و خسارت و زیان ناشـی از آن ،به عواملی که
به صورت سبب و مباشر ،اجتـماع کردهاند ،به شرح ماده۵۲۶
آورده است:
«هرگاه دو یا چند عامل برخی به مباشرت و بعضی به
تسبیب در وقوع جنایتی تأثیر داشته باشند ،عاملی که جنایت
مستند به اوست ضامن است ،و چنانچه جنایت مستند به
تمام عوامل باشد ،به طور مسـاوی ضـامن هستند مگــر
تأثیر رفتـار مرتکبان متفاوت باشـد که در این صورت هر یک
به میزان تأثیر رفتارشـان مسئولنـد .در صورتـیکـه مباشر
در جنایت بیاختیار ،جاهل ،صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند
آنها باشد ،فقط سبب ،ضامن است».
در پرونـــده پیـشگفتـه هـر چنـد مباشـر تخلفـات؛
در بادی امر؛ رادیولوژیست بود ولی مسبب اصــلی یعنی
رئیس بیمارستان ،معاون درمان و رئیس دانشـگاه و مقامات
باالتر که با مدیریت ناکارآمد و غیرعلمــی؛ توزیع نامتناسب
نیروی انســانی و منــابع؛ توجــه نکردن به نحـوه گذران
زندگی و مشکالت خانوادگی کارمنـد ،تامین نکردن دستگاه
سونوگرافی به روز ،تأمیـن نکـردن محل استقـرار ایمــن
و مناسـب برای اسکان رادیولوژیـست ،نظارت نکردن بر
نحـوه درخواستهای سونوگرافی اورژانــس و اینکه آیــا

درخواستها واقعی است یا خیر ،تامین نکردن حق و حقوق
فــردی که مسئولیت فنــی بخش رادیولوژی بیمارسـتان را
تقبل میکند و  ...نقش بارزتری از مباشر در بروز تخلف دارند
و اگر بخواهیـم عادالنه قضاوت کنیم؛ به جای رادیولوژیست
آن افراد بایـد به پای میز محاکمه دعوت شوند و پاسخگوی
نادانیها و ناکارمدی و سهلانگاری خود باشند.
قانون مدیریت خدمات کشـوری در مـاده  92به نحوی
به مسئولیت مدیران اشاره نموده است:
«مدیران و سرپرستان بالفصل ،مسؤول نظارت وکنترل
و حفظ روابط سالم کارمندان خــود در انجـام وظایف محوله
میباشند و در مــورد عملکــرد آنان باید پاسخگـو باشند.
درصورتیکه کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و
زیان دولتگردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده
در حیطـه مدیریت مسؤولین مزبور مشــاهده و اثبات گردد،
عالوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان
کارمنــدان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایــم
اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط ،با آنان رفتار خواهد
شد».
به نظر بنده بزرگترین اهمال مدیران ،توجه نکــردن
به نیازهای اولیه و اساسی کارمنــد است .از کارمنـدی که با
وی انسـانی و عادالنه رفتــار نشود ،نمیتوان انتظار داشت
که درست و راست و بایسته انجام وظیفه کند.
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