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انجمن رادیولوژی ایران

علـم رادیــولــوژی بـا زیـرساخـتهای آناتـومیـک،
فیزیولوژیک ،فیـــزیک ،شیمی و علـوم جدیـــد افـــزوده
بر آن از جمله  ITرشتهای بـس سودمند مینماید و پزشک
عالم در این علم تنها پزشکی است که نتیجـۀ کلی اقدام و
مطالعۀ خود را به صورت کتبی و با امضـاء قانونی و شمارۀ
نظام پزشکی مستقل در اختیار پزشکان بالینـی قـرار میدهـد
و در عین حال تا حـدودی بایستی اقدامات خود را به اطالع
بیمار برسانـد ،اما در مورد عاقبت درمان بیماران اظهار نظری
ننمایند و این در حالـی است که او مجـاز به تجـویز خدمت
خود به بیمار نیست؛ لذا خود او پزشک ریفرال یا ارجاعی
توسط پزشک معالج بیمار است.
البته بایـد گفت در مورد تسلسل تکمیلی آزمایشهای
رادیولوژیک و در بعضـی سیستمها او مجاز به اقداماتی
میباشد مانند تجـویز داروی حاجـب در شرایطـی که حتی
پزشک معالج آن را قید نکرده است (در کشور ما تجویز مادۀ
حاجب در اختیار پزشک معالج میباشد که او هیچ اطالعی
از مکانیسم دارویی و اندیکاسیون استفاده از آن در حد
اطالعات یک رادیولوژیست ندارد ).اشکال دیگر در این مورد
شرکتهای بیمـهگر هستند که تعـرفـۀ آنها برای آزمایش
بیتزریق و باتزریق متفاوت است .اعالم نتیجـه یا گزارش
کار به پزشک معـالج به صـور مختلف ممکـن است که
از جمله میتوان بـه گزارش تفصـیلی به صـورت نـامه و
رعایت گرامـر زبان مادری یا رسمی کشـور یا زبان علمـی
جهان (انگلیسی) و یا گـزارش استراکچـرال که به صـورت
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یک الگوریتم از پیش چیده شده و با آرایش آناتومیک معلوم
صورت میگیرد؛ اشاره نمود.
اگرچه فرم دوم گزارش علمیتر و مطمئنتر است ،ولی
در اغلب موارد گــزارش فـرم اول با اقبال بیشتری همراه
است؛ بنابراین ا گر ما بتوانیـم اعتدالی از این دو فرم را درست
کنیم شاید موفقتر باشیم از جمله به عوض ذکر این نرمال
آن ،ابنورمال و آن یکی باز هم نرمال ممکن است با جمالت
زیبا و کوتاهی در همان سطور بتوانیم مفهوم نتیجه را فراهم
نمائیم.
ایراد فرم استراکچـرال این است که همه فکـر میکنند
این نسخ در کامپیوتر ما وجود دارند و ما فقط اسم بیمار را در
باال نوشته و پایین آن را امضاء و مهر مینمائیم و این نظری
است که اغلب پزشکان بالینی روایت مینمایند.
البته ذکـر گزارش فـرم اول نیـز به معنی سرودن شـعر
یا تعریف رستمنامه نیست که در ایـن مورد هم گلـه فـراوان
کردهاند .در فـرم اول هم میشود که نـرمال را در کامپیوتر
حفـظ و با تغییرات بعضـی خطـوط و جمالت آن را متفاوت
ساخت.
بـه نظـر من حفـظ ردیفها و اندیکـاتورهای نـوع دوم
گـزارش و اندکـی بحث بیشتر در حد نیـم یا یک خـط به
صورت تعریف به فــرم گـزارش اول ایدهآل خواهـد بود که
هر دو در یک قالب قرار خواهنـد گرفت.
یــادم هست در اوایـل ورود سونوگرافـی به محـدودۀ
رادیولوژی دو تصـویر شکم مادر حامله رخ و نیمرخ را چـاپ

کرده بودیم و پرزانتاسیون جنینـی و محل جفت را نقاشـی
کـرده ،به همکاران بالینـی میفرستادیم که با چنـد تلفن
فرمودند آقا فقط بنویسید کافـی است و ادای پیکاسـو را در
نیاورید!
بــه جـز فـرم گـزارش در مورد ذکـر تشخیـصها که
ایرادهایی به آن وارد است ماننـد ذکـر سنگ در سونوگرافی
کلیه و بهطـور قطعـی و صـد در صد! در حالــی که اغلـب
سنگهایی که با قاطعیـت در سونوگرافی کلیـه گـزارش
میشود در سیتیاسکن اسپیرال پیدا نمیشوند و بهتر است
در این مورد بنویسیم مشکوک به سنگ کلیـه که با تأئیـد
سیتیاسکن قطعی خواهد بود.
اصو ًال چون در علم طب  2×2نمیشود که همیشه بشود
 4و گاهی  5است وگاهی  6لذا اظهار نظر قطعی هم شهامت
میخواهد و هم علم بسیار .عالم هرچه بیشتر بداند محتاطتر

باید بود .اعالم نتیجه حتی در قطعیتهای نزدیک به صد در
صد میبایستی نسبی و پس از بحث و اعالم موارد مشابه و
در نهایت مورد بسیار مشابه اعالم گردد .یعنی با ذکر بحث و
دالیل  3تا  4تشخیص ذکر و یکی از آنها به عنوان تاجسر
تشخیصها! اعالم گردد.
در بحـث نهـایی و قبل از تشخیص افتـراقی و نهایی
ممکن است آزمایشهای تکمیلی را برای راهنمایـی همکار
بالینی و در جهت حفظ منافع سالمت بیمـار و هزینههای
بهداشتی کشور اعـالم نمائیم.
بدترین گلـهای که از گزارش رادیولوژی میشود از حجم
کم مطلب در دو یا سه خط است ،پزشـکان این گزارشها را
سرسریترین و از نوع سوم میدانند که اصو ًال در رادیولوژی
وجود ندارد ولی متأسفانه گاهی دیده میشود.
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کنگرۀ سی و چهارم انجمن رادیولوژی ایران از تاریخ 11
تا  14اردیبهشتماه 1397همـراه با کنگـرۀ تکنولوژیستهای
رادیولوژی کشور در محــل ســالنهای ش برج میالد تهران
برگزار میگردد .اهم مطالبی که در این کنگره مورد بحث
قرار میگیرد شـامل رادیولـوژی کودکـان ،دستگاه عضالنی
و اسکلتی ،دستگاه گوارش و دستـگاه ادراری است .البتـه در
جلسات مشخص شده در مورد رادیولـوژی سایر قسمتهای
بدن ،سخنرانیهای آموزشی نیز برنامهریزی شده است.
جهت برنامهریـزی دقیقتر ،سخنـرانیها بر اسـاس
نیازسنجی و دیدگاههایی که همکاران در سـال قبـل عنوان
کرده بودند انتخـاب شـده اسـت .روز  10اردیبهشت نیز دو
سـمینار یکروزه در مـورد سونوگرافـی سیستم عضالنـی و
اسکلتی و نیز تصویربرداری پستان در محل برج میالد همراه
با کارگاههای متعدد در زمینه موارد فوق برگزار خواهد شد .در
طول کنگره نیز کارگاههایی زیر نظر استادان داخلی و خارجی
حول محورهای مورد نیاز همکاران و بهخصوص مشکالت
شایع برگزار خواهد گردید .در کنگرۀ امسال سعی شده است
بیشتر از اســتادان به نـام رادیولوژی دنیـا که ایـرانیاالصل
میباشند استفاده شود؛ گرچه از چند نفر از استادان برجستۀ
غیر ایرانی رادیولوژی دنیا نیز دعوت شده است.
از رادیولوژیستهای جـوان که در امتحـانات بورد حائـز
رتبۀ برتر شـدهاند و نیز اعضای هیأت علمی کلیه گروههای
رادیولوژی کشـور نیز در قسمتهای مختلف به شکل فعال
استفاده خواهد شد.
با توجـه به استقبـال زیـاد همکـاران از برنامـههای
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 meeting the professorsبا مشارکت استادان برجسته
رادیولـوژی کشـور و نیز رقابـت دستیاران سـالهای آخــر
گروههای رادیولوژی کشور ،این دو برنامه با وسعت بیشتر و
برنامهریزی دقیقتر در کنگرۀ امسال نیز برگزار خواهد شد و
مسلم ًا در ارتقاء سطح آموزش رادیولوژی کشور مؤثر خواهد
بود.
در کنگرۀ امسال با مشارکت استادان به نام رادیولوژی
دنیـا  4بـرنـامــه Interactive case presentation
با نمایش موارد جالـب و شایع رادیولـوژی سیستم اعصاب
مرکزی ،اطفال ،دستگاه گـوارش و دستـگاه ادراری برگـزار
خواهد شد؛ لذا از تمام همکاران و بهویژه رادیولوژیستهای
جـوان و دستیاران رادیولوژی جهـت شرکت فعـال در ایـن
برنامههای جالب آموزشی دعوت به عمـل میآید.
در طـی چهـار روز کنگـرۀ یک دورۀ آموزشـی کامـل
رادیولوژی دستـگاه گـوارش با همکاری  8نفــر از استادان
خارجی و نیز ایرانیاالصل مقیـم خــارج از کشـور برگزار
میشود .در طی چهار روز کنگـره مکـانهایی جهـت ارائه
انتقادها و پیشنهادهای همکاران تهیه شده است و مسلم ًا ارائه
این دیدگاهها جهت برنامهریزی هر چه بهتر برای کنگرههای
سالهای آینده مفید خواهد بود.
جهــت انتخــاب گلدمدالیستهای کنـگـرۀ امسـال،
آئیننامهای مفصل شامل فعالیتهای علمی ،آموزشی ،اجرایی
و صنفی همراه با امتیازهای مشخص تهیه شد و به تصویب
هیأت مدیرۀ انجمن رسیـد و بر اسـاس آن از کلیه گـر وههای
آموزشی رادیولـوژی و نیـز انجمـنهای استانی رادیولـوژی

درخواست شد که افراد واجد شرایط را همراه با رزومۀ کامل
به کمیتۀ علمی کنگره معرفی کنند و از بین افراد معرفی شده
سه نفر که بیشترین امتیاز را کسب نموده بودند ،به هیـأت
مدیـره انجمن معرفی و توسط اعضـای هیأت مدیره تایید
شدند.
جلسات کمیتـه علمی کنگــره و نیز هماهنگی با هیـأت
مدیرۀ انجمن به طور معمول از سال قبـل هر مــاه برگزار و
سعی شده است تا حد ممکن بهترین برنامهریزی تهیه شود.
پیشاپیش از تمام همکاران و دستیاران خواهشمندم به شکل

فعال در سخنرانـیها و کارگاهها شرکت نماینـد تا به یاری
حق شاهد ارتقاء چشمگیر سطح رادیولوژی کشـور باشیم .در
صورت بروز هرگونه کمبود و ضعف ،ضمن عرض پوزش،
منتظر پیشنهادهای ارزشمند همکاران عزیز هستیم.
به امید دیدار همۀ شما همکاران عزیز در سی و چهارمین
کنگرۀ رادیولوژی کشور.
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سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
خبرهای صنفی رادیولوژی

الزم است مجلس شورای اسالمی قانون منع
خودارجاعی را سریع ًا وضع کند.

شهریار آژغ
رادیولوژیست

به راستی چه نیازی به این قانون وجود دارد؟
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اولین نکته وجود رابطه پولی بین بیمار و پزشک در ایران
است و انسان نیز یک مخلوق دارای خصوصیات نیک و بد
میباشد و چون شیطان دائـم انسان را وسوسـه میکند و
پزشک مانند سایر ابنای بشر مستعد وسوسههای مخصوص
شغل خود میشود.
با مثالهای پزشکی بهتر میشود این معضل را معرفی کرد.
بیماری با عالیم ناراحتی در قفسه سینه پیش پزشـک
قلب میرود.
متخصص قلب برای وی اکوکاردیوگرافی و تست ورزش
و نوار قلبی تجویز میکند و خودش نیز آن خدمات را انجام
میدهد .هیچکس هم نمیتواند به کار وی ایراد بگیرد اما چرا
تعداد اکوها و نوار قلبها و تست ورزشها و تالیوم اسکنها
بیشتر از کشورهایی است که ضابطهمند هستند؟ چون در
بسیاری از کشورهای توسعهیافته پزشک از بیمار پول نمیگیرد.
مادران بــاردار برای مراقبتهای دوران بـارداری پیش
متخصص زنان میروند .چرا تعداد سونوگرافیهایی که بدون
دلیل و غیرقانونی و غیرعلمی برای بیماران انجام میدهند،
بیشتر از دیگر کشورها است؟ چرا تعداد سزارینها در ایران
بیشتر از دیگر کشورهاست؟
واضـح است :انگیزۀ کسب پول بیشتر در نهـاد برخی از
پزشکان رشد یافته است .رشـدی ناروا و نابهنجار.
و به همینگونـه است تعداد آندوسکوپی و کولونوسکوپی
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و آنژیوگرافی و دارو نوشـتن فلــهای و بسـتری کـردنهای
بیدلیل.
آیا مسئولیـن دولتـی و مجلسـی و بیمــهها و دیگـر
دستاندرکاران گمـان میکننـد به سبب مقـام خود مصون
از چنین بالی پزشکی هستند؟
آیا هیچ فکر کردهاید تک تک ما و ملت غیرپزشک تا به
چه تعداد و اندازه مورد خود ارجاعی پزشکان قرار گرفتهایم؟
گذر پوست به دباغخانه میافتد.
جای شکر آن باقـی است که اکثریت پزشـکان انصاف
و شـرف و عقل دارند و موازین علمی و قانـونی و حرفهای را
در مورد بیماران اجـرا میکنند.
زنهار ما برای آن درصد انـدکی هست که در هر شــغل
و صنفی وجود دارند.
وضع قانون منع خود ارجاعــی و تــدوین گایـدالینها،
موجب بسته شدن راههای سواستفاده از بیماران میشود.
رابطه و اعتـماد بین بیمــار و پزشک مستحکـم میشود
و رضایت دریافتکنندگان خدمات پزشکی افزایش مییابد.
واقع ًا برازنده نیست که شخصی بیمار شود و در ذهن خود
به این نتیجه برسد که مورد اجحاف علمـی و مالی واقع شده
است و پزشک وی را سرکیسه کرده است.
انجمن رادیولوژی و بدنـه جامعـه رادیولوژی مدتی است
که پیگیر تصویب این قانــون هستند و تا تدوین و وضـع آن
در مجلس و اجرای بهینه آن ،راه خود را ادامه خواهند داد.

مصاحبه با دارندگان نشان طالی انجمن رادیولوژی ایران

در کنگرۀ سی و چهارم

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
خبرهای صنفی رادیولوژی

هر سال به انتخاب انجمن رادیولوژی ایران از  ۳نفر از پزشکان رادیولوژیست سراسر کشور که فعالیتهای علمی ،تحقیقاتی و
آموزشی برجستهتری داشته باشند همزمان با برگزاری کنگرۀ سالیانه رادیولوژی به عنوان دارندگان نشان طالی کنگرۀ رادیولوژی
تقدیر به عمل میآید .امسال خانم دکتر معصومه گیتی ،آقای دکتر محمدمهدی آرسته و آقای دکتر حسین قناعتی منتخبین نشان
طالی انجمن رادیولوزی ایران هستند که در این فرصت مصاحبه با دو تن از این عزیزان تقدیم میشود.

جایگاه علم تصویربرداری ایران در جهان/
موفقیتهای علمی در حوزۀ تصویربرداری

دکتـر حسین قناعتی عضو هیأت علمــی دانشگاه
علــوم پزشکی تهران و رئیس مرکــز تحقیقات رادیولوژی
نوین و تهاجمـی یکی از منتخبین امسال کنگرۀ رادیولوژی
است.

انجمن رادیولوژی ایران

استاد و رئیس مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین و تهاجمی
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مصاحبه با دکتر حسین قناعتی

رئیس مرکز تحقیقات رادیــولوژی نــوین و تهاجمـی
با اشاره به جایـگاه علم تصـویربرداری ایران در جهان گفت:
بسیاری از مواقع نمیتـوان صددرصد تکنیکهای خارجـی را
در ایران استفاده کرد چرا که به لحاظ هزینه ،بودجه و امکانات
محدودیت داریم ،بنابراین میتوان تکنیکها را بر اساس توان
داخلی تغییر داد و به کار برد.
حسین قناعتی ،رئیس مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین و
تهاجمی در آستانۀ برگزاری سی و چهارمین کنگرۀ رادیولوژی
اظهار داشت :رادیولوژی رشـتۀ مهمـی بوده که در واقع یک
حوزۀ بین رشـتهای به شمار میرود و پیشـرفت آت بر روی
سایر رشتهها اثرگــذار است؛ به طــوری که هیـچ کنفرانسی
تشکیل نمیشود ،بدون اینکه رادیولـوژی بخشی از آن باشد.
وی افزود :رشتۀ رادیولوژی در جهان حدود ده زیرشاخه
به عنوان فلوشیپ دارد که در ایران تاکنون  5حوزه از آن
از جمله فلوشیپ زنـان ،فلوشیپ اسکلتـی -عضالنی و
اینترونشنال راهاندازی شده و  5رشته دیگر از جمله اطفال،
نورولوژی ،گوارش و آنکولوژی نیاز به فلوشیپ دارد.
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رئیس مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین و تهاجمی ادامه
داد :در ایران با تالشهای فراوان به ویژه اقدامات مرکز
تصویربرداری امام خمینی(ره) و همکاری انجمـن رادیولوژی،
الگوهای خوبی ارائه و مدلسازی شده و جایگاه جهانی
مناسبی داریم .همچنین مجله ایرانی رادیولوژی تشکیل و
مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین راه اندازی شده است.
قناعتی گفت :در بیمارستان حضرت امام خمینی(ره) تهران،
مرکز  NIATبه عنوان اولین مرکزی که بررسیهای پیشرفته
مغزی را از طریق تصویربرداری انجام میدهد آغاز به کار
نموده و این مسأله نشان میدهد که با نگاه مدیریتی خوب
میتوان گامهای بزرگی برداشت.
رئیس مرکز تحقیقات رادیولوژی نوین و تهاجمی ادامه
داد :ساخت وسایل بزشکی مهم است به طور مثال تهیه
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سوزن بیوپسی که یک وسیله پرمصرف در تصویربرداری
است ساالنه حدود  7تا  8میلیارد تومان برای کشور هزینه در
بر دارد که اقدامات اولیه ساخت آن انجام شده و تیم مرکز
تحقیقات علوم و تکنولوژی علوم پزشکی تهران به این مسأله
دست یافته است.
وی به سخنان مقام معظم رهبری و حمایت از تولید
داخلی اشاره کرد و گفت :در صورتی که استعدادها را به کار
بگیریم و مانع رشد انسانهای توانمند نشویم به اقدامات
بزرگی دست مییابیم؛ همچنین در تحقیقات به مراحل
باالیی دست خواهیم یافت.
قناعتی در ادامه با اشاره به این که بازار دنیا ،علوم پایه ما
را خیلی نمیخرد ،گفت :ولی میتوان اندرکنش علوم مدرن
در کشور را در دنیا ارائه داد و یکی از راههای ورود به دنیا از
طریق ارائه نتایج منطقهای علوم مدرن است.
این دانشمند برتر یک درصد ایران گفت :به طور مثال در
حوزه بادکنکهای مغزی که نوعـی ضایعــه عـروقی است،
برای اولیـن بــار در جهــان چسب نوکرولیت را در ایــران
با همکاری دانشگاه سندیگو کاربری کردیم و پروژههای
دیگری را نیز میتوان از این طریق انجام داد.
وی در مورد توریســم سـالمت گفـت :از کشــورهایی
همچون عراق بیماران زیادی برای درمانهای مختلف به
ایران میآیند و این مسأله در صورت توجه بیشتر موفقیتهای
زیادی برای ایـران در پی خواهــد داشت .همچنین بایــد به
موضوع مشارکت در آمـوزش افراد در منطقه توجه داشت چرا
که تحصیل دانش خارجی در ایران میتواند فرهنگ کشور را
نیز در سایر نقاط جهان اشاعه دهد.
رئیس مرکـز تحقیقات رادیولـوژی نـویـن و تهاجمـی
در پایان به موضوع مشکل تعرفهها اشـاره کرد و خاطرنشان
ساخت :به دلیل این مشکالت و چالشهای پیشآمده در
حوزۀ تصویربرداری بسیاری از مراکز نمیتوانند فعالیت کنند
و این مسأله آنها را به مرز ورشکستگی پیش میبـرد که
الزم است اقدامات اساسیتـری در این زمینه صورت گیرد.

وابستگی حوزۀ تصویربردای پزشکی به تکنولوژی
تأثیر تغییر قیمت ارز در رادیولوژی

مصاحبه با دکتر محمدمهدی آرسته
استاد رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

انجمن رادیولوژی ایران
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عضو هیـأت علمـی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره
به وابستگی حوزه تصویربردای پزشکی به تکنولوژی گفت :با
افزایش قیمت ارز ،فعالیت مراکـز رادیولوژی مقرون به صرفه
نیسـت و این مسـئله این بخـشها را دچار مشـکالت مالـی
شـدید کرده است.
دکتر محمدمهدی آرسته در ارتباط با تأثیر افزایش قیمت
ارز در حوزه رادیولوژی اظهار داشت :قیمت ارز حتی ارز دولتی
نسبت به قبل  ۲۰درصد افزایش یافته و از آنجایـی که همـه
هزینههای رادیولوژی غیر از حقـوق پرسـنل به طور مستقیم
با بازار ارز ارتباط دارد بنابراین تغییر قیمت ارز در این حوزه
بسیار اثرگذار است.
عضو بازنشسته هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
بیان داشت :هزینه مواد مصرفی این دستگاهها ،تعمیر آنها،
فیلمهای رادیولوژی و داروهای این بخش مستقیم مرتبط با
قیمت ارز بوده و افزایش نرخ ارز در افزایش هزینهها در این
حوزه تأثیر میگذارد.

این متخصص رادیولوژی با بیان اینکه افزایش هزینهها
در بخش درمان به ویژه حوزۀ رادیولوژی خیلی بیشتر از
میـزان تورم اعــالم شـده توسـط دولت است ،بیان داشـت:
همچنین حـوزۀ رادیولوژی وابستگی شــدیدی به ارز داشته
و افزایش قیمت ارز هزینههـای این بخش را نسبت به سـایر
حوزهها بیشتر میکند ،البته همکاران در حوزۀ آزمایشگاه نیز
شرایطی مشابه ما دارند و به دلیل این که کیتهای آنها از
خارج تهیه میشود با افزایش قیمت ارز فعالیت آنها مقرون
به صرفه نیست و این مسئله این بخشها را دچار مشکالت
مالی شدید میکند.
آرسته با اشاره به اینکه سالها بود که تعرفه ام آرآی
افزایش نیافته بود و پس از آن تنها پنج درصد افزایش یافت
که آن هم جوابگو نبود ،بیان داشت :هزینه خرید و نصب و
راهاندازی یک دستگاه امآرآی جدید با نرخ فعلی ارز حدود 10
میلیارد تومان برآورد میشود که نمیتوان آن را با تعرفههای
کنونی تأمین کرد و این درحالی است که اغلب دستگاههای
تصویربرداری فعال فعلی با دالر  1000تومانی خریداری
شدهاند و در حال حاضر نیاز به نوسازی و تعویض دارند.
تعرفۀ سونوگرافی هم که در سال گذشته در عین ناباوری
و در میان بهت و حیــرت جامعه پزشـکی به جای افزایش
به نسبت تورم بیش از  40درصد هم کاهش یافت و سایر
تعرفههای رادیولوژی بدون افزایش ثابت ماند.
این فلوشـیپ امآرآی و سیتیاسـکن از آمریکــا بیان
داشت :تقریب ًا هر چند سال یکبار تکنولـوژی در پزشـکی ک ً
ال
تغییر میکند و ما هر سال با توجــه به تغییرات پیـش آمده با
سرعت کمتری پیش رفتهایم و این درحالی است که پزشکی
در کشور ما باعث افتخار است و دانشمندان ما ضروری است
که با استفاده از تکنولوژی جدید به تشخیص و درمان بیماران
و نیازمندان بپردازند.
عضو انجمن رادیولوژی ایــران بیان داشـت :رادیولـوژی
ایران با توجــه به برخــی از مشـکالت مربوط به استفاده از
تکنولوژیهای روز دنیا با چالشهای اقتصادی مواجه است
که وجود این مسـائل نشـاندهنده ضـرورت توجه بیشتر به
ورود و اسـتفاده بهینه از تکنولوژیهای روز دنیـا در حــوزۀ
رادیولوژی است.

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
خبرهای صنفی رادیولوژی

واسپاری بخشهای رادیولوژی به بخش خصوصی

و سایر تخصصها و پیامد آن

مهشید حقیقی
مدير گروه راديولوژي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
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رشـته راديولــوژي رشـتهای پاراكلينيك است كه نقش
مهمي در تشخيـص بيمـاريها داشته و به پزشك باليني در
تشخيص بيماري كمك ميكند.
جهت آموزش دستيار راديولـوژي در كنـار مطالعه منابع
تعيين شـده بسيار وسـيع ،نيـاز به كسـب مهـارت عملـي در
حضور استادان با تجـربه و عالقمنـد به آموزش با استفاده از
دستگاههاي مناسب تشخيصي است .براي اين امر همكاري
بخشهاي باليني جهت ارجاع بيمـاران به بخش راديولوژي
ضروري است.
لذا هر كدام از اين قسمتها (به خصوص ارسال بيمار
به بخش) دچار اشكال شود روند آموزشي مختل خواهد شد و
دستياري كه پس از فارغالتحصيلي به عنوان راديولوژيست در
سطح كشور براي انجام طرح فرستاده میشود ،فاقد مهارت
الزم است.
متأسفانه در چند سال گذشته اعتقاد به هويت و استقالل
رشته راديولوژي در مسئولين ضعيف شده است كه خواسته يا
ناخواسته ضربات شديدي بر پيكرۀ اين رشته علمي حساس
وارد كرده است.
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سـپردن سيستمهاي تصويربرداري مراكــز آموزشي به
بخش خصوصي از يك طرف و دادن مجوز به ساير رشتهها
جهت داشتن دستگاه سونوگرافي در بخشها و اجازۀ دريافت
تعرفۀ سونوگرافي توسط غير راديولوژيست باعث قطع ارجاع
بيماران از بخشها بهويژه بخش زنان و مامایي و بخش
نورولوژي (جهت داپلر كاروتيد) گرديده است و به نظر ميرسد
اين روند در حال گسترش به ساير بخشها نيز هست.
اينجانب به عنوان مدير گروه راديولوژي دانشگاه علوم
پزشكي اصفهان از طرق مختلف از جمله شركت در جلسات
نظام پزشكي در حضور رياست محتـرم اين سازمان همراه با
ساير همكاران و همچنين جلسـه در حضور رياست محترم
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و  . . .داشتهام و دغدغۀ خود را
مطرح كردهام وليكن متأسفانه اين وضعيت اسفبار همچنان
وجود دارد در صورتي كه دستيار فارغالتحصيل شده راديولوژي
نتواند از عهدۀ پاسخگويي به تشخيص بيمـاران برآيد؛ با تغيير
سرنوشت حتي يك بيمار به علت ضعـف آموزش؛ چه كساني
در مقابل خداوند و مردم پاسخگو خواهند بود؟

بیمهنامه مسئولیت حرفهای و مدنی رادیولوژیستها

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
خبرهای صنفی رادیولوژی

علیرضا رادپور
دبیر کمیتۀ حقوقی انجمن رادیولوژی ایران

انجمن رادیولوژی ایران

کمیتۀ حقوقـی انجمن رادیولوژی در نهایت پس از

کارشناسیهای متعدد  10بند در شرایط خصوصی بیمهنامه
مسئولیت که شامل مواردی بود که رادیولوژیستها با آن
درگیر هستند و پوشش آن موارد میتواند اطمینان خاطری
برای همکاران باشد ،را به عنــوان بیمهنامــه مسئولیت
رادیولوژیستها تهیه نمود.
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همانند سایر پزشـکان ،رادیولوژیسـتها هم در معرض
شکایت و  . . .هستند ،و در ســالهای اخیـر با اتفاقاتی که
برای جامعه پزشکی افتاده ،این مسئله پر رنگتر شده است.
یکی از راههایـی که میتـوان این خطــر را کــم کرد و
از عوارض آن کاست ،بیمۀ مسئولیت حرفهای است.
با توجه به ماهیت عملکرد رادیولوژیستها ،که اکثراً
تشخیصی و بدون مداخله است ،اشتباهاتی که ممکن است
بروز کند در مباحث حقوقی و انتظامی ،با خطاهایی که در
مورد سایر همکاران دیده میشود متفاوت است.
بیمهنـامههایی که بهطـور معمول توسـط بیمـهها ارائه
میشود ،بهصورت عمومی است و ممکن است برخی از موارد
را پوشش ندهد.
بهطور کلی همــۀ شرکتهای بیمهای در چهـارچوب
مقررات کلی بیمۀ مرکزی ،نسبت به ارائۀ بیمـهنامه مسئولیت
اقدام میکنند و تفاوت بیمهنامهها در نحـوۀ استنتاج از این
مقرارت کلی است.
بیمهنامــۀ مسئولیت دو قسـمت دارد ،شــرایط عمومی
که اغلب بیمهنامهها مشترک است و شـرایط خصوصی که
تعهدات خاص آن بیمـهنامه است و تفاوت بیمهنامهها در
شرایط خصوصی است.
تهیۀ بیمهنامهای که بتواند موارد خطاها و قصورهایی که
متوجه رادیولوژیستها است را پوشش دهـد ،اهمیت بسزایی
دارد.

در همین راســتا ،کمیتــۀ حقوقــی انجمن رادیولوژی
با هدایت هیأت مدیــرۀ انجمــن رادیولــوژی ،در صدد تهیۀ
بیمهنامهای برای همکاران برآمـد که بتوانـد بیشترین پوشش
را در رابطه با رادیولوژیستها داشته باشد.
با کارشناسان حقوقی و بیمهای جلسات متعـددی برگزار
شد و در نهایت بیمـهنامهای به نــام « بیمهنامه مسـئولیت
حرفهای و مدنـی رادیولوژیسـتها» توسـط کمیتـه حقوقی
انجمـن و یکی از شـرکتهای بیمـهای تنظیـم شد.
تفـاوت این بیمـهنامه با ســایر بیمـهنامـهها در شرایط
خصوصی بیمهنامـه است .در شرایط عمومی همۀ بیمهنامهها
شبیه به هم هستند؛ اما در شرایط خصوصـی این بیمهنامـه
مواردی که بیشتر مربـوط به رادیولوژیستها است را پوشش
میدهد.
این بیمــهنامــه اکثــر موارد (نه همـۀ موارد) مد نظر ما
را پوشش میدهـد .برخی از مـوارد مدنظـر ما مسایل قانونی
خاصـی دارد که مستلـزم مصــوبه در بیمــۀ مرکــزی است
که زمانبر است.

البته آنچه در این بیمهنامه آمده است همۀ خواستههای
ما نیست ،ولی اکثــر موارد را پوشـش میدهـد و امیدواریم
بتوانیم در آینده شرایط خصوصی را کاملتر کنیـم و با تکمیل
شرایط خصوصی بیمهنامهها ،سایر بیمهها هم میتوانند در
این برنامه شرکت نمایند.
سؤاالتی که در رابطـه با بیمۀ مسـئولیت مطرح میشود
را با پاسخ در زیر میآوریم.
سؤال  -1تفاوت این بیمهنامه با سایر بیمهنامهها چیست؟

پاسخ :در شرایط خصوصی بیمهنامهها با هم متفاوت
هستند و این بیمـهنامه مـواردی که رادیولوژیسـتها با آن
درگیر هستند را بیشتر پوشش میدهد.

سؤال  -2آیا خرید این بیمهنامه اجباری است؟

پاسخ :خیر بیمــۀ مسئولیت پزشکان جــزو بیمههای
اختیاری است؛ همکاران میتوانند این بیمهنامه را تهیه کنند و
یا از سایر شرکتهای بیمه ،بیمه مسئولیت تهیه نمایند( .البته
در برنامۀ ششم توسعه ،بیمهنامه مسئولیت حرفهای پزشکان
اجباری شده است)

سؤال  -5علت اختالف هزینۀ این بیمهنامه با سایر
بیمهنامهها چیست؟

پاسخ :این بیمهنامه به صــورت گروهــی با همکاری
انجمن رادیولوژی ایران تهیـه شد ،و به علت اعمـال تخفیف
گروهی ،هزینۀ این بیمهنامه از سایر بیمهنامهها کمتر است.
سؤال  - 6بیمهنامۀ قبلـی مسئولیت پزشـکان که داریم و
هنوز زمان اتمام آن نرسیده است را چکار کنیم؟

پاسخ :دو راه حل وجود دارد:
الف -بیمهنامه قبلی باشــد و بیمهنامه جدید هم تهیه کنید.
داشتن دو بیمهنامۀ همزمان منع قانونی ندارد و شامل
پوشش هر دو بیمهنامه در مقطع زمانـی همپوشانی
میشوید.
ب -بیمهنامه قبلی را مطابق مفاد قرارداد باطل کنیــد (حق
بیمه به صورت روزشمار محاسبه میشود و بقیۀ هزینه
برگردانده میشود).

سؤال  -3چرا بیمه آرمان برای تهیه این بیمهنامه انتخاب

سؤال  -7آیا دستیاران میتوانند از این بیمهنامـه استفاده

شد؟

کنند؟

شماره  - 61بهـــار 1397

انجمن رادیولوژی ایران

پاسخ :پیشنهاد بیمهنامه به اکثر شرکتهای بیمهای
دولتی و خصوصی داده شد ،و مذاکراتی با شرکتها انجام شد،
برخی از شرکتها به علل گوناگون شرایط ما را قبول نکردند؛
در مجموع بیمه آرمان شرایط پیشنهادی ما را پذیرفت و
مذاکرات و جلساتی برای تهیۀ بیمهنامه انجام شد و در نهایت
بیمهنامه تکمیل گردید .این بیمهنامه از بهمن  1396در کلیۀ
شعب و نمایندگیهای بیمه آرمان قابل تهیه میباشد .بدیهی
است با تکمیل شرایط خصوصی بیمهنامهها در آینده ،سایر
بیمهها هم میتوانند در این برنامه شرکت نمایند.
سؤال  -4آیا بیمۀ آرمان معتبر میباشد؟

پاسخ :بلی -بیمۀ آرمان یک بیمۀ خصوصی است که از
بیمۀ مرکزی مجوز دارد و پشتوانه آن هم بیمۀ مرکزی است.
(معرفینامه بیمۀ آرمان) همچنین میتوانید اطالعات فنی
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و  . . .بیمۀ آرمان و مقایسه با سایر بیمهها را از سایت بیمه
مرکزی دریافت نمایید.

پاسخ :بله.

سؤال  -8آیا همـه رادیولوژیستها میتواننـد از تخفیف
گروهی این بیمهنامه استفاده کنند؟

پاسخ :همۀ اعضا انجمن (رادیولوژیستها) و دستیاران
میتوانند از این تخفیف گروهی استفاده نمایند.
سؤال  -9آیا تخفیف عدم خسـارت بیمهنامههای مسئولیت
سالهای قبل ،در این بیمهنامه محاسبه میشود؟

پاسخ :بله تخفیف عدم خسارت بیمهنامههای مسئولیت
سالهای قبــل ،در این بیمهنامه محاسـبه میشـود .برای
استفاده از این تخفیف ،ارائـۀ بیمهنامه سـال قبـل که تعـداد
سالهای عدم خسارت در آن ذکر شده ،الزامی است.

سؤال  -10چگونه میتــوان بیمهنامه مسئولیت حرفهای
رادیولوژیستها را از بیمه آرمان تهیه نمود؟

پاسخ :این بیمهنامه در تمام شعب و نمایندگیهای بیمه
آرمان در سراسر کشور قابل تهیه است.

شرایط خصوصی بیمهنامه مورد بحث در ذیل آمده است.

انجمن رادیولوژی ایران
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سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
خبرهای صنفی رادیولوژی

اولین مالقات مادر و فرزند با کمک سونوگرافی
مصاحبه پونه شیرازی (روزنامه جام جم) با محمدعلی کریمی عضو انجمن رادیولوژی ایران

محمدعلی کریمی
عضو انجمن رادیولوژی ایران

امروز ،سالروز کشف اشعه ایکس توسط رونتگن ،دانشمند
آلمانی است که به عنــوان روز رادیولوژی (پرتوشناسی)
نامگذاری شده است .شکی وجود ندارد که علـم عکسبرداری
از اعضای درونی بــدن به کمک پرتـوها با فرکانسهای
گوناگون ،سهــم بســزایی در تشخیـص پزشـکی داشـته
و با پیشرفتهای چشمگیر در سالهای اخیر بر امکانات
تشخیصی در حوزه پرتوشناسی نیز افزوده شده است.
نکته بسیار مهم این است که اگر کارشناسان این رشته،
مهارت کافی نداشته باشند ،عالوه بر این که مانع تشخیص
درست پزشک میشوند ،به بیمار نیز به دلیل آسیبهای وارده
از اشعه ،ضرر قابل توجه میرسانند.
این دغـدغهها برای بارداران که ناگزیر به انجام چند بار
سونوگرافی برای آگاهی از سـالمت و جنسیت فرزندشان
هستند ،بسیار آشناست .به همیـن دلیل ،پای صحبت دکتر
محمدعلی کریمی ،رادیولوژیست نشستیم تا به پرسشهای
مادران در ارتباط با سونوگرافی در دوران بارداری پاسخ دهند.
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اولین سونوگرافی بارداری

زنان باردار به محـض شــک یا اطالع از بـارداری خود
دوست دارند سونوگرافی انجام دهند ،ولی بهتر است اولین
سونوگرافی در هفته ششم تا هفتم بارداری انجام شود .منظور
این است که شش هفته از آخرین دوره قاعدگی گذشته باشد
چون مالک سن بارداری ،اولین روز آخرین قاعدگی است .در
این زمان ،قطع ًا از طریق سونوگرافی ،یک جنین زنده و دارای
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ضربان قلب ،داخل رحم تشـخیص داده میشــود و به طور
دقیق سن بارداری تعیین میشود.
اگر زودتر مراجعــه شــود ،هرچند بارداری داخل رحــم
به شکل یک حفــره بارداری تشــخیص داده میشـود ،ولی
ممکن است هنوز جنین یا ضربان قلب آن قابل رؤیت نباشد
و مجبور شوند یک تا دوهفته دیگر ،دوباره سونوگرافی کنند
که هزینه اضافی دارد.
تائید سالمت جنین ،نه با سونوگرافی اول!

اولیــن سـونوگرافـی بــه شـرط ایـنکـه به موقـع و
توسـط متخصص انجــام شده باشد ،حالت طبیعـی و داخل
رحم بودن بارداری ،تعداد جنینها ،زنـده بودن جنین ،وجود
یا نبود خونریزی اطراف ساک بارداری و یک سری اطالعات
دیگر را نشان میدهد ،ولی اگر منظورتان از سـالمت جنین،
نداشتن ناهنـجاری است باید عــرضکنـم ،این موارد در
سونوگرافیهای انتـهای سـه ماهـه اول و در سـه ماهه دوم
بارداری بررسی میشود .البته یک سری اختالالت در ابتدای
بارداری هم قابل تشخیص است.
پسر است یا دختر؟

تعیین جنسیت از هفته  14امکانپذیر است ،ولی معمو ًال
این کار در سونوگرافی  18هفتگی انجام میشود که دقت
آن نزدیک به صددرصـد است .البتــه امــروزه بسیاری از

رادیولوژیستها میتوانند حتی در سه ماهـه اول در هفته 12
هم جنسیت را با اطمینان باالی  80تا  90درصد تعیین کنند.

بارداری با تشخیص موقعیت و نحـوه قرارگیری جنین
در داخل رحـم ،جفت و تخمین وزن جنیــن در تعیین
نوع زایمان نقش حیاتی دارد.

تشخیص نقص آشکار با سونوگرافی

هر آنچه یک نقص آشکار در یک عضو یا ارگان از مغز تا
پاها باشد ،به وسیله سونوگرافی قابل تشخیص است .البته این
موارد در سونوگرافی آنومالی اسکن و نه سونوگرافی معمول
بارداری بررسی میشوند .همچنین برخالف تصور عمومی،
سونوگرافی قادر به تشخیص همه بیماریها و ناهنجاریهای
جنین نیست و نباید چنین انتظاری داشت.
بارداری در چند قاب سونوگرافی

وقتـی نسبت به وجود حاملگـی خارج رحمی در اوایل
بارداری شـک وجــود دارد یا جنیــن یا ضـربان قلبش در
سونوگرافی از روی شکم در زمــان مناسب دیــده نمیشود،
سونوگرافی واژینال انجام میشود؛ همچنین اندازهگیری طول
دهانه رحم و باز و بسته بودن آن و تعیین دقیق وضعیت لبه
تحتانی جفت نسبت به دهانه رحم در مــواردی که از روی
شکم قابل قضاوت نیست ،در این زمان صورت میپذیرد.
سونوگرافی ،جنین را اذیت میکند!

انجمن رادیولوژی ایران

تاکنون هیچ پژوهش معتبـری که نشان از ضـرر داشتن
سونوگرافی (معمولی یا سهبعدی) برای جنیـن یا مادر داشته
باشد ،ارائه نشده است.
البته با وجود این که ســونوگرافی ضــرر اثبات شدهای
ندارد ،ولی نباید مادران باردار در موارد غیرضروری درخواست
سونوگرافی داشته باشند .همچنین سونوگرافی به شرطی
ضرر ندارد که توسط متخصص رادیولــوژی که دانــش و
مهارت تخصصی استفاده از این دستگاه را دارد ،انجام شود.
متأسفانه در سایۀ نبود نظارت وزارت بهداشت ،یک سری
واردکنندگان دستگاههای سونوگرافی ،دستگاههای بیکیفیت
خود را به همکاران متخصص زنان فروختهاند و برخی از
آنها بدون این که علم و مهارت کافی داشته باشند ،در هر
بار مراجعه زنان باردار و غیرباردار مبادرت به انجام سونوگرافی
و اخذ وجه از آنان میکنند.
http://press.jamejamonline.ir
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امـروزه معمو ًال پنج نوبت سونوگرافی در بـارداریهای
بدون عارضه انجـام میشود:
اوایل بــارداری ،اولین سونوگرافی برای تعییــن
داخل رحم بودن بارداری و رد حاملگــی خارج رحمی،
تعداد جنینها ،زنده بودن جنین ،سـن دقیق بارداری و
تخمین تاریخ زایمان انجام میشود.
دومین سونوگرافی در هفته  11تا  14بارداری است که
جزئی از غربالگــری نوبت اول است و در آن ،سـندرم
داون و برخی ناهنجاریهای ژنتیک دیگر غربالگری
میشود.
سومین سونوگرافی یا غربالگری دوم همان سونوگرافی
آنومالی یا بررسی ناهنجاریهای جنین است که در سه
ماهـه دوم و معمـو ًال حوالـی هفتـه  18بارداری انجـام
میشود و طـی آن رادیولوژیست با جزئیـات بیشـتری
تمام اعضای جنین را بررسی میکنـد.
سونوگـرافی چهـارم برای بررسـی مناسـب بودن رشد
جنین ،معمو ًال حوالی هفته سیام انجام میشود.
سونوگرافی پنجـم در انتهای سـه ماهه سـوم و اواخـر

تشخیص حاملگی خارج رحمی

سخنسردبیر
دیدگاهها

نامهای به وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
خبرهای صنفی رادیولوژی
محمود برفهای
عضو هیأت مدیرۀ انجمن رادیولوژی ایران

وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
جناب آقای دکتر قاضیزاده هاشمی
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با عرض سالم ،اخیراً از طرف وزارت محترم شاهد
ابالغ عجوالنه و شتابزدۀ طرحی به نام گایدالینهای
خدمات سونوگرافی زنان و زایمان در سراسر کشور بوده
این که مطالب آن اصــو ًال جزو بدیهیات اولیۀ آموزش
آکادمیک رادیولوژیستها بوده و میباشد .ضمن این که
جامعه رادیولوژی کشور از هرگونه استانداردسازی خدمات
پزشکی به نفع مردم و جامعه استقبال میکنـد ،به دالیل زیر
این حرکت وزارت را خارج از عــرف و منطق ،جانبدارانه،
توهینآمیز و غیرقابل قبول میداند.
 )1در تهیــۀ این گایدالینها از هیج یک از مســئولین
رشـتۀ تصویربرداری پزشـکی که طـی چنـــد دهــۀ
گذشته صاحبان حرفه و متولیان کل سونوگرافیهای
تشخیصی کشور بودهاند ،دعوت نشده است.
 )2به طور معنیدار و توهینآمیزی متخصصین رادیولوژی
با چهارسال دورۀ آکادمیک مربوطه را همارز و یا حتی
پایینتر از همکاران متخصص زنان با تنها سه ماه دورۀ
اسمی سونوگرافی در نظر گرفته است.
 )3ابالغ این گایدالینها در زمانی صــورت گرفته که
نمایندگان انجمـن و هیأت بورد رادیولوژی در حـــال
مذاکرات سازنده با معاونت درمان وزارت برای حل
مشکالت و مسائل موجود بودهاند.
 )4با توجه به افزایش بیرویۀ تعداد دستیاران رادیولوژی تا

18

یکی دو سال آینده کشور از نظر نیاز به رادیولوژیست
اشباع و حتی  overloadخواهــد شد و از آنجایی
که خدمات رادیولوژی یک رشــتۀ  second lineو
 referralمیباشد ،با تکهپاره کردن اجزاء رشتۀ ما و
پخش آن بین سایر رشتهها عم ً
ال ضرورتی برای ادامۀ
این رشته و هدر دادن این نیروها وجود نخواهد داشت.
 )5این گایدالینها موجب واگذاری امر تشخیص و درمان
به یک فرد واحد میگردد .همانطور که بارها عنوان
گردیده ،انجام همزمان پروسۀ تشخیص و درمان
توسط یک شخص راه را برای مفسدۀ خودارجاعی و
درمان القایی و افساد در اقتصاد سالمت باز خواهد کرد.
 )6رسمیت بخشیدن و ترویج سونوگرافیهای زنان هدف
غایی رانتخواران شــرکتهای تجهیزات پزشــکی
میباشد که به هر قیمتی در صـدد پیدا کردن بازارهای
بیشتر برای دستگاههای اساس ًا بیکیفیت خود هستند؛
بدون این که سالمت مردم و اقتصاد درمان را در نظر
داشته باشند.
 )7اهـدای مجــوز سونوگرافــی با دورههای کوتاهمـدت
غیرآکادمیک و بهویژه توســط شــرکتهای ذینفع و
فرصتطلب یک بدعت در سیستم آموزشی کالسیک
پزشکی کشور و دور زدن آمـوزشهای آکادمیک و
نادیده گرفتـن امتحانات دستیاری میباشد.
با توجه به مرور رفتــار و عملکــرد وزارت در ارتباط با
رادیولوژیستها طی پنج یا شش سال گذشته ما به این قطعیت
رسیدهایم که متأسفانه متولیان کنونی وزارت بهداشت و درمان

وقتی که مجری ارادهای برای برخورد با متخلف ندارد
مصاحبۀ روزنامه سپید با محمود برفهای
عضو هیأت مدیرۀ انجمن رادیولوژی ایران

انجمن رادیولوژی ایران

دامنۀ اختـالفات رادیولوژیستها با وزارت بهداشت هر
روز وسیعتر میشود و ابعاد تازهتری پیدا میکنــد .اختالفاتی
بین دو گــروه درون جامعه پزشــکی که قطع ًا آنقدرها هم
پیچیده نیست که نشود با گفتوگو راهحلی برای آن پیدا کرد.
دو سال پیش هم وضعیت به گونــهای پیش رفت که
جمع کثیری از رادیولوژیستهای معترض ،از حل دوستانه و
آرام مشکالت خود از طریق گفتوگو ناامید شدند و راه تجمع
در برابر وزارتخانه را در پیش گرفتند .تجمعی که سرانجام
شیرینی نداشت و خاطرۀ تلخی را در تاریـخ پزشکی ایران
ثبت کرد.
موضوع اختالف ریشهدار متخصصین رادیولوژی با وزارت
بهداشت هم این است که وزارتخانه هربار با استداللی ،اجازۀ
استفادۀ برخی از متخصصین رشتههایی غیر از رادیولوژی
(مانند پریناتولوژیستها و متخصصان زنـان) را صادر کرده
است .در طرف مقابـل ،رادیولوژیستها معتقدند که استفاده
از این دستگاهها و فناوریهای تشخیصی از جمله دستگاه
سونوگرافی ،تنها در صالحیت کسـانی است که دورههای
آموزشی الزم را گذرانده باشند .ضمن این که حتــی در این
صورت هم اگر پزشکی قصــد استفاده از چنین دستگاههایی
را داشت ،صرف ًا باید به چشم یک وسیله تشخیصی مانند
گوشی پزشکی و ...به آن نگاه شود و دریافت وجه از بیماران
و بهرهبرداری مالی از این دستگاهها نقض غرض و تخلف
است .همچنین رادیولوژیستها معتقــدند واردکننـدگان
تجهیزات پزشکی برای ایجاد بازارهای بیشتر و جدیدتر ،بر
تصمیمات وزارت بهداشت و صدور بخشنامهها اثر میگذارند.
یک هفته قبل رادیولوژیستها اعالم کرد که روز 24
بهمن ماه  1396در مقابل وزارت بهداشت و پس از آن در
مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع خواهند کرد .آنها از
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به دالیل نامعلومی مخالف وجود یک رشتۀ رادیولوژی پویا،
فعال و قوی در کشور میباشند و از هیچ تالشی برای انزوا و
نادیدهانگاری و تحقیر رشتۀ ما کوتاهی نکردهاند .البته شاید این
تعریف شامل برخی رشتههای دیگر نیز شود!
در چند سال اخیر تنشها ،فشارها ،بحـرانها و تبلیغات
منفــیای که از طرف وزارت به رشــتۀ رادیولوژی تحمیـل
میشود عمـ ً
ال درصد زیــادی از تــوان و انــرژی ما را برای
پرداخت به توسعۀ علمی و خدمات	رسانی مناسبتر بازداشته
است.
بدینوسیله اینجانب و بسیاری از رادیولوژیستها ضمن
مردود دانستن روند تدوین و تصمیمسازی هرگونه گایدالین
خدمات سونوگرافی دیدگــاههای صریح و شـفاف خود را به
شرح زیر اعالم میداریم:
 )1هرگونه بررسی و تصمیمسازی و دستورالعمل در حیطه
تصویربرداری پزشکی و مهــمتر از همه سونوگرافی
بدون حضور فعال و نظریۀ نمایندگان جامعه رادیولوژی
(هیأت بورد رادیولوژی و انجمــن رادیولـوژی ایران)
فاقد وجـاهت عرفــی و قانونــی و تعــدی به حقوق
رادیولوژیستها و در جهــت منــافع رانتخواران و
ویژهخواران و نهایت ًا ضرر و زیـان مردم و اقتصاد درمان
میدانیم.
 )2خواستار لغو گایدالین ابالغی توسط وزارت و جایگزینی
اعضای کمیتۀ استانداردسازی خدمــات سونوگرافـی
توسط هیأت بورد و انجمن رادیولوژی کشـور هستیم.
 )3ما هیچ مشکلی در زمینـههای همکاری دوطرفه به نفع
بیماران عزیز با همکاران محتـرم در رشتۀ زنان و سایر
رشتههای پزشکی نداریم و دستورالعملها و مداخالت
تفرقهآمیز و نادرست وزارت (و برخی زیادهخواهان)
خللی در این روابط دوستانه ما ایجاد نخواهند کرد.
 )4رادیولوژیستها همراه و همـگام با سایر آحــاد جامعه
رادیولوژی کشور آمادۀ پوشـش دادن به مناطق نیازمند
کشور در زمینههای حرفهای خود هستند و همانطور که
اخیراً نیز در منـاطق زلزلــهزدۀ غرب کشــور و نیز در
شهرستان طبس این خدمت را انجام دادیم .البته الزم به
ذکر است مشکل اصلی را ضعف و ایراد در توزیع نیروی
انسانی وزارت بهداشت و دانشگاههای تابعه میدانیم.
 )5از حضرتعالی و متــولیان بهداشــت و درمــان کشـور

میخواهیـم جهت نشـان دادن حسـننیت و ترمیــم
دیدگاهها به نحـو مقتضی از جامعه رادیولوژی دلجویی
به عمل آورید.
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وزارت بهداشـت درخواست کردند که جهت برقراری نظم
و آرامش ،سالنی جهت تجمع و مذاکره با مدیران وزارتخانه
در اختیار آنها گذاشته شود .این خواستههای متخصصین
رادیولوژی اما از سوی وزارت بهداشت پذیرفته نشد و رئیس
حراست این وزارتخانه در آستانه تجمع (بیست و چهارم
بهمن) طــی اطالعیهای اعالم کرد که هرگونه تجمع بدون
مجوز ،مقابل وزارت بهداشت غیرقانونی بوده و مسئولیت
عواقب آن متوجه برگزارکنندگان آن است.
وی در این اطالعیــه به گروههای پزشکی توصیه کرده
بود که مطالبات خود را از مسیر قانونی از جمله سازمان نظام
پزشکی که به عنوان یک سازمان صنفی ،مسئول پیگیری
مطالبات قانونی گروههای پزشکی با وزارت بهداشت است،
دنبال کنند ،اما اعتراضات رادیولوژیستها از حدی گذشته
بود که با یک نامه از طرف حــراست وزارتخانه بشود آنها
را منصرف کرد و درنهایت صبح روز گذشته ،چندصد نفر از
متخصصین رادیولوژی سراسر کشور گرد هم آمده و در مقابل
وزارت بهداشت تجمع کردند و خواستار اصالح بخشنامههای
مربوط به سونوگرافی شدند.
بههرحال این مشکالت و اختالفات در وقت مناسب و
با گفتوگوهای دوستانه و سازنده حل و فصل نشد و گرهی
که با دست باز میشد ،امروز به گره کوری تبدیل شده که با
هیچ ترفند دیگری به سادگی گشوده نمیشود.
وزارت بهداشت ثابت کرده که به دنبال حل مسائل
نیست
به دنبال این تجمع ،عضو هیأت مدیرۀ انجمن رادیولوژی
ایران به خبرنگار «سپید» گفت« :وزارت بهداشت ملعبۀ دست
افرادی شده که میخواهند از ابزار و تکنولوژی تصویربرداری
پزشکی و بهخصوص سونوگرافی سوءاستفاده کنند.
واردکنندگان تجهیزات پزشکی هم طبیعت ًا دوست دارند
که به جای دو سه هزار رادیولوژیست ،مثال  30هزار پزشک
خریدار دستگاههای آنها باشند .از سویی افرادی که علم
و آگاهی الزم برای استفاده از دستگاههای تصویربرداری
پزشکی ندارند هم مایل هستند که چنین دستگاههایی
را در اختیار داشته باشند و به بهانه وجود آن ،با رفتارهای
غیرحرفهای و به صورت خودارجاعی ،بیماران را شارژ کنند
و این دقیق ًا به ضرر اقتصاد درمان ،اقتصاد کشور و صحت و
سالمت مردم است».
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محمود برفهای که صبح سهشنبه در جمع رادیولوژیستهای
معترض در مقابل وزارت بهداشت حاضر شده بود ،دربارۀ
علت برپایی این تجمع گفت« :طی چهار پنج سال گذشته ما
رادیولوژیستهای کشور شاهد سوگیری مغرضانه و هدفدار
وزارت بهداشت علیه خودمان بودهایم به نحــوی که خود ما
هم همه علتهای این نوع رفتارها را دقیق ًا نمیدانــم .البته
شاید به صورت خالصه بتوان گفت که برخــی از مهمترین
عوامل این برخوردها ،ســودجویی شرکتهای تجهیزات
ی قدرتمند واردکننـدگان تجهیزات پزشکی و
پزشکی ،الب 
ایجاد فضای مناسب برای خودارجاعـی است که افرادی را
از این طریق به سودهای سرشاری میرساند ».وی افزود:
«بههرحال رادیولوژی رشته جذابی است و با تکنولوژی روز
و دستگاههایی سروکار دارد که وارد کردن این دستگاهها به
داخل کشور ،سودآور و وسوسهانگیز است».
وی افزود « :این درحالی است که رادیولوژیستها به
عنوان چشمان تیزبین پزشکان ،اقدامات تشخیصی را برای
بیمارانی که از سوی پزشکان دیگر ارجاع میشوند ،انجام
داده و بدون اینکه خودشان ذینفع باشند ،جواب پزشکان
را میدهند و از این طریق به تشخیص پزشک معالج کمک
میکنند .اما با اینگونه رفتارها و بخشنامههایی که وزارت
بهداشت مرتب ًا صادر میکنـد ،در عینحال که سالمت و حق
و حقوق مردم آسیب میبیند ،حق و حقوق رادیولوژیستها
هم نادیده گرفته شده و عرصه بر آنها تنگ شده است».
وی تصریح کرد« :ما در انجمن رادیولوژی ایران بارها و
بارها تجمعات و اعتصابهای همکارانمان را در حد توان،
لغو کردهایم و نگذاشتیم این تجمعات برگزار شود؛ به امید
اینکه مسائل را میشود از راه مذاکـره حل و فصل کرد ولی
وزارتخانه ثابت کرده است که به دنبــال حل مسائل موجود
نیست و سیاستهای خودش را مرتب ًا پیگیری میکند».
عضو هیأت مدیرۀ انجمن رادیولوژی ایران خواستههای
رادیولوژیستها را این طور تشریح کرد« :ما مخالف استفاده
از دستگاه سونوگرافی توسط دیگر پزشکان نیستیم و اص ً
ال
مدعی این هم نیستیم که کسـی نباید دست به این وسائل
بزند.
بههرحال این یک علم است و دوستان و همکاران دیگر
هم میتوانند استفاده کنند ولی درصورتی که این استفاده ،به
سمت خودارجاعی حرکت نکند و سوءاستفادههای مالی از این

انجمن رادیولوژی ایران
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دستگاهها نشود .درصورتی که نخواهند دستگاههای کیفیت
پایین چینی را با قیمتی نازل خریداری کننـد و بدون اینکه
ن خصوص دیده باشند ،بیمار را شارژ کنند
آموزش کافی در ای 
و مث ً
ال یک خانم باردار که  20مرتبه به پزشک خود مراجعه
میکند ،مجبور نباشد  20بار هم به خاطر سونوگرافی شارژ
شود.
بنابراین ما میگوییم :اگر پزشکی تمایل دارد ،آموزشهای
الزم را ببیند و فقط برای تشخیص از این دستگاهها استفاده
کند .همانطور که پزشکان با وجدان و با شرفی هم وجود
دارند که از این دستگاهها بهره میگیرند ولی نه به خاطر
منافع مالی بلکه فقط برای کمک به تشخیص و کمک به
بیماری که به آنها مراجعه کرده است».
وی اضافه کرد « :اما درحال حاضر وزارت بهداشت با
بخشنامههایی که صادر میکند ،ما را در تنگنا قرار داده است.
مث ً
ال در شرایطی که اگر یک رادیولوژیست بخواهد مطب
بزند ،باید از هفتخان رستم بگذرد ،مطبش باید متراژ خاصی
داشته باشد ،دستگاه رادیولوژی حتم ًا داشته باشد ،مجوزکار
با اشعه را از سازمان انرژی اتمی دریافت کند ،پروانههای
مختلف را داشته باشد و هزار و یک دردسر دیگر را پشت
سر بگذراند که معمو ًال یک تا دوسال به طول میانجامد،
وزارت بهداشت با این مجوزها به صورت رانت و ویژهخواری
به برخی افراد و تخصصها اجازه میدهد که بدون گذراندن
این ضوابط و طی کردن این مراحل ،از این دستگاهها استفاده
کنند و این خالف عدالت است.
برفهای در پاسخ به این سوال خبرنگار سپید که «آیا
بخشنامه جدید وزارت بهداشت که انجام سونوگرافی توسط
متخصصین فاقد مدرک آموزشی معتبر و اخذ تعرفه در مطب
متخصصین زنان را تخلف انتظامی و تعزیراتی محسوب
کرده ،منطبق با خواستههای شما نیست؟» گفت « :این
بخشنامه را من هم دیدم .او ًال که همه این حرفها شعار
است و ما بارها از این شعارها شنیدهایم .اولینباری که
وزارت بهداشت مجوز استفاده از دستگاه سونوگرافی را به
پریناتولوژیستها داد ،اعالم کرد که ما میخواهیم به شصت
تا هفتاد نفر پریناتولوژیست اجازه انجام سونوگرافی بدهیم آن
هم در مناطق محروم .اما بعداً مشخص شد که تعداد این افراد
شصت نفر نیست و چند صد نفر است و تازه اص ً
ال در مناطق
محروم هم نبودند؛ بلکه در مناطق شهری آن هم باالی

شهر و مناطق مرفهنشین تهران و برخی شهرهای بزرگ
و مراکز استانها مشغول به کار شدند .مدتی بعد تصمیم
گرفتند که به نازاییها هم مجوز بدهند تا در مناطق محروم
و کمبرخوردار سونوگرافی کنند .آن هم بعد از مدتی مشخص
شد که فقط در مناطق مرفهنشین و باالی شهرهای بزرگ و
 . . .فعالیت میشود .در این مورد اخیر هم گفتهاند آن دسته از
متخصصین زنان که در بیمارستانهای دولتی مناطق محروم
هستند ،میتوانند سونوگــرافی کرده و پولش را هم بگیـرند.
باالخره مجری ،خودشان هستند .وقتی مجــری اراده نداشته
باشد که با این کار برخورد کند و هدفش چیز دیگری باشد،
این بخشنامهها و حرفها معنایی ندارد».
وی ادامه داد« :سوال دیگری که در ذهن هرکسی نقش
میبندد این است که چرا چنین بخشنامهای باید دقیق ًا همان
روزی صــادر شــود که رادیولوژیستها در مقابل وزارتخانه
تجمع کردهاند؟ درصــورتی که ما از یک مـاه قبل گفتیم اگر
به حرفهای ما گوش نکنید ،فالن روز تجمع میکنیم .این
بخشنامهها و این حرفها فقط شعار است».
عضو هیأت مدیره انجمن رادیولوژی ایران در بخش
دیگری از سخنانش به جلسهای که روز دوشنبه در سازمان
نظام پزشکی کشور برگزار شده است ،اشاره کرد و گفت« :روز
دوشنبه خدمت استادان محترم دکتر فاضل ،دکتر ظفرقندی
و دکتر سلیمی رسیدیم .بزرگان رشته رادیولوژی هم حضور
داشتند .آن استادان در همان جلسه با وزارت بهداشت تماس
گرفتند و سفارش کردند که امروز ما را با باتوم ننوازند و
گفتند که اگر ممکن است سالنی در اختیار ما گذاشته شود
که دوستان در آن سالن حاضر شوند و صحبتهایی که دارند
را با مسئولین وزارتخانه در میان بگذارند .اما متأسفانه این
اتفاق نیفتاد و سالنی در اختیار ما گذاشته نشد و ما باالجبار
در خیابان و البی وزارتخانه جمع شدیم ».وی افزود« :البته
آقایان قولی به ما دادند .گفتند شما پراکنده شوید و به تجمع
خودتان خاتمه دهید و ما هم چهارشنبه هفته آینده با شما
صحبت میکنیم .ولی باتوجه به اینکه حدود هزار نفر از
پزشکان رادیولوژیست از شهرهای مختلف کشور جمع
شدهاند ،بعید است چنین امکانی وجود داشته باشد و ما انتظار
داریم که همین امروز در جمع ما حاضر شوند و صحبتهای
ما را بشنوند».
به نقل از http: //www. sepidonline. ir/d/60034
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کاربرد  PSMAدر سرطان پروستات

مهیار غفوری
اسـتاد و مدیـر گـروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضو هیأت مدیره انجمن رادیولوژی ایران
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سرطان پروستات يكي از سرطانهاي شايع است که هر
ساله تعداد زيادي از آن در دنيا تشخيص داده ميشود.
آزمايشهاي تصويربرداري اهميت زيادي هم در تشخيص
سرطان پروستات دارد و هم بعد از تشخيص سرطان جهت
بررسي گسترش ضايعه از اهميت زيادي برخوردار است.
با توجه به اينكه نحوۀ درمان در مواردي كه سرطان
محدود به پروستات میباشد با مواردي كه بيماري به خارج از
پروستات گسترش پيدا كرده متفاوت است ،مشخص كردن
بيماري در خارج از پروستات بسيار اهميت دارد.
تصويربرداري در بيمارانی كه چه با روشهاي جراحي
و چه با روشهاي غيرجراحي تحت درمان قرار گرفتهاند نيز
اهميت زيادي دارد و بهخصوص در مواردي كه احتمال عود
بيماري ميرود .در تعيين عود موضعي يا متاستاز سرطان
پروستات كاربرد دارد.
غدد لنفاوي و استخوانها بهخصوص دو ساختماني
هستند كه چه در موارد تازه شناخته شدۀ سرطان پروستات و
چه در موارد مشكوك به عود ،اهميت زيادي دارند و بايد به
دقت بررسي شوند.
ماركرهاي مختلفي در سرطان پروستات بررسي ميشوند
كه از جمله مهمترين آنها ميتوان از  PSAو Choline
نام برد.
نقش (PSMA) Prostate Specific Membrane
 Antigenاخيراً در بررسي سرطان پروستات مطرح شده و
اهميت زيادي یافته است PSMA .يك پروتئين غشایي
است كه در سرطان پروستات افزايش مییابد.
 PSMAهم در بررسي سرطان اوليه در داخل پروستات
و هم در بررسي متاستاز و عود تومور اهميت زيادي دارد.
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راديوداروي  PSMAهمراه با گاليوم  68جهت انجام
 PETساخته شده است و به منظـور باال بردن دقت آزمايش
توام با سيتياسكن  PET-CTو يا امآرآي  PET-MRدر
بيماران مبتال به كانسر پروستات استفاده ميشود.
ايـن روش تصـويربرداري داراي حسـاسـيت بااليـي در
تشخيص سرطان پروستات Staging ،آن ،بررسـي پاسخ به
درمان و همچنين بررسي عـود موضعي يا متاسـتاز بوده و
در اکثر موارد نیاز به انجام سایر روشهای تصـویربرداری را
مرتفع میکند.
ذكر اين نكته الزم است كه تصويربرداريهاي مولكولي،
استفاده از مواد حاجب خـاص هدفـدار و تصويربرداريهاي
هيبريد مانند  PET-CTو  PET-MRبهخصوص با مواد
نشاندار اختصاصــی در تشـخيص و بررســي بيماريهاي
گوناگـون اهميـت روزافزون پيدا كــرده و در آينـده نزديك
جايگزين بسياري از روشهاي تصويربرداري امـروزی خواهد
شد و لذا الزم است رادیولوژیستها بهطور جــدی وارد این
حیطه شـده و همواره در جریــان رخـدادهای تصویربرداری
جهان باشند و علم خود را به روز نگاه دارند.

Which is the best way of
? micturating cystourethrogram in children
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مریم ریاحینژاد
گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مطالعه مذکور ( )MCUیکی از رایجترین مطالعات در
مراکز رادیولوژی اطفال است ،به طوریکه  %40پروسیجرهای
فلوروسکوپیک اطفال در اروپا را شامل میشود.
اندیکاسیونهای انجام :MCU

کنترااندیکاسیون مطلقــی برای  MCUوجــود ندارد.
کنترااندیکاسیونهای نسبی عبارتند از :عفونت ادراری
حاد ،جراحی اخیر مثانه و پیشـابراه ،ترومای بالقوه به
یورترا ،سابقه واکنش قابل توجه به مادۀ حاجب و یا
آلرژی شناخته شده یا مشــکوک به التکسHigh ،
 spinal injuryبه علت ایجاد دیس رفلکسی اتونوم.
آنچه در مطالعه بررسی میشود:

آناتومی مثانه و یورترا ,وجود یا عدم وجود ریفالکس،
اطالعات در مورد فانکشن و هماهنگی اسفنکتر مثانه
و پیشابراه

تکنیک انجام مطالعه:

انجمن رادیولوژی ایران

قبل از مطالعه ،آنتیبیوتیک پروفیالکتیک به صورت
خوراکی برای سه روز استفاده شده و  VCUGدر روز دوم
انجام میگیرد.
برای انجام این مطالعه نیازی به  sedationبیمار نیست.
قبل از تزریق کنتراست ،گرافی اسکات ( )scoutاولیه
جهت بررسی کلسیفیکاسیون ،آنومالیهای اسکلتال و وجود
احتمالی کنتراست در دستگاه گــوارش و ســنگ حاجــب
( )opaqueانجام شده و در صورت شک به آنومالی ساکروم،
گرافی لترال ساکروم نیز صورت میپذیرد.
اندازه کاتتر متناسب با سن کودک یا اندازه مجرا انتخاب
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عفونتهای ادراری
بررسی ریفالکس وزیکویورترال
بررسی هیدرونفروز گزارششده در دوران جنینی
بررسی آنومالیهای مادرزادی کلیوی
دریچۀ پیشابراهی خلفی
()Posterior Urethral Value
تروما به گردن مثانه
هیپوسپادیاس
آبنورمالیتی کلواک
دیورتیکول مثانه
سابقۀ خانوادگی وجود ریفالکس
شایعترین دلیل منطقی برای استفاده از  MCUدر UTI
اطفال عمدت ًا شناسایی زودرس ریفالکس است که احتمال
ایجاد اسکار کلیـوی به دنبـال عفونـت را افزایش میدهد ،در
حالی که با درمان یا تصحیح جراحـی ریفالکس قابل درمان
است .همچنین بهویژه در نوزادان و شـیرخواران کمتر از  6ماه
جهت شناسایی آبنورمالیتی مادرزادی یا وجود انسداد خروجی
مثانه و  PUVبه کار میرود.

کنترااندیکاسیون:

میشود در شیرخواران بسیار کوچک کمتر از  3ماه و یا
نارس،کاتتر با اندازه شماره پنج  Frenchو در باالتر از این
سن کاتتر با اندازه هشت  Frenchانتخاب میشود (در موارد
تنگی مجرا کاتتریزاسیون با سایز کوچک انتخاب میگردد).
در  adolescentsکاتتر با سایز بزرگتر از  8انتخاب
میشود ()F 10-8
همچنین تزریق رتروگرید ژل لیدوکائین  %2چند دقیقه
قبل از کاتتریزاسیون به داخل مجرا حساسیت را کاهش
میدهد.
در نـوزادان با توجه به سـایز مجـرا از کاتترهای بسیار
کوچک ( )feeding tube/small soft tubeهم به
صورت جایگزین میتوان استفاده کرد.
قبل از سـونداژ دفع ادرار نبایـد انجام گیرد تا از محل
صحیح کاتتر اطمینان حاصل شـده و یا نمونهبرداریnon
 contaminatedبه عمل آید.
 توصیه میشود در صورت استفاده از سوند فولی ،بالونآن باد نشود تا پس از پر شدن کامل مثانه امکان ادرار
کردن از کنار کاتتر باشد بهطوریکه پر و خالی شدن
مثانه در  3-2مرتبه انجام گردد.
این روش بهخصـوص در نـوزادان و کودکــان کمتر از
یکسال که با حجم کم ادرار میکننـد ،باعث تشخیص
و یافتن قطعـیتر ریفالکس میشــود و امکان بهتر
تشخیص دادن حالب اکتوپیـک در زیر قاعده مثانه و
دیورتیکول پرییورترال ( )Hutch diverticulumرا
فراهم میسازد .در بیمارانی که  UTIاخیر ،پیلونفریت و
یا سابقه ریفالکس داشته و در بیمارانی که حالب بسیار
دیالته حاوی ادرار (به علت رقیق شدن کنتراست و عدم
رویت واضح) دارند ،سیکلهای اضافی ادرار نمودن باعث
روؤیت بهتر مادۀ حاجب و سیستم جمعکننده میشود.
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نوع کنتراست و حجم کنتراست رقیق شده:

-

از کنتراست محلول درآ ب weight / vol� %18-12

 ume solutionاستفاده میشود.
 حجم کنتراست رقیق شده تزریق شده با توجه به سنمتفاوت است و بر اساس فرمول تعیین میشود.
کودکان کوچکتر از یک سال )kg( × 7 :وزن
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کودکان بزرگتر از یک سال )year( +2[ × 30 :سن]
 حجم محاســبه شده پیشگویی میزان ماده حاجــبرقیقشده است ،ولی حجــم مثانه به عــادت تخلیه و
فرکانس دفع ادرار ( )voidingمرتبط است و در صورت
ریفالکس و نشت ( )extravasationکنتراست و یا
احساس درد انفوزیون را متوقف میکنیم.
 نحوۀ رقیق شدن کنتراست وابسته به میزان ید موجوددر ماده حاجب است ،به طـوریکه باید 120-80 mg
ید در سی سی در ماده حاجب رقیق شده موجود باشد.
 مثال :اگر اوروگرافی ن  )370mg/cc( %76و یا �om )300mg/cc( nipaqueاستفاده شود ،رقیق شدن به
نسبت یک (کنتراست) به سه (سرم) انجام میشود.
 به صورت معمول ماده حاجب تزریقی رقیق شده نودسانتیمتر باالتر از تخت بیمار به صورت  dripتحت
تأثیر نیروی ثقل تزریق میشود.
نکته :در صورت جراحی اخیر مثانه (مانند )augmentation
ترجیح داده میشود که انفوزیون در حداقل ارتفاع قرار
گیرد تا فشار پرشدن مثانه با توجه به شرایط به حداقل
برسد.
 قبل از تزریق بهتر است که کنتراست رقیق شده در حددمای بدن گرم شود تا استرس کمتری ایجاد کند .ولی
گرم کردن ماده حاجب تأثیری در یافتن و تشخیص
( )detectریفالکس ندارد ولی در صورتی که دمای
کنتراست رقیق شده کمتر از  5درجه باشد با افزایش
رفلکسی در تون عضله دترسور باعث تخلیه سریع
مثانه در حجم کمتر میشود.
 قابـل ذکر است که در درصــد بسیار کمــی از بیماراناحتمال واکنش آلرژیـک به کنتراست داخل مثانه وجود
دارد؛ بهخصوص در بیمارانی که سابقۀ واکنش به تزریق
داخل عروقی کنتراست دارند؛ نیاز به پروفیالکسی
آلرژیک قبل از مطالعه وجود دارد.
تصویربرداری و اکسپوز اشعه:

بعد از شـروع انفوزیون کنتراسـت تحــت پروتکـل گفته
شده به صورت پالس فلوروسکوپی جهت حداقل اکسپوز اشعه
مطالعه شروع میشود.

-

-

-

-

-

-

-

گــرید  :Iریفالکس به حالب
گریـــد  :IIریفالکس به حالــب و سیستم پیلوکالیسیل
غیردیالته
گرید  :IIIریفالکس به حالــب و سیستم پیلوکالیسیل
دیالته مختصر ( angleفورنیکس درست است)
گرید  :IVحالب تورتوز و سیستم متسع ،زاویه فورنیکس
 bluntاست
گرید  :Vحالب متسع ،تورتوز ،ابلیتراسیون زاویه فورنیکس
و  papillary impressionدیده میشود.
اینتررنال ریفالکس :ورود کنتراست به پارانشیم است .در
بیماران جوان شایع بوده و گرید ریفالکس را تغییر نمیدهد.
بررسی مجرای یورترا:

انجمن رادیولوژی ایران

 بیماری یورتــرا در دختران نـــادر بوده ،یک تصــویر APکافــی است و سانتـر اشعه باید روی یورترا باشد.
همچنین الزم به خارج کردن کاتتر نیست.
 وضعیت طاقبــاز ( )supineو پاهای نزدیـک به همباعث ریفالکس کنتــراست به واژن شـده که میتواند
عالئم یورترای دیالته و یا سینوس اوروژنیتال را تقلید
کند.
 بررسی یورترا در جنس مذکــر :قبل از خــارج کردنکاتتر ،اکثر پاتولوژیها با وجــود کاتتــر دیده میشود؛
البته ارجح در جنس مذکــر آن است که کاتتــر خارج
شود و کل مجــرا در  voidingبه صـورت oblique
تصویربرداری گردد.
دریچۀ پیشــابراهی خلفــی (Posterior Urethral
 :)Valveپردۀ ضخیــم و دریچه ماننـدی که از مجــرای
ولف منشأ گرفته و به صورت مایل از ورومنتانوم به دیستال
یورترای پروستاتیک طی مسـیر میکنـد PUV .باعث اتساع
و طویل شدن مجـرای خلفـی همـراه با هیپرتروفی و باریکی
گردن مثانه میشود و در بررسی به صورت باند لوسنت در
مجرا دیده میشود.
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-

اولین بررســی باید در حالـت  early fillingدر مثانه
نیمه پر از جهت وجود یورتروسل و یا تــودههای مثانه
در وضعیت  APانجام شود که با پر شــدن کامل مثانه
ممکن است دیده نشود.
در حین پرشــدن مثانــه تصـــویربرداری الزم
نیســت (اگر بخواهیم حجمــی از مثــانه که در آن
ریفالکس دیده میشود را مشخص کنیم توصیه به
بررسی سیستوگرافی نوکلئار میشود).
در صــورت آهسته یا متوقــف شدن  dripیا برعکس
شدن حرکت کنتراست به داخل  ،tubeبیانگر پر بودن
مثانه است در این زمان گرافـیهایی در وضعیت مایل
( )obliqueراست و چــپ با تمرکـــز بر محل UVJ
گرفته میشود.
گرافی مایـل ( )obliqueاکسـپوز گنــاد سمت مقابـل
را کاهش میدهد و در بیماران مؤنث باعث افزایش
تشخیص دیورتیکولهای مثانه در پوسترولترال UVJ
میشود.
نکته :در صورت وجود ریفالکـس جهت تعییــن درجه
ریفالکس بررسی همزمـان از محل فوسای کلیهها در
وضعیت  APباید انجام میشود.
در نهایت بررسی باید در حالت  voidingانجام گردد؛
اگر چه کاتتر میتواند برداشته شود ،ولی توصیه به
 voidingاز اطراف کاتتر میشود زیرا امکان cyclic
 voidingدر نوزادان و تشخیص بهتر ریفالکس را
میدهد.
در مواردی که کاتتر خارج میشود ولـی کــودک ادرار
نمیکند ،مطالعه ناکامــل میمانــد و ممکن است در
 %20موارد ریفالکس را تشخیص ندهیم (تعیین درجه
ریفالکس در حین  voidingانجام میشود)
نکته :هنـگامی که پروسـه انســـدادی وجــود دارد،
رقیق شدن کنتراست باعث کاهش وضوح ریفالکس
کنتراست میشــود و از طرفی انسداد میتواند باعث
اتســاع بیشــتر و احتمال  overestimationگرید
ریفالکس شود .در صورت شــک به انسداد همزمان
(افتراق حالب دیالته از ریفالکس یا انسداد) کلیشه
تأخیری  20-10دقیقه بعد از  voidانجام میشود تا
مقدار درناژ ماده حاجب از سیستم پیلوکالیسیل و حالب
را نشان دهد.

:Grading

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
خبرهای صنفی رادیولوژی

آشنایی با نحوه عملکرد سامانه مانیتورینگ سیستمهای
برودتی  -حرارتی مراکز تصویربرداری

افشین مجد
مشاور فنی و انفورماتیک انجمن رادیولوژی ایران
تورج بطحایی
کارشناس مکانیک

تجهیزات تصــویربرداری بیمارستانی -پزشـکی مانند
دستگاههای  MRIو  CT Scannerو ...جهت استفادۀ
بهینه نیاز به تهویۀ مطبوع و خنککاری مداوم و قابل اطمینان
دارند .یک دستگاه  MRIدارای آهنربای سوپررسانا بزرگ
است و برای اینکه تمامی اسکنرها در بهترین شرایط کاری
باشند باید آهنربای درون آنها تا جای ممکن خنک باشد
که جهت این امر برای خنککاری این تجهیزات از چیلرهای
تراکمی یا جذبی استفاده میشود .همچنین باتوجه به ارائۀ
خدمات بههنگام و با کیفیت به بیماران بخش تصویربرداری
پزشکی و گرانقیمت بودن این تجهیزات و حساسیتهای
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باال در نگهداری این دستگاهها ،حصول اطمینان از عملکرد
مناسب تجهیزات جانبی خنککننده نظیر چیلر تراکمی از
اهمیت ویژهای برخوردار میباشد .بر این اساس سامانههایی
جهت نظارت و پایش از راه دور سیستم چیلرهای تراکمی
مورد استفاده در مراکز مربوطه از طریق پیام کوتاه ( )SMSو
بستر اینترنت همراه طراحی شده است.
روش فعلی بهرهبرداری از چیلر با تنظیم دستی ترموستات
انجام میشود که نیازمند سرکشی و نظارت مداوم بر اعمال
روشنی و خاموشی تجهیـزات در زمانهای مناسب میباشد و
با توجه به ضریب خطای انسانی احتمال بروز هرگونه مشکلی

پیشبینی میشود؛ بنابراین با توجه به محدودیتهای فوق،
ضرورت استفاده از سامانههای مانیتورینگ هوشمند سرمایش
به منظور:
نظارت و کنتــرل صحیح تجهیزات سیستم سرمایش
شامل کمپرسورها و پمپها و فنهای برج.
کاهش هزینههای سرویس -نگهداری تأسیسات برودتی
و جلوگیری از آسیبهای احتمالی آشکار میگردد.
در سامانۀ مانیتورینــگ چیلــر مراکــز تصویربرداری
پیشبینی تعداد کافی از انواع سنسورها و خروجیها دیده شده
است که برای اینگونـه مراکز این امکان را فراهم مینماید
تا برحسب نوع و مدل سیستم سرمایش تراکمی در حد مورد
انتظار نسبت به نصب و راهانــدازی تعداد سنسورهای مورد
نظر اقدام گردد.
این سامانه با دریافت اطــالعات از سنسورهای حرارتی
که در محـلهای زیر نصب میگردند:
دمای بیرون ساختمان جهت انــدازهگیری دمای سایه
(حداقل دمای محیط خارج ساختمان)
دمای رفت آب سرد اواپراتور
دمای برگشت آب سرد اواپراتور
دمای رفت آب سرد اواپراتور
دمای برگشت آب سرد اواپراتور
دمای داخل ساختمان

انجمن رادیولوژی ایران

در سال  1393نسبت به طراحی سامانۀ مانیتورنیگ
تصویربرداری  MRIمدل  EMS-812اقدام و با درخواست
مرکز درمانی میالد در محل تأسیسات آن مجموعه نصب و
راهاندازی گردید به نحــوی که بهرهبرداری از این سامانه
باعث حصول اطمینان از عملکرد صحیح چیلر و تأمین دمای
آب سرد مدار هلیوم آن مجموعه گردید .عملکرد هشدار
و اطالعرسانی این سامانه بر روی دو دستگاه  MRIواحد
تصویربرداری بیمارستان میالد به نحوی بوده است که
تاکنون پس از بهرهبرداری از این سامانه هیچگونه توقفی
در ارائه خدمات این واحد ناشی از عملکرد نامطلوب چیلرها
گزارش نشده است.
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لحظه به لحظه اطالعات دمــایی موقعیتهای فـوق را
اندازهگیری مینماید.
همچنین این سامانه قابلیت خوانش:
سنسورهای نمونهگیر جریان
سنسورهای اندازهگیری فشار
سنسورهای تشخیص فلوی سیال (آب سرد)
را دارد.

نمونه پروژۀ انجام شده در مرکز تصویربرداری
بیمارستان میالد

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها

گزارش عملکرد هیأت مدیرۀ انجمن رادیولوژی ایران

در سال 1396

خیلی دور خیلی نزدیک
خبرهای صنفی رادیولوژی

جالل جالل شکوهی
رئیس انجمن رادیولوژی ایران

وحید کریمی
دبیر انجمن رادیولوژی ایران

بخشیازفعالیتهایانجمنرادیولویایراندرسال1396
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 -1برگزاری کنگره  34رادیولوژی با  ۳۲۸سخنرانی و ۶۴
کارگاه آموزشی به همراه کنگرۀ شانزدهم تکنولوژیستها.
 -2برگــزاری  23سمینار آموزشــی و کارگاههای عملـی
در استان تهران و ســایر اســتانها که محوریت این
کنفرانسها موضوعات شــایع (سونوگرافی حاملگی)
در کنار موضوعات کمتــر مورد توجه مثل سونوگرافی
 mskو اکوی قلب جنین و تصویربرداری زنان بود.
 -3فعال کردن قسمت علمی سایت انجمن رادیولوژی که
تاکنون شامل ۱۷۰سخنرانی علمـی و مقاالت منتخب
است و ارائۀ  Caseهفتــه هم از قسمتهای دیگــر
بخش علمی سایت میباشد.
بازدید از قسمت علمی سایــت انجمن رادیولوژی در یکسال
گذشته بیش از  50هزاربار بوده است.
 -4اعزام استادانی که بیشتــرین مشارکت در فعالیتهای
آموزشی را داشتند به کنفرانــسهای اروپا در وین و
اسلوونی (کنفرانس  fmfاسلوونی و  isougوین)
 -5حمایت مستمر از فعالیتهای مرکز تحقیقات رادیولوژی
و چاپ منظم مجله رادیولوژی ایران
 -6بهرهمندی از استادان خارجی دعوت شده به کنگره برای
حضور در گروههای رادیولوژی سراسر کشور و برگزاری
کالسهای آموزشی برای دستیاران

 -7تداوم تهیۀ فیلمهای آموزشی که در حال حاضر حدود
 135برنامۀ آموزشی به صورت ســیدی قابل استفاده
همکاران است.
 -8تهیه و انتشار کتاب مشاهیر رادیولوژی جلد اول که
شامل زندگینامه  ۱۵نفــر از اســتادان و پیشکسوتان
رادیولوژی است.
 -9مشارکت در تهیه کتابچههای رادیولوژی به زبان ساده
برای استفاده بیماران و عموم مردم
 -10حضور مستمر در جلســات و کمیسیونهای مجمـع
انجمنهای تخصصی پزشکی
در انتخاب جدید مجمع انجمنهای تخصصی جناب دکتر
عبدالرسول صداقت مجدداً به عنوان عضو هیأت رئیسه
انتخاب شدند.
 -11حمایت از رادیولوژیستهایی که در کنگرۀ رادیولوژی
اروپا مقاله ارائه کردند.
 -12حضور در تمامی کمیسیونهای علمــی و صنفی
شورایعالی نظام پزشکی
 -13ترجمه کتـاب هاگا و رومک با همکاری تیم مترجمین
 -14مشارکت در طرح کشوری غربالگری سندرم داون
و برگزاری آزمونهای آنالین برای رادیولوژیستهای
داوطلب شرکت در این طرح
 -15برگـزاری جشن روز رادیــولوژی در هتل اســتقالل

با حضور  ۸۰۰رادیولوژیست و تکنولوژیست و برگزاری
کنفرانسهای علمی در حاشیه این مراسم
 -16تهیۀ مقــاالت و مصــاحبههای علمی در مطبــوعات،
سایتها و رادیو و تلویزیون با هــدف آشنایی عمــوم
جامعه با اهداف و تواناییهای رادیولوژی.
 -17اجرای دو برنامۀ مشترک با مؤسـسۀ نقشهبرداری مغز
 -18همکاریهای بینالمللی:
دعوت از انجمنهای رادیولوژی منطقه جهت شرکت در
کنگرههای ساالنه که در ســال گذشــته میهمانانی از عراق،
افغانستان و کشور فرانسه در کنگــره حاضر شدند.
همچنیــن در سال  1395در ســـی و سومین کنگـــرۀ
رادیولوژی ایران با تقاضای انجمن رادیولوژی اروپا غرفهای به
این انجمن اختصاص یافت.
در سال گذشته مطابق تفاهمنامه منقعد شده با انجمن
رادیولوژی فرانسه یک رادیولوژیست جوان فرانسوی در کنگره
حضور یافت.
همچنین سال گذشته گرانت شرکت در کنگرۀ رادیولوژی
فرانسه به یک رادیولوژیست جوان ایرانی داده شد.
با حمایت انجمن رادیولوژی ایران یکی از همکاران که
در آزمونهای کنگرۀ  33رتبــه کسب نموده بودند در کنگرۀ
رادیولوژی ترکیه شرکت نمودند.
در سال  1396شاهد اتفاقات مهمی در حوزۀ رادیولوژی
بودیم که مهــمترین آنها کاهش ارزش نسـبی خدمــات
سونوگرافی ،صدور گایدالینهای سونوگــرافی حاملگــی
و بخشنامه مرتبط با سونوگرافی در مناطق محرو م بود.
اقدامات انجمن رادیولوژی که مرتبط با این موضوعات
است را به صورت خالصه عبارتند از:

-1

-4
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تشکیل جلسات متعدد با وزیـر رفــاه و معـاون درمان
وزارت بهداشـت و ریاست سـازمان نظام پزشــکی و
ریاست شورایعالی سازمان نظام پزشـکی
چندینبار مکاتبـــه با وزارت بهداشـت و وزارت رفــاه
و سازمان نظام پزشـکی و کمیسیون بهداشت مجلس
و نهادهای امنیتی
مکاتبات و مراجعــات متعــدد به سازمانهای بیمه در
خصوص معوقات و پرداختی بیمهها
حضور مستمر به همـــراه نمایندگان هیــأت بورد در

تدوین گایدالینها و اصالح گایدالینهای ابالغ شده
 -5در خصــوص کاهش تعرفــه و ارزش نسـبی خدمات
سونوگرافی شکایتی به دیوان عــدالت اداری ارائهشده
که هنوز نتیجۀ نهایــی آن اعالم نشده است.
 موارد دیگــر که در طول یکسال گذشــته در انجمنرادیولوژی انجام شده است:
 ایجاد هماهنگــی جهت حضـــور رادیولوژیستها درانتخابات نظام پزشکی
در انتخــابات سال گذشــته نظام پزشــکی  44نفر از
رادیولوژیستهای سراسر کشــور در هیأت رئیسۀ سازمانهای
نظام پزشکی سراسر کشور انتخاب شدند و برای اولینبار جناب
آقای دکتر اسپید به عضویت شورایعالی نظام پزشکی و جناب
آقای دکتر ترکی به عنوان عضو علیالبدل انتخاب شدند.
 جلسات و مکاتبــات متعدد با شـرکتهای بیمه جهتارائۀ بیمه اختصاصی رادیولوژیستها که فع ً
ال دو شرکت
آرمان و سامان بیمه اختصاصی رادیولوژیستها ارائه
میدهند.
 طبق مصوبۀ مجمع عمومی سال گذشته مشارکت درساخت پروژهای با هدف استفاده آموزشی انجام گرفت.
 تشکیل جلســات حل اختــالف متعــدد جهــت رفعاختالفهای ما بین همکاران و شرکتهای تجهیزات
و برخی اختالفات ما بین همکاران رادیولوژیست.
 ممنوعیـت حضــور برخی شــرکتهای تجهیزات درکنگرۀ رادیولوژی به دلیــل تخلفات اثبات شده
 ارائۀ مشاورههای تخصصی کمیتۀ حقوقی و استادان درخصوص پروندههای پزشکی قانونی
 حضور رسانــهای متعدد باالخــص در همایــشها ومناسبتها با هدف آشــنایی عموم مردم و مسئوالن با
مشکالت و اهمیت و جایگاه رشـتۀ رادیولوژی
 مکاتبات متعــدد با معاونت درمان وزارت بهداشــتدر خصـوص تخلفــات سونـــوگرافــی متخصصان
غیررادیولوژیست.
از ویژگیهای عملکــرد این دوره از هیأت مدیرۀ انجمن
رادیولوژی ،داشتن ارتباط مستمر با ریاست و اعضای هیأت بورد
در قالب جلسات و نیز شرکت توام در جلسات وزارت بهداشت
و وزارت رفاه و سازمان نظام پزشکی است.

کنفرانس های برگزار شده در یک سال منتهی به کنگره 34
برگزاری سی و سومین کنگره رادیولوژی ایران سالن همایشهای برج میالد تهران
 19لغایت  22اردیبهشت 1396
دبیر علمی کنگره :آقای دکتر هادی رکنی یزدی

برگزاری کارگاه عملی سونوگرافی شانه و زانو
 29و  30تیر ماه  - 1396اصفهان
دبیر علمی کارگاه :آقای دکتر مهدی کرمی
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برگزاری کارگاه عملی سونوگرافی اندام فوقانی و اندام تحتانی
 2و  3شهریور  - 1396تهران
دبیر علمی کارگاه :آقای دکتر فرخ نادری

برگزاری کارگاه عملی سونوگرافی اندامها
 13و  14مهرماه  - 1396کرمان
دبیر علمی کارگاه آقای دکتر فرخ نادری
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برگزاری کارگاه عملی سونوگرافی اندام فوقانی و اندام تحتانی
 27و  28مهر ماه  - 1396تهران
دبیر علمی کارگاه آقای دکتر فرخ نادری

برگزاری کنفرانس دو روزه داپلر بارداری،آنومالی ،سونوگرافی و اکوی قلب جنین وان تی
 10و  11آبان  - 1396تهران  -سالن همایش رایزن
دبیران علمی :آقای دکتر مرتضی صانعی و آقای دکتر محمد کاظم طرزمنی
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برگزاری جشن روز اشعه
 12آبان ماه  - 1396هتل استقالل

در حاشیه برگزاری جشن روز اشعه
برگزاری سمینار یک روزه Systematic Structural Reporting of Musculoskeletal Joints
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دبیر علمی :خانم دکتر لیال آقاقزوینی
سخنرانان به ترتیب ساعت برنامه:
آقای دکتر بابک صانعی
آقای دکتر رضا سعادت
خانم دکتر نسرین حسنزاده
آقای دکترسید حسن مصطفوی
آقای دکتر رضا صادقی
آقای دکتر مهدی کرمی

در حاشیه برگزاری جشن روز اشعه
برگزاری کارگاه Color Doppler Mapping of Varicosis Veins
 12آبان  - 1396تهران  -هتل استقالل
سخنران  :آقای دکتر مرتضی صانعی

در حاشیه برگزاری جشن روز اشعه
برگزاری کارگاه Breast Ultrasound Guided Biopsy Method and Wires Markers
 12آبان  - 1396تهران  -هتل استقالل
سخنرانان  :خانم دکتر ناهید صدیقی و خانم دکتر نیوشا مینو
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در حاشیه برگزاری جشن روز اشعه
برگزاری کارگاه New TIRADS ad ATA Classification and FNA Indication
 12آبان  - 1396تهران  -هتل استقالل
سخنرانان :آقای دکتر هاشم شریفیان  ،خانم دکتر لیال آقاقزوینی  ،آقای دکتر محمد علی کاظمی

در حاشیه برگزاری جشن روز اشعه
برگزاری سمینار یک روزه Amniocentesis and Choriocentesis
سخنران  :آقای دکتر شهرام اخالق پور
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برگزاری کارگاه اکوکاردیوگرافی قلب جنین
 1دی ماه  - 1396تهران
دبیر علمی کارگاه :آقای دکتر جالل جالل شکوهی
سخنران :آقای دکتر رضا گرامی

برگزاری کارگاه سونوگرافی اکوکاردیوگرافی قلب جنین
 15دی ماه  - 1396تهران
دبیر علمی کارگاه :آقای دکتر جالل جالل شکوهی
سخنران :خانم دکتر بهناز مرادی
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برگزاری کنفرانس یک روزه تازههای سونوگرافی (بارداری ،عضالنی اسکلتی  ،RVSداپلر )
 22دی ماه  - 1396تبریز
دبیرعلمی کنفرانس :آقای دکتر محمد کاظم طرزمنی
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برگزاری نهمین کنگره سالیانه تصویربرداری بیماریهای زنان
 4بهمن  - 1396اهواز
دبیر علمی کنگره :آقای دکتر احمد سلطانی شیرازی
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برگزاری کارگاه سونوگرافی اکوکاردیوگرافی قلب جنین
 13بهمن ماه  - 1396تهران
دبیر علمی کارگاه :آقای دکتر جالل جالل شکوهی
سخنران :آقای دکتر رضا گرامی

انجمن رادیولوژی ایران

 27 - 30بهمن  - 1396شیراژ
دبیر علمی کنگره  :آقای دکتر حامد جعفری
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برگزاری کنگره ساالنه بازآموزی شیراز

برگزاری سمینار دو روزه تصویربرداری زنان
 26و  27بهمن ماه  - 1396تهران
دبیر علمی آقای دکتر مرتضی صانعی
پنل پزشکی قانونی با حضور اساتید رادیولوژی و کارشناسان پزشکی قانونی و بحث در مورد بیمه اختصاصی رادیولوژیستها
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برگزاری کنفرانس و کارگاه سونوگرافی اکوکاردیوگرافی قلب جنین
 3اسفند  - 1397اصفهان
دبیر علمی :خانم دکتر مریم تاج ریاحی
سخنران :آقای دکتر رضا گرامی

برگزاری سمینار دو روزه غربالگری جنین ،آنومالی ،داپلر بارداری و NT
 3و  4اسفند ماه  - 1396کرمان
دبیر سمینار آقای دکتر محمدکاظم طرزمنی
سخنرانان :آقای دکتر محمدکاظم طرزمنی ،آقای دکتر محمدعلی کریمی
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برگزاری کارگاه سونوگرافی اکوکاردیوگرافی قلب جنین
 17فروردین  - 1397یزد
دبیر علمی :آقای دکتر رضا نفیسی مقدم
سخنران :آقای دکتر رضا گرامی

برگزاری کنفرانس یک روزه سونوگرافی قلب جنین
 30فروردین  - 1397ساری
دبیر علمی :آقای دکتر اعالئی
سخنرانان  :آقای دکتر محمد کاظم طرزمنی و آقای دکتر رضا گرامی
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كنگرۀ مديريت در راديولوژي مسكو  -فروردين 97

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
خبرهای صنفی رادیولوژی

منصور فاتحي
عضو هیأت مدیره انجمن اروپایی انفورماتیک تصویربرداری پزشکی ()EuSoMII
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رشتۀ راديولوژي به دليل ويژگیهاي ذاتي خود از جمله
كارگروهي و نياز به نيروي انساني متعدد و حرفهاي در يك
واحد تصويربرداري ،ارتباط با تجهيزات ،فرايندهاي تداركاتي
براي لوازم مصرفي جاري و نياز به ارتباط با سازمانهاي اداري
شامل بيمهها ،از رشتههاي پزشكي ويژهاي تلقي ميشود كه
مديريت نقش مهمي در آن ايفا ميكند .آموزشهاي دوران
دستياري غالب ًا به مباحث بالينــي و تخصصـي ميپردازند و
مديريت ،جايگاه فرعي و محدودي در آموزش راديولوژي
دارد؛ در حالي كه با ورود به دنياي واقعــي كار حرفهاي ،هر
راديولوژيستي ممكن است با طيف گستردهاي از نيازهاي
مديريتي روبرو شود .همين موضوع سبب شده است كه
پرداختن به مباحـث حرفـهاي و اجرايــي در آموزشهاي
پس از فراغت از تحصيل جـديتر گرفته شوند .در كشورهاي
مختلف رويهها و دورههاي مربوط به مديريت در راديولوژي
در دهۀ گذشته شكل گرفته و در جريان است.
انجمن راديولوژي روسيه يكي از انجمنهايي است
كه در تقويم ساالنه خود ،كنگرۀ "مديريت در راديولوژي"
منظم دارد .من افتخار داشتم که دركنگرۀ سال ( 2018كه
در فروردين  1397برگزار شد) يكي از سه سخنران ميهمان
اين همايش باشم .اگر چه كنفرانس مديريت در راديولوژي
چند سال قبل در تقويم ساالنه انجمن راديولوژي ايران نيز
قرار گرفت ،اما اين همايش فقط يكبار به اجرا درآمد و در
سالهاي بعد ادامه پيدا نكرد.

كنگرۀ مديريت در راديولوژي مسكو به موضوعات مهمي
پرداخته بود كه ميتوان آن را به صــورت زير خالصه كرد:
الف	-يكپارچهسازي نظارت بر مراكز تصويربرداري با استفاده
از  RISمنطقهاي
ب -مديريت استفاده از ماده كنتراست
پ -ارزيابي عملكرد راديولوژيستها توسط همكاران و ارائۀ
مشاوره متمركز
ت -الگوهاي مديريت كيفيت در راديولوژي
ث -گزارشهاي ساختار يافته راديولوژي
ج -هوش مصنوعي در راديولوژي
چ -نظامهاي پرداخــت در بخشهاي دولتي و خصوصي
راديولوژي
ح -آموزش تكنولوژيستهاي راديولوژي
خ -تأمين منابع مالي بازآموزيهاي راديولوژيستها
د -اصول سرمايهگذاري و جذب سرمايه در تصويربرداري
پزشكي
ذ -نقش انفورماتيك در مديريت در راديولوژي
يكي از شيوههاي نويــن و جالب اين همايش ،برقراري
امكان مالقاتهاي خصوصي بين راديولوژيستهاي جـوان
با استادان پيشكسوت يا مهمان براي كسب راهنمايي درباره
يك چالش مديريتـي بود .به اين ترتيــب كه جدول زمانــي
دسترسي به استادان از پيــش اعـالم شده بود و افراد براي
يك مصـاحبه  15دقيقــهاي وقت ميگرفتنــد .موضوعات

همه مربوط به مديــريت در راديولوژي بودند 4.مصاحبهاي
كه با من انجام شد ،درباره شاخصهاي مديريت كيفيت در
دپارتمانهاي راديولوژي ،نحوۀ استفاده روزمره از الگوهاي
گزارشدهی ساختاريافته و نحوۀ اتكا به مقررات و پیادهسازی
برنامههاي ارتقاء كيفيت بود .كساني كه در اين مصــاحبهها
شركت كردند ،سه نفر از رؤســاي بخـشهاي راديولوژي
شـهرهاي ديگر روســيه غير از مسكو و يك نفــر هم مدیر
نظارت بر كيفيت اداره بهداري روســيه در مسكو بودند.
يكي از نكاتــي كه در اين همايــش توجـه من را جلب
كرد ،حضور گستردۀ نسـل جـوان راديولوژي روسيه در قياس
با حضور بسيار اندك پيشكسوتهاي روسيه بود .در سالهاي
اخير ،روند انتصاب راديولوژيستهاي جــوان و ميانسال به
سمت مديريت بخـش راديولوژي در روســيه رو به رشد بوده

شماره  - 61بهـــار 1397

انجمن رادیولوژی ایران
پوستر اولین سمینار مدیریت در رادیولوژی در ایران

44

است .شركتكنندگان اين كنگره از ميان راديولوژيستها،
كارشناسان راديولوژي ،مديران بيمارستاني و دولتي و مديران
شركتهاي تجهيزات پزشكي بودند .روسيه با جمعيت حدود
 150ميليــون نفر ،در حــدود  50هــزار راديولوژيست و
 50هزار متخصص سونوگرافی (مجمــوع ًا یکصــد هزار نفر
متخصص تصویربرداری پزشکی) دارد .این دو گروه توسط
دانشگاههای مختلف تحت پوشش وزارت علوم و بهداشت
آموزش داده میشوند .متخصصان سونوگرافی اطالعات
کمی درباره سیتیاسکن و امآرآی و رادیوگرافی دارند و پس
از گذراندن دانشکدۀ پزشکی ،دوره رزیدنتی خود را فقط به
آموزش سونوگرافی بالینی اختصاص میدهند .دوره دستياري
راديولوژي در روسیه  2ساله است.

جلسه مشاوره مدیریتی

انجمن رادیولوژی ایران
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دکتر سینیتسین ،رئیس انجمن رادیولوژی روسیه

پوستر کنگرۀ مسکو

سخنرانان مهمان کنگرۀ مسکو به ترتیب
از سمت راست :دکتر بیژن از آمریکا ،دکتر
آلبرایت از اسپانیا ،دکتر فاتحی از ایران
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به ترتیب از راست :دکتر بیژن (مهمان از آمریکا) ،دکتر کوزیمینا (نایب رئیس مرکز) ،دکتر موروزوف (دبیر کنگره) ،دکتر
فاتحی (مهمان از ایران) ،دکتر آلبرایت (مهمان از اسپانیا)
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گزارش شرکت در کنگرۀ ساالنۀ انجمن رادیولوژی اروپا  ECRوین

 28فوریه  2018مرکز همایشهای بین المللی وین

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
خبرهای صنفی رادیولوژی

کوروش عبدالهی فرد
عضو هیأت مدیرۀ انجمن رادیولوژی ایران
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با استفاده از مسیر پروازی تهران -وین تهران هواپیمایی
جمهوری اسالمی ایران (هما) روز  28فوریه با یک پرواز
غیرتجملی ولی ساده و تمیز و بدون دردسر ساعت  11صبح
وارد وین شدم .نزدیک سی مهمان کنگره از رادیولوژیستها و
مهندسین شرکتهای تجهیزات پزشکی در پرواز ما بودند.
سومین سفر من به  ECRبود و قدری متفاوتتر بود از نظر
وضعیت آب و هوایی .بلیط قطار سریعالسیر سبز وین همراه با
یک مسیر اضافۀ رفت مترو تهیه کردم به قیمت  14یورو و به
محض ورود به ایستگاه قطار مجاور فرودگاه رسم ًا یخ زدم.
حدود  16درجه زیر صفر بود بهطوریکه چمدانم را همانجا
تا قطار برسد باز کرده هرچه لباس گرم داشتم پوشیدم .قطار
به موقع رسید و گرم و نرم و راحت بود 24 .دقیقه پس از
خرید بلیط در فرودگاه دوم در هتل بودم .هتلی ساده و چهار
ستاره و تمیز (برای سه شب  450دالر با صبحانه).
بدون معطلی اتاق را تحویل گرفتم و یک کارت
مترو -اتوبوس تراموای  72ساعته به مبلغ 17/5یورو خریدم
و با تعویض یکبار مسیر مترو به مرکز همایشها رسیدم.
کوالک بود و سرمایی وصفناپذیر.
پس از خــروج از متـرو (خط  )U1مسیر ورود به مرکز
بینالمللی همایشهای وین را پیمودم .تصویر پلههای آبی
اولین منظرۀ جالب در سمت راست و نزدیک عبادتگاه مجاور
مرکز دهکده سوییس بود .کشور سوییس مجموعۀ جالبی از
کافهها و فروشگاههای شــکالت و سایر صنایع دستــی
سوییس را به عنـوان مهمان ویژۀ کنگره تدارک دیده بود .از

بس سـرد بود خود فروشندهها هم در گوشــهای کز کرده
و از چشمها پنهان بودند .تصویر گاوهای قرمز با صلیبهای
سفید فضا را خوشرنگ کرده بودند.
پس از ورود به البی اصــلی به آسانی ظرف ده دقیقه
کارت اصلی ورود به جلسات و نمایشگاه را گرفتــه و پس
از آن ضمیمه شمارنده امتیــاز آمــوزش مداوم پزشــکی
گرفتم .به جای کیف سمینار توبرهای پارچهای آبی و زرد با
رنگهای (جیغ) به معنای واقعی دادند و گرفتیم که باز بهتر
از کیفهای پالستیکی سال پیش بود .سه نوع راهنما چاپ
کرده بودند .یک کتابچۀ ضخیم حاوی نقشهها و گزیدههای
کامل برنامههای علمی و کارگاهها بود و یک کتابچۀ خالصه
کوچک مادر گریدها .اما آنچه جالب بود تبلیغات در قالب برگ
نوشتههای  A4سه تا شده بود که مث ً
ال در مورد نشستهای
مربوط به بیماریهای گوارشی و یا پستان یا آموزش ماشینی
و  . . .بود که برای کسانی که عالقه به زمینههای خاص
علمی برای یادگیری داشتند جالب بود.
البی اصلی در اختیار دوستان چینی کنگره بود که اژدهای
معروف قرمز خود را به صورت مجسمهای خوشرنگ در
میدان ورودی ساخته بودند .تصویر اژدهای قرمز البی چینی
دومین مهمان ویژۀ کنگرۀ  2018بود.
سومین همکار مهمان امسال آژانس بینالمللی انرژی
اتمی بود .طبقۀ باالی همکف و  -2ساختمان اصلی و یک
فضای بزرگ متصل به ساختمان اصلی مربوط میشدند به
فضاهای نمایشگاهی کنگره.
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به علت سرمای شدید و عدم هماهنگی و تطبیق با سرما
روز اول موفق به افتتاح نمایشگاه نشدند .روز دوم نمایشگاه
افتتاح شد و در فضایی بسیار ســرد کاالها و نرمافزارها به
نمایش گذاشته شده بود.
توقف سختافزاری و رشد جهشی نرمافزاری محسوس
بود و با ورود هوش مصنوعی و ماشینی به حوزۀ تشخیص و
حتی درمان به نظر میآید تحوالت عظیمی را در آینده شاهد
باشیم .اصالح چرخۀ کار و تمرکز روی گزارشهای ساختاری
از نمادهای برجستۀ نمایشگاه بودند.
تداخل معماری در اطاقســازی  MRIو  ICUو نیز
پیدایش دیوارهای تمام کار باریمی به جای ســربی برای
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اطاقهای اشعه در برخی غرفهها پیامهایی جدید داشتند و
کار روی پرینت سهبعدی با اهداف آموزشی و درمانی نیز
مورد توجه قرار گرفته بود.
از نکات جالبی که در چنــد سال اخیــر توجه را جلب
میکند سرو سیب و آب به عنــوان پذیرایی میان وعدهای
است که از سر حسرت به آن نگاه میکنم چرا که هر بار روی
پذیراییهای کیک و بیسکوئیت و چای و نسکافۀ خودمان
فکر میکنم با سرو نامحدود واقع ًا غصه میخورم از وضعیت
کنگرههایی که با مسئولیت اجرایی من برگزار میشود.
در مورد ناهار فقط جلسات همــراه آموزش  +ناهــار
با محتوای آب میوه ،آب ،سیب ،ســاندویچ و یک شکالت
کوچک که توسط شرکتها داده میشود ،نمود دارد.
استادان مختلفی از شــهرهای مختلف ایــران حضور
داشتند و همراهی این عزیزان افتخاری بود برای اینجانب که
بتوانیم نکات و نقاط مثبت هر رویداد علمی جهانی را ببینیم و
از آنها در ساختن ایران خوبمان استفاده کنیم.

نگاهی به جشن روزجهانی رادیولوژی

سال 1396

خیلی دور خیلی نزدیک
خبرهای صنفی رادیولوژی

فرحناز فالحتی
مدیرداخلی انجمن رادیولوژی ایران

انجمن رادیولوژی ایران

تلگرامی  3نفر از استادان برتر شناخته شدهاند و قرار است
ازآنها قدردانی شود که عبارتند از :جناب آقای دکتر بهمن
محتشمی ،جناب آقای دکتر علیاکبر عامری و جناب آقای
دکتر جواد جنتی.
امــروز در جمــع مــا تکنولوژیستها هم هستــند
که به خودشان و خانوادهشان خوشامد میگوییم .در واقع
تکنولوژیستها فناوری اولیه تصاویر ما را به عهده دارند و
بدون آنها ما تصاویر خوبی را از دستگاههایمان نمیگیریم.
رئیس انجمن تکنولوژیستهای ایران هم از  3نفر از استادان
قبلی خود تشکر خواهند کرد".
سپس جنــاب آقــای دکتر نوبخت رئیــس کمیسیون
بهداشت و درمان مجلــس شــورای اســالمی طی بیاناتی
فرمودند:
"روز جهانــی رادیولولوژی را که در پیـش داریم ،هشتم
نوامبر ،پیشاپیش به محضر همکاران رادیولوژیست سربلند
ایران تبریک عرض میکنم .عزیزان سعی کردند تعرفه را
مهم جلوه بدهند ،ولی نشان میدهد ناهار از تعرفه مهمتر
است پس باید کمتر حرف بزنیم تا دوستان به ناهار برسند.
من االن که خدمــت شما هستم برخی از دوستان را که
سالها ندیده بودم ،االن موفق شدم زیارتشان بکنم؛ فکر
کردم که مرحوم سعدی درست گفته که :هرچه گفتیم جر
حکایت دوست ،در همه عمر از آن پشیمانیم.
عزیزان ،مملکت ما االن در شرایط خاصی قرار گرفته
است سیمای کلی از سالمت کشور عرض میکنم و به
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در ابتدای مراسم که در تاریخ دوازدهم آبان ماه در هتل
استقالل تهران برگزار شد ،دکترجالل جاللشکوهی رئیس
انجمن رادیولوژی بیاناتی بدین شرح ایراد نمودند:
"با عرض سالم و خوشامد خدمت خانوادههای محترم،
همکاران ،مقامات مجلس شورای اسالمی ،نظام پزشکی و
گروه فیزیک پزشکی و نقشهبرداری ملی مغز ،تا لحظاتی
دیگر جناب آقای دکتر نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت
از مجلس را خواهیم داشت و از صحبتهای ایشان فیض
خواهیم برد.
انجمن رادیولوژی ایران  52سال قبل مجوز فعالیت
گرفت و در شروع کار ،انجمنی صنفی -علمی بود ،ولی امروز
مطلق ًا انجمن علمی هست که البته کارهای صنفی را نیز به
طور موازی انجام میدهد 122 .سال قبل در هشتم نوامبر
 1895میالدی آقای ویلهم کنراد رونتگن ،اشعه  Xرا کشف
کرد .اشعهای که در آن زمان شناخته شده نبود ولی دنیا را
به قول مطبوعاتیها و دنیای پزشکی را به قول ما متحول
کرد .اشعه  Xیکی از  10کشف برتر قرن به حساب میآید
که معادل آن را شاید بتوان گوشی موبایل نامید؛ یعنی گوشی
موبایل هم جزو این  10کشف است .فعالیتی که انجمن
رادیولوژی یا رادیولوژیستها از نظر فیزیک انجام میدهند،
در محدوده طیف امواج الکترومگنتیک شامل نور مرئی ،لیزر،
مادون قرمز ،الترا ویوله ،اشعههای آلفا ،بتا و گاما و  X-Rayو
امروزه در داخل امآرآی از امواج رادیویی هم استفاده میشود.
امروز به رأی و انتخاب اتاقهای رادیولوژی در کانالهای

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
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موضوعی که عزیزان بهش اشاره فرمودن یعنی تعیین تعرفه
هم خواهم پرداخت و برای برون رفت از اون به کمک دکتر
جهانگیری عزیز انشااهلل راهشم نشونتون خواهم داد .در
آماری که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر
شده و عملکرد وضع سالمت کشور را در سال  94ترسیم
کرده ،براتون توضیح میدم .سال  95هنوز دارد کارهایش
انجام میشود و ماهها طول میکشد تا بتوانند حساب ملی
سالمت را نهادهای ذیربط اعالم کنند ،ولی آن چیزی که
سال  94منتشر شده حدود  103هزار میلیارد تومن از حساب
ملی کشور صرف سالمت شده ،این هم انجام نشد مگر
اینکه تذکراتی که شما عزیزان طی سالها میدادید و در
ابتدای شروع به کار دولت یازدهم مقدار پولی که از GDP
صرف امر سالمت میشد  5/6بوده؛ االن که من دارم به
محضر شماها گزارش میدهم  GDP 9/3ایران صرف
بخش سالمت میشود که هر  1درصد که افزایش پیدا
میکند باید هزاران میلیارد تومان در این بخش قرار بگیرد
که فعالیتهای نمایندگان شما در سازمان نظام پزشکی ،در
انجمنها ،در مجلس ،در وزارت بهداشت باعث شد که ما
بتوانیم سهم سالمت رو یعنی این حق ملت رو (که ما برای
تأمین سالمت مردم قسم خوردیم) بتوانیم از بودجه کالن
مملکت اختصاص بدهیم که این امر بسیار مهمی است .اگر
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میبینید از طرح تحول نظام سالمت حرف میزنیم که باید
ادامه پیدا کنه؛ منظور ما این نیست که باید بدهکاری هایش
ادامه پیدا کنه ،موفقیتهایش باید ادامه پیدا کنه و بدهکاریها
و نقاط ضعفش باید جبران بشود .از این مقدار حدود  60درصد
در مناطق مهم به کاهش فرانشیز مردم اختصاص پیدا کرد.
که مستحضرید در سالهای  85تا  91مردم به بخشهای
دولتی مراجعه میکردند و برای درمانشان باید علیالحساب
پول میدادند و بعد از اینکه کارهاشون در موقع ترخیص
انجام میشد مواردی در این مملکت اتفاق افتاد که مردم
پول نداشتند و برای اینکه از دست مسئولین حسابداری
بیمارستانهای دولتی نه خصوصی فرار کنند از پنجره خود را
پرت کرده بودند و آسیب دیده بودند؛ حتی جسد مردم بیپناه
ایران در بیمارستانهای دولتی گروگان نگه داشته میشد
که باید حساب خودشان را بدهند .خوب اگر او پول داشت
که بخش خصوصی رو انتخاب میکرد؛ اومد تو بیمارستان
دولتی پیش هزاران دکتر متخصص ،غیرمتخصص ،متعهد
و غیرمتعهد .این کارها انجام میشد .باالخره گروههایی پا
جلو گذاشتند که این طوری نمیشه مملکت رو اداره کرد؛
مهمترین سرمایه مردم سالمت اونهاست و دولتی که خود
رو در خدمت مردم میبیند و نظامی که ادعای انقالبیگری
دارد باید در جهت کمک به سالمت مردم ایران گام بردارد .در

انجمن رادیولوژی ایران
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این راستا بود که مطالعات نشان میداد مردم بعض ًا  37درصد
فرانشیز بستری را خودشون پرداخت میکردند که االن به
 3تا  6درصد رسیده است؛ و فرد حسب اینکه روستایی
یا شهری باشد پول پرداخت میکند .این است که از طرح
تحول ما فکر میکنیم اگر به مردم خدمت بدهیم و پول
آنها را دولت به نمایندگی از ملت بدهد اونوقت این طرح
دارای ارزش میشود .عزیزان  13درصد به دارو و تجهیزات
اختصاص پیدا کرده است ،دارو و تجهیزات از این  13درصد
با اطالعاتی که من دارم  15تا  17هزار میلیارد تومان صرف
دارو میشود .حدود  6درصد صرف تجهیزات پزشکی میشود
که تجهیزات سرمایهای و مصرفی رادیولوژی در این مقوله
میگنجد که عدد بسیار بزرگی است که ما باید به همت
مسئولین رادیولوژی ایران و نمایندگانشون در نظام پزشکی
و کمیسیون بهداشت و درمان (که آقای دکتر ترکی که در
کمیسیون تشریف دارند و یک رادیولوگ هستند) آن را حل
کنیم .ما میتوانیم سهم رادیولوژی رو اعم از مواد مصرفی

و تجهیزاتی و اون چیزی که شما اسم بردید (عادالنه) به
دنبال رعایت آن باشیم و از کمیسیون به صحن علنی مجلس
ببریم .االن مجلس ما هم مفتخر به حضور  2نفر از نمایندگان
رادیولوژیست ارجمند از تهران و کرمانشاه هست و ما انشااهلل
بتوانیم اگر فکر میکنید حقوق به یغما رفته است بتوانیم به
این سمت برگردانیم .عزیزان ،کل پولی که به پزشکان و
پرستاران داده میشود و به کارانه معروف هست  19درصد
این رقم هست؛ یعنی  19درصد پول طرح تحول صرف
پرداختها میشود این که آقای دکتر ربیعی عزیز "وزیر رفاه"
گاهی اوقات فکر میکنند همه پولها رو همه رو به دکترها
و مرفهین بیدرد پرداحت میکنند ،که گاهی اوقات ما برای
گذراندن یه مصوبه در صحن علنی مجلس حمایت ویژه
حضرتعالی و نمایندگان دیگر رو میخواهیم اینجاست که 81
درصد این پول جای دیگه است که انشااهلل در شفافسازی
رقمها به کمک عزیزان ما سعی میکنیم که اونها را کمکم
شیفت کنیم.
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اما یک بحثی را که گفتید دلتان میخواهد عادالنه
پرداخت بشود .یادمان باشد که ما در این مملکت کاری
به کار کارمند و بازنشسته ندارم؛ در قسمت پزشکی  3نوع
پرداخت وجود دارد یک نوع اساتید مسلم این حرفه که االن
بازنشسته شدن بعضی اوقات حداکثر دو میلیون تومن در
ماه پول میگیرند ،یه تعداد دیگری شاغلین هستند یعنی
کسانی که در دانشکده پزشکی ستونهای اصلی علم طب
هستن ،آناتومیست ،فیزیولوژیست ،در قسمت جنینشناسی
و جاهای دیگه کار میکنند از  6تا  10میلیون حداکثر پول
میگیرند .بعض ًا شاگردهای اینها در بیمارستانها از این طرح
تحول ممکن است تا  50میلیون تومان هم پول بگیرند .اگه
دنبال عدالتیم یادمان باشد در درون خود حرفه از  2میلیون
(حاال من نمیگویم چیزهای اختصاصی هست که جزو ارقام
نجومی است و از حوصله جلسه خارج است و ممکن است
از عرایض بنده سوء برداشت شود ،ولی با این نکته مواجهیم
که اگر دنبال عدالتید این چه پرداختی هست در درون طرح
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تحول که یه مشکلی هست که با آن مواجه هستیم اما
واقعیت امر این هست که مسئولین وزارت بهداشت ،وزارت
تعاون و رفاه اجتماعی ،سازمان نظام پزشکی ،اینهایی که
در شورای عالی بیمه رأی دارند و برای تعرفه تعیین تکلیف
میکنند؛ عزیزان ،خانمها ،آقایان ،چه پزشک چه غیر پزشک،
نماینده و غیر نماینده ،اینها با حسن نیت آمدند جلو و از
اول گایدالین هم تعیین نکردند ،به تمام مردم ایران اعم
از غنی و فقیر گفتند ما میخواهیم این کار خیر را انجام
بدهیم و به مراکز تشریف بیاورید خوب مردم هم که آمدند
این دائم کنتور انداخت و کار به جایی رسید که االن با آن
مواجه شدیم و یک حرکت ناشیانهای در کاهش ناگهانی
تعرفه نه فقط در رادیولوژی و بیهوشی بلکه در داخلی و
اطفال و قلب اتفاق افتاد .خوب ما به عنوان نمایندگان شما
در مجلس به این نحوه معترضیم و اینجا در کنار شماییم.
اینکه چگونه باید این درد حل بشود ،مسئولین فکر کردند
که اگر با حسن نیت شفافسازی کرده و رک بگویند به افراد
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که ما زمانی که داشتیم تقدیم کردیم ولی االن نداریم باید
با ما کنار بیایید .من نمیدانم چقدر قبل از این اقدام با افراد
سرشناس انجمن رادیولوژی ایران آقای دکتر صداقت ،آقای
دکتر جاللشکوهی ،آقای دکتر هاشمی و دوستان دیگر ما
چقدر مردانه صحبت شد .من کمی شک دارم؛ چون بنده
شیرینی و حالوت همکاری با جامعه رادیولوژی رو  30سال
است که توی این مملکت دارم میچشم .مردانه رفتار کردند
چه خانمها و چه آقایان مردانه رفتار کردهاند ،کلمه مردانه
فقط مربوط به کارهایی که آقایان انجام دادهاند نمیشود،
منظورم این است که جوانمردی و پایمردی کردند ،گذشت و
فداکاری از خودشان نشان دادند؛ حتی رزیدنتهای محترم،
ما توانستیم با زبان خوش مشکالت مملکت را با دست جامعه
مقدس پزشکی حل کنیم؛ از جنگ گرفته تا تولید نیروهای
انسانی و تخصصی و تا برداشتن این بار عظیم جمعیت چند
میلیونی همین االن دکتر جماعتی عزیز میدانند که یه تعداد
زیادی از اطبا در کنار مردم ایران و انقالبی که به طرف کربال
میروند چه تعداد زیادی طبیب بدون هیچ چشمداشتی درکنار
مردم قرارگرفتهاند و ما از این جامعه داریم صحبت میکنیم.
با این جامعه باید با زبان خوش صحبت کرد ،دکتر جهانگیری
به عنوان معاون نظارت سازمان نظام پزشکی خوب میدانند
که اگر ما توانستیم مشکالت و مسائلمان را خوب برای این
جامعه توضیح بدهیم با دست همانها هم میتوانیم حل
کنیم ،در غیر این صورت به دردسر میخوریم.
عزیزان یک حرکت فقط انجمن رادیولوژی ایران انجام
دادکه الاقل ما نه تنها آن را تأئید نمیکنیم ،اون لحظه با
نهایت شرمندگی نتوانستیم در کنارشون قرار بگیریم برای
اینکه ازنظر ما بیراهه رفته بودند .درخواست به حق جامعه
رادیولوژی و کل جوامع پزشکی از راههای دمکراتیک و
قانونی است و ما دربست در این زمینه در خدمت هستیم
که توضیح خواهم داد ولی اینکه تجمع کنند در جاهای
مختلف دولتی و غیردولتی ،این در شأن جامعه پزشکی
نیست و همچنین در شأن جامعه رادیولوژی هم نیست .این
هم حرکت غیرقانونی است و هم عامیانه است این کار مث ً
ال
بازنشستگان فالن صندوق هم راه میاندازند چون اساس ًا
جایی به نام نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان
ندارند .این که ناگهان مطلع بشویم که رادیولوژیستها و
پزشکان پشت درب مجلس هستند این اص ً
ال برای جامعه
پزشکی جالب نیست.

کی ،کدام یک از رادیولوژیستها درخواست مالقات
کردهاند و یا میخواهند حرفشون رو بزنند و ما درخدمتشان
نبودهایم .اگر با بعضی از مسئولین وزارت بهداشت نتوانستید
هماهنگی الزم را انجام بدهید ،خوب به شما و آنها مربوط
است و باید پاسخگو باشند هم نزد خدا و هم نزد ماها که
نمایندگان شما هستیم .ولی آقای دکتر صداقت عزیز ،آقای
دکتر جماعتی ،آقای دکتر جالل شکوهی عزیز خواهش
میکنم به این نکته توجه کنید که برای حل این مشکلی که
چند ماه و چند بار برایش مطلب مینویسید ما راههای اصلی
داریم ،راههای قانونی داریم .ما فکر کردیم برای اینکه این
مسائل از راه خودش حل شود باید سازمان صنفی شما یعنی
سازمان نظام پزشکی با کمک خود شما و با کمک مجاری
قانونی تشکیل شود که چند ماه پیش با اراده شما تشکیل شد
و در گذشته و چند سال قبل بعضی افراد اراده نمیکردند اسم
بنویسند و بیایند عضو هیأت مدیره بشوند چون هیأت نظارتی
که صالحیت افراد را بررسی میکرد کمی سخت میگرفت
و به دالیل مختلفی افراد منصرف میشدند از ورود به نظام
پزشکی؛ این دفعه این کار نشده جز یک مورد که من میدانم
و خدای خودم و بعضی از دوستان که یک اجحافی شد؛
ولی ظاهر امر قانونی بود و ما نتوانستیم دفاع کنیم در هیچ
موردی اتفاق نیفتاده است که صالحیت دکترها برای ورود
به نظام پزشکی رد شود آن نمایندگان اصلی و قدر که رغبت
نمیکردند و میگفتند که ما آبروی خودمون را از سر گذر
نیاوردهایم که بیاییم و چند نفر ما را رد کنند .ما در کمیسیون
بهداشت در ابتدای کارگروهی رو انتخاب کردیم که قانون به
ما این اجازه را میداد که اینها یاد بگیرند که اگر میخواهند
صالحیت دکترها را بررسی کنند که آیا وارد نظام پزشکی
بشوند یا نشوند فقط اخالق و قانون را رعایت کنند و مردم را
از جلو آمدن پشیمان نکنند .از جلو آمدن ،این به بار نشست و
از این مسیر کسانی که در دورههای قبل صالحیت آنها رد
شده بود این دفعه قبول شدند چرا؟ برای اینکه برنامهریزی
طوری شده بود که باید مشکالت جامعه پزشکی با دست
نمایندگان قانونی و قدر شما ،کسانی که کنار کار میایستند
و اگر تهدید شدند بتوانند از پس آن کار بر بیایند .الحمداهلل
االن چند وقتی است که ارکان اصلی سازمان نظام پزشکی
یعنی کانون صنفی شما شکل گرفته و االن آنجا مزین به
حضور اساتید محترمی هست مثل آقای دکتر فاضل ،آقای
دکترظفرقندی و دوستان دیگر و معاونین ارجمند مانند آقای
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دکتر جهانگیری ،آقای دکترسلیمی؛ اینها انتخاب شدهاند که
گوش شنوا برای شماها باشند .شما عزیزان جایتان پشت
دربهای مجلس ،نیست توی قلب ماست ،پهلوی ماست،
درون سازمان نظام پزشکی و درون وزارت بهداشت است.
اگر بد سلیقهگی آنروز انجام شد درسته که شماها به عنوان
برادران و فرزندان مسئولین آنروز بر فرض یه کاری را
انجام دادهاید که درست نبوده است؛ مسئولین میتوانستند
آن را بپوشانند وشماها را به یکی از آن سالنهای وزارتخانه
دعوت کنند و شماها رو در رو صحبت کنید که من شنیدم
که متأسفانه امنیتی برخورد شده است که انشاهلل که این غلط
بوده است چون اگر درست باشد؛ من آن را به شدت محکوم
میکنم.
جالب است از این لحظه ،ما به محض اینکه سازمان
نظام پزشکی را به این شکل به حول و قوۀ الهی و ارادۀ
شما تشکیل دادیم عزیزان ،هیأت مدیره انجمن رادیولوژی
مستحضر باشید ما هم از تصمیم ناگهانی کاهش تعرفه
ناراحت هستیم و آن روش را نمیپسندیم و بنده طی تماسی
با آقای دکتر میدری به عنوان معاون وزیر تعاون و مسئول
شورای عالی بیمه و کسی که این کتاب ارزش نسبی را که
همه دنبالش هستند اجازه ترجمه آن کار را کسب و جلوی
دستاندازی کردن به نسبتها را گرفتیم و اختیارات را از
وزارت تعاون و شورای عالی بیمه گرفتیم و دادیم به سازمان
نظام پزشکی در همان روز اول ،این کار را برای این انجام
دادیم که به تعرفههای عادالنه برسیم و همه گفتند که در
ویرایش دوم و سوم نسبتها بهم خور.د این یک اسکلتی
است که اگر نسبتهایش بهم بخورد به یک هیوالیی تبدیل
میشود که هیچکس طاقت دیدن و تحملش را ندارد .گفتیم
پس ویرایش چهارم برای  2017و حتی قسمتی از آن هم
 2018آماده است که گروهی مسئول شدهاند که این را بدون
کم و کاست ترجمه کنند و همزمان یک هیأت دیگری
تعریف شده که اینها هیأتهای فنی هستند و میبایست
بازبینی این کار را انجام دهند و منطبق بر اقتصاد ایران کنند
چون ما برای جمهوری اسالمی ایران با این وضع اقتصادی
و با این مردم و درآمدهای جاهای دیگر باید یک چیزی را
بگوییم که خداپسندانه باشد و همه ما بتوانیم از آن دفاع کنیم.
همه شما گفتید ما از بیعدالتی رنج میبریم؛ ماهم دنبال
همین هستیم پس این کتاب ترجمه خواهد شد و رابطه بین
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جراح و بیهوشی ،رادیولوژی و آزمایشگاه و ...درست شده و
همه به یک عدالت یکسان خواهند بود.
در حال حاضر خواهشمندم که نمایندگان انجمن
رادیولوژی با مقامات وزارت بهداشت ،مقامات سازمان نظام
پزشکی و مقاماتی از نمایندگان مجلس یک جلسه رایزنی
بگذارند که برای برونرفت از وضعیت موجود بنده خودم
راهحلهایی دارم که از حوصله این جلسه خارج است و
امیدوارم که ما در آن جلسه بتوانیم آن کار خیر را انجام
بدهیم .در این راستا نکتهای با شما دارم که غیر از موضوع
تعرفه روی نیروهای انسانی رادیولوژی مملکت ،و سیستمها
و تجهیزاتی که باید بیاید و در بخشها قرار بگیرند تا با
کمک آن دستگاهها به لحاظ تشخیصی و درمانی به داد مردم
برسیم و با پیشرفتهترین امکانات .با این که در این دو سال
اول طرح تحول حدود  5300نیروی متخصص در اقصی
نقاط ایران توزیع شده با هدفگیری نقاط محروم و شهرهای
کمتر توسعه یافته ولی در بازدیدهایی که حتی هفته پیش،
از استانی مثل مازندران بنده داشتم باز کمبود رادیولوژیست
داریم .بنده با دوست و همکارم آقای دکتر صداقت صحبت
کردم که شما میفرمائید ما  2500رادیولوگ فعال داریم ،پس
این چه وضعی است؟ چگونه وزارت بهداشت یا دانشگاهها
برای خودشان که نمیخواهند ،برای مردم میخواهند و
اینکه بگوییم دانشگاهها پرداخت خوب انجام نمیدهند و
فالن کار را انجام دادهاند ما همین که طرحمان تموم شد
دیگه واحدهای دولتی را ترک میکنیم و وارد سیستم آزاد
میشویم ،پس جواب مردم را چه کسی باید بدهد.
اینجا این مسئله مطرح شد که آقایان نماینده مجلس
از آقای وزیر بهداشت در محل کمیسیون بهداشت و درمان
سؤال کردند اگر شما نمیتوانید این رشتههایی که ما احتیاج
داریم که یکی از آنها رادیولوژی بوده تأمین کنید حتم ًا ما
طرح دو فوریتی خواهیم گذراند و رادیولوگ از کشورهای
دیگر وارد ایران میکنیم؛ خوب این یک چیزی هست که ما
باید خیلی حواسمان باشد که ایران زحمتها برایش کشیده
شده که خیلی از پزشکان خارجی را به جواب کرده و گفتیم
خوش آمدید و االن این کم و کسریها و اینطور اعتصابها
باعث شود یک گروهی که ممکن است  30سال زحمت
جامعه پزشکی را ندیده باشد از گرد راه رسیده و شهر خودش
را هم دیده که رادیولوگ نداره و وزیر هم میگوید آقا هر
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ارجمند رادیولوژی است ،همکاران محترم کمی در بعضی از
چی من میگویم کسی نمیآید پس آنها هم میروند دنبال
سایتها و کانالها همیشه رزیدنتها ناراحت از قسمت مالی
اشخاصی که وارد کنند که البته بنده هشدار دادم و اینجا هم
قضیه هستند و بنده به عنوان کسی که این مسیرها را طی
هشدار میدهم که بعضی از نیروهای وارداتی به درد همون
کردهام به آن جوانها میگویم که تمام مسائل ما با پول و
جایی که هستند هم نمیخورند ،چه برسد بیایند داخل ایران
این چنین چیزهایی حل نمیشود .ضمن اینکه آن یک اصل
که این قدر در حال حاضر پیشرفتهتر هستیم در امور پزشکی
است و وظیفه ماست به آن هم فکر کنیم ولی متأسفانه در
از جمله رادیولوژی .اگر کسی بخواهد بیاید نگاه میکند
بعضی از زمینهها دستیاران مقهور واقع شدهاند حتی ساعات
ببیند به اطبای داخل چه گذشته که حاال دنبال افراد بیرون
کار رزیدنتها که اگر کشیک میایستند به روح و روانشان
هستیم ،ضمن اینکه در یکسری از کشورها یکسری از اطبا
محدودیت فعالیت دارند مث ً
خدشهای وارد نشود؛ االن هم درکمیسیون بهداشت یک
ال از  65سال به باال اجازه طبابت
قسمتی مسئول امور رزیدنتها شدهاند و هم در سازمان نظام
ندارد حاال اون شخص بیاید داخل ایران و منت سر ما بگذارد
پزشکی دفتری به نام دفتر امور دستیاران درست شده و خود
که ایران نیاز دارد و من میخواهم بیایم ایران .بنابراین ما باید
وزارت بهداشت آقای دکتر میدری هم که تشریف آوردند
بسیار هوشمندانه حرکت کنیم و زیر دین کسی نرویم ،ولی
بالفاصله نمایندگان دستیاران را خواستند؛ یعنی شما فقط
این خطر کنار گوش ما هست که اگر سیستم نتواند با تفاهم
مشکل تعرفه ندارید مسائل متعددی است که خواهشمندم
و مذاکرات مسائل را به یک جایی برساند خب آنها چون باید
به نمایندگان و مردم جوابگو باشند ممکن است تصمیماتی را
نمایندگان شما به آنها توجه کنند و آنها را در این دفاتری
که در سازمان نظام پزشکی و مجلس و وزارت بهداشت برای
بگیرند و لحظهای مشکل را حل کند و در درازمدت مشکالتی
شنیدن حرفهای حق شما تأسیس شده است بتوانید از آنها
را ایجاد کند .بنابراین خواهش بنده این است که اگر امروز
حسن استفاده را بکنید.
میخواهید قطعنامهای بدهید و یا اگر تصمیمی میخواهید
یکبار دیگر از اینکه مرحمت فرمودید و اجازه دادید بنده
بسازید روی پیشنهاد بنده که اصرار ندارم که همین کار را
انجام بدهید تصمیم با خودتان ،ولی از اجتماع این چند چیزی
در این جمع محترم قرار بگیرم تشکر میکنم .انشاءهلل هر
روزتان پیروز باشد.
که اسم بردم باید این موضوع را ما حل کنیم و من در آنجا
خدایا چنان کن سـرانجام کار
در خدمتتان هستم و امیدوارم تمام روزهای شما توام با		
تو خوشنود باشی و ما رستگار
جشن و سرور و شادمانی باشد و در هر صورت جز با همدلی 		
و همسویی و دلسوزی به حال بیماران چیزی دیگری نداریم
وسالم
			
و بنده یک عرض دارم خدمت رزیدنتهای محترم؛ چون
بنده متوجه شدم که این محفل مزین به حضور رزیدنتهای
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سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها

نگاهی به پرتال انجمن رادیولوژی ایران

در سال 1396

خیلی دور خیلی نزدیک
خبرهای صنفی رادیولوژی

افشین مجد
مشاور فنی و انفورماتیک انجمن رادیولوژی ایران

بدون تردید در دنیای امروز بهرهمندی از روشهای
مختلف اطالعرسانی با استفاده از ابزارهای دیجیتال در
بستر اینترنت از اولویتهای یک جامعه پویا است .انجمن
رادیولوژی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در سالهای
گذشته تالش بر این بوده تا با استفاده از حداکثر امکانات
موجود به این مهم دست یابد.
به روز رسانی پرتال انجمن در سال  1393گامی اساسی
در دستیابی به اهداف اطالعرسانی دقیق و به روز به اعضاء
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محترم انجمن و ارائه خدمات و سرویسهایی بود تا ارتباط
اعضاء انجمن رادیولوژی ایران با هستۀ مرکزی سریعتر،
آسانتر و کاربردیتر صورت پذیرد.
در این نوشتار مانند سالهای قبل پرتال انجمن
رادیولوژی ایران از چند منظر مختلف مورد بررسی قرار گرفته
و نتایج آن در قالب توضیحات تفصیلی و ارائه آمار و ارقام به
استحضار اعضای محترم انجمن میرسد.

آنچه در این گزارش ارائه شده است عبارتند از:
الف :فعالیتهای عمومی و اطالعرسانی پرتال
ب :بخش علمی و آموزشی
پ :توسعۀ سختافزاری و نرمافزاری انجام شده
ت :گزارش آماری عملکرد و نحوۀ استفادۀ کاربران از
پرتال انجمن
ث :برنامههای در دست اجرا و اهداف توسعه
الف :فعالیتهای عمومی و اطالعرسانی پرتال

در این بخش عملکرد سایت در راستای اطالعرسانی
عمومی و تخصصی با عناوین زیر قابل ارائه است:
 استفاده از اخبار عمومی و تخصصی برای اطالعرسانیخبرهای مهم حوزۀ عملکرد انجمن و اخبار مهم مرتبط
با اعضاء انجمن رادیولوژی ایران
 استفاده از بنرهای اصلی سایت برای نمایش خبرهایمرتبط با برگزاری کارگاهها ،کنفرانسها و سمینارهای
آموزشی و مناسبتهای مختلف
 فعالسازی بخش آگهیها برای اطالعرسانی عمومیو نیز کسب درآمد برای پرتال انجمن
 ایجاد منوی ثبتنام برای کنگرۀ رادیولوژی و سمینارهاو کنفرانسهای آموزشی در سال 1396
 در دسترس قرار دادن لینکهای مهم و مرتبط راهاندازی بخش گالری تصاویر مربوط به همایشها وسمینارهای آموزشی روی سایت

ب :بخش علمی و آموزشی

 راهاندازی بخش علمی و آموزشی پرتال انجمن در سال 1396و در دسترس قراردادن مقاالت علمــی مهم،
فیلمهای سخنرانـیهای علمی کنگـرههای گذشته و
نیز سمینارها و کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن
رادیولوژی از فعالیتهای مهم انجــام شده در پرتال
انجمن در سال گذشته بود.
 همچنین در بخش  Caseهفته تالش گردید تابا مشارکت اساتید هیأت بورد رادیولوژی در نحوۀ
تشخیص و گزارش تصاویر مختلف ارائه شده گامی
مثبت در جهت ارتقاء سطح علمی کاربران برداشته
شود.
 برگزاری آزمون آنالین  NTبرای کاربران به صورتکام ً
ال غیرحضوری و از طریق پرتال انجمن از جمله
فعالیتهای مهم و منحصر به فردی بود که در سال
 1396برگزار شد .در این آزمون اعضاء محترم پس از
شرکت در سمینارهای تخصصی و کارگاههای عملی،
تصاویر مورد نظر را روی سایت آپلود کردند و اساتید
گروه مامایی تصاویر ارسالی را به صورت آنالین مورد
بررسی قرار دادند و نتایج از طریق سایت به اطالع
کاربران رسید.
و در نهایت از بین نزدیک به  500داوطلب شرکت در
طرح کشوری غربالگری ،بیش از  250نفر موفق به دریافت
گواهی تأیید آزمون از طرف انجمن رادیولوژی ایران برای
شرکت داوطلبانه در طرح کشوری غربالگری سندرم داون
شدند.
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در جدول زیر گزارش بخش علمی سایت در قالب آمار ارائه شده است.
گروه

ردیف

1

مقاالت علمی

2

فیلم سخنرانیهای علمی

3

کیس هفته

4

آلبوم تصاویر

5

تصاویر

تعداد کل
آپلود شده

تعداد کل
بازدید گروه

18

9741

163

11830

22

5305

10

930

288

2463

پ :توسعۀ سختافزاری و نرمافزاری انجام شده
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با توجه به افزایش تعداد کاربران و نیز امکانات جدید
اضافه شده به پرتال انجمن ،نیاز به ارتقاء سختافزاری و
نرمافزاری بستر فنی پرتال بیش از پیش احساس شده و در
نهایت به شکل زیر ارتقاء سختافزاری و نرمافزاری اجرا شد:
 انتقال بستر میزبانی پرتال انجمن از سرورهای خارج ازکشور به سرورهای داخلی
 خرید یک سرور اختصاصی به نام و با مالکیت انجمنرادیولوژی ایران با ظرفیت نگهداری داده بیش از 10
برابر وضعیت قبلی ( )1TBبا امکان ارتقاء در صورت
نیاز
 افزایش سرعت پردازندههای سختافزاری سرور برایباال بردن سرعت پردازش دادهها و دسترسی کاربران
به منوهای مورد نظر
 استفاده از نسخههای جدید نرمافزاری برای پیادهسازیکاربریهای جدید روی پرتال و برنامههای مریوط به
حفاظت و پشتیبانی از دادهها
ت :گزارش آماری عملکرد و نحوۀ استفاده کاربران از
پرتال انجمن

در این قسمت با استفاده از آمار استخراج شده از منبع
آماری گوگل آنالیتیک آمار استفاده کاربران از سایت در قالب
اعداد و نمودارها در مقایسه با سال  1395ارائه شده است.
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پربازدیدترین عنوان

روشهای نوین غربالگری نقایص لوله
عصبی
غربالگری سندرومهای کروموزومی و نحوه
اندازهگیری  TNو روشهای ...
 Caseهفته شماره 5

تعداد بازدید
عنوان

کنفرانس آموزشی سونوگرافی NT - NB
تصویر شماره  - 4057کنفرانس آموزشی
سونوگرافی NT - NB

1759
603
790
355
146

تعداد کاربران و میزان بازدید از پرتال انجمن رادیولوژی ایران

عنوان

سال
1395

تعداد کاربران ( نفر) 60626

سال
1396

83236

میزان
تغییر %
+ 37/29 %

تعداد دفعات بازدید 100868

+ 35/55 % 136722

320607

+ 56/16 % 500655

56/47 %

- 5/74 % 53/23 %

تعداد صفحه
بازدید شده
Bounce Rate

 همانگونه که مشاهده میشود تعداد کاربران ،دفعاتبازدید و صفحههای بازدید شده از سایت در سال 96
نسبت به سال  95افزایش قابل توجهی داشته است.
 درخصوص گزینه  Bounce Rateکه به معنیدرصد کاربرانی است که در زمان کوتاهی پس از
ورود به سایت از پرتال خارج شدهاند ،کاهش تقریب ًا 6
درصدی نشان میدهد که کاربران به شکل حرفهایتر
و کاربردیتر وارد پرتال شده و زمان بیشتری برای
استفاده از پرتال صرف میکنند.
  90درصد بازدیدکنندگان از داخل کشور از سایت بازدیدکردهاند و  10درصد باقیمانده عمدت ًا از کشورهای
آمریکا ،انگلستان ،هلند ،آلمان ،استرالیا ،کانادا و فرانسه
هستند.

نحوۀ دسترسی و ورود به پرتال انجمن

کاربران پرتال انجمن رادیولوژی ایران از چهار راه مهم
دسترسی وارد پرتال انجمن شدهاند که عبارتند از:
 جستجوی گوگل ()Organic search آدرس مستقیم سایت ()Direct استفاده از سایتهای دیگر ()Referal -و شبکههای اجتماعی ()Social

در نمودارهای باال نسبت هر یک از این روشها در سال
 95و  96قابل مشاهده است.
ابزارهای سختافزاری مورد استفاده کاربران

به طور عمده کاربران با استفاده از سه سختافزار از
پرتال انجمن بازدید نمودهاند که عبارتند از موبایل ،دسکتاپ
و تبلت .در جدول زیر تعداد و روند تغییر استفاده از این ابزارها
در سالهای  95و  96ارائه شده است.
انجمن رادیولوژی ایران

ایستگاه

کاربران در سال  59کاربران در سال 69

نسبت تغییر

موبایل

33226

01565

+ 07/1 %

دسکتاپ

24170

09732

- 1/2 %

تبلت

3377

4563

+ 8/2 %
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 آمار فوق نشاندهندۀ استفاده فزایندۀ کاربران ازتلفنهای همراه برای دسترسی به پرتال انجمن است
که نیاز مبرم به طراحی و ارائه نسخه تلفن همراه
سایت و یا اپلیکیشن پرتال انجمن برای راحتی کاربران
را مشخص میکند.
پربازدیدترین بخشهای سایت

در این قسمت آمار پربازدیدترین بخشهای سایت در
قالب جدول آماری زیر ارائه شده است.
ردیف

1

صفحه بازدید شده

صفحه اصلی سایت

2

بخش علمی

3

تعرفهها

4

پروفایل اعضا

5

صفحات ثبت نام آنالین

-3
-4
-5
-6
-7

تعداد سال  95تعداد سال  69نسبت تغییر

70061

91530

+ 30/64 %

26069

47573

+ 82/49 %

17864

20929

+ 17/16 %

10839

40047

+ 269/5 %

20474

69866

+ 341/2 %

شماره  - 61بهـــار 1397

انجمن رادیولوژی ایران

 نتایج آمار نشاندهندۀ افزایش استفاده از بخشهایمختلف پرتال است که با توجه به افزایش حدود 38
درصدی کل کاربران طبیعی است.
 جهش بسیار زیاد در نسبت ردیفهای چهار و پنجحاصل استقبال از ثبتنام آنالین سال  96نسبت
به سال  95است که با توجه به برگزاری بیش از
 6مورد ثبتنام آنالین سمینارها و کنفرانسهای
آموزشی عالوه بر کنگرۀ ساالنه کام ً
ال طبیعی است
و نشاندهندۀ فعالیت انجمن در این زمینه و استقبال
اعضاء محترم انجمن میباشد.
ث :برنامههای در دست اجرا و اهداف توسعه

در سر فصلهای گذشته وضعیت موجود و عملکرد پرتال
و چگونگی استفاده کاربران و اعضاء محترم انجمن از پرتال
انجمن رادیولوژی ایران بیان شد .در بخش پایانی به صورت
فهرستوار به برنامههای آینده و در دست اجرا اشاره میشود.
 -1راهاندازی صفحۀ انگلیسی سایت انجمن
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-2

طراحی و راهاندازی نسخه موبایل و اپلیکیشن سایت
انجمن و کنگره ساالنه
راهاندازی بخش اطالعرسانی کمیتۀ حقوقی سایت
راهاندازی فروشگاه اینترنتی برای امکان خرید آنالین
محصوالت انجمن
ارتقاء بخش برگزاری آزمون آنالین
برگزاری انتخابات آنالین
تقویت بخش آگهی در راستای درآمدزایی مستقیم
برای پرتال انجمن

 -8ایجاد بخش اطالعات مراکز تصویربرداری و خدمات
قابل ارائه در آن با امکان جستجو برای کاربران
 -9امکان برگزاری دورههای آموزشی آنالین
در خاتمه ضمن تشکر از تمامی همکاران در انجمن و
مساعدت هیأت مدیره و ریاست محترم انجمن رادیولوژی
ایران در راستای ارتقاء سطح پرتال ،از تمامی اساتید و اعضاء
محترم انجمن رادیولوژی ایران دعوت میشود با ارائه نقطه
نظرات و انتقادات و پیشنهادهای خود ما را در هر چه بهتر
کردن سطح علمی ،آموزشی و اطالعرسانی پرتال انجمن
یاری نمایند.

گزارش سمینار دو روزۀ تصویربرداری زنان
فرحناز فالحتی
مدیرداخلی انجمن رادیولوژی ایران

سمینار دو روزه تصـویربرداری زنــان در تاریخ  26و 27
بهمنماه  1396در محل هتــل ارم تهـران با همکاری گروه
رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید.
در این سمینار که با حضور استادان برجستۀ رادیولوژی کشور
برگزار گردید و با استقبال چشمگیر رادیولوژیستها مواجه
شد ،به موضوعات اینترونشن در ژنیکولوژی ،پزشکی قانونی،
آندومتـریوز ،تصـویربرداری تخصصی نازایــی ،انکولـوژی و
استانداردسازی گزارش سونوگرافی در پاتولـوژیهای مختلف
ژنیکولوژی به تفصیل پرداخته شد.
دبیر این کنگره آقای دکتر مرتضی صانعی طاهری مدیر

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
خبرهای صنفی رادیولوژی

گروه محترم رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
بودند.
در این سمینار که دارای  10امتیاز بازآموزی بود  490نفر از
همکاران رادیولوژیست و دستیاران رادیولوژی شرکت نمودند.
در پانل پزشکی قانونی این سمینار در خصوص روند بررسی
پروندهها در کمیسیونهای پزشکی قانونی و نظام پزشکی،
مسائل مربوط به مسئولیت فنی بخشهای تصویربرداری،
نکات مهم در سقطهای قانونی و بیمۀ اختصاصی رادیولوژیست
مورد بررسی قرار گرفت.

انجمن رادیولوژی ایران
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گزارش کنفرانس یک روزه تازههای سونوگرافی و جلسۀ

استانی انجمن رادیولوژی شاخۀ آذربایجان شرقی در تبریز

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
خبرهای صنفی رادیولوژی

عباس درگاهی
رادیولوژیست

انجمن رادیولوژی ایران
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انجمـن رادیولوژی ایـران با همکاری شــاخۀ آذربایجان
شرقی در تاریخ  22دیماه  1396کنفرانــس علمی تـازههای
سونوگرافی را در هتل کایای تبریز برگزار نمود .در این کنفرانس
که آقای دکتر کاظم طرزمنی استاد دانشگاه علوم پزشکی
تبریز دبیر علمی آن بودند ،مباحث مهم و چالشبرانگیز فعلی
سونوگرافی مطرحگردیدکه با استقبالگستردۀ رادیولوژیستها
و بهخصوص همکاران استانهای شمال غرب و غرب کشور
مواجه شد.
اولین سخنران سرکار خانم دکتر اقبالی عضو هیأت علمی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،سخنرانی جامعی در مورد پالسنتا
آکرتا ارائه نمودند که به علت درخواستهای مکرر همکاران
انتخاب شده بود.
سخنران بعدی مهمان گرامی این کنفرانس جناب آقای
دکتر مهدی کرمی از شهر تاریخی اصفهان بودند .تسلط وافر
ایشان به مبحث موسکولواسکلتال از یکسو و بیان شیوایشان
از سوی دیگر باعث شد تا مبحث سونوگرافی شانه ،به خوبی
به عالقهمندان و بهخصوص همکاران جوان آموزش داده شود.
برگزاری کارگاه عملی پس از ارائۀ کنفرانس علمی نیز بسیار
مفید و کاربردی بود.

سومین سخنران ریاست انجمن رادیولوژی استان ،جناب
آقای دکتر ادهمی بودند .ایشان با توجه به سابقۀ چندین ساله
به عنوان عضو برجسته نظام پزشکی تبریز در این کنفرانس
عالوه بر ارائه موضوع پیچیده آنومالی اسکن با تلفیق مبحث با
پیامدهای قانونی انجام این سونوگرافی ،حضار را متوجه نکات
بسیار مهمی در این مورد نمودند و از طرف دیگر این سخنرانی
به وضوح بیانگر این موضوع بود که انجام این نوع سونوگرافی
با دورههای چند ماهه قابل آموزش نبوده و نیاز به کاری کام ً
ال
تخصصی دارد.
سخنران بعدی جناب آقای دکتـر ایـرج هنربخش استاد
برجســتۀ رادیولـوژی بودنــد کـه ماننــد همیشـه با case
 reportجالبشان موجب ارتقاء بنیه علمی رادیولوژیستها و
رزیدنتهای سرتاسر کشور هستند.
سپس جلسه استانی انجمن رادیولوژی ،شاخه آذربایجان
شرقی با حضور پرشور رادیولوژیستها انجام پذیرفت و طی
آن به بررسی مسائل صنفی ،چالشهای اخیر رشته رادیولوژی
و اقدامات صورت گرفته پرداخته شد.
در نهایت دبیـر علمی کنگـرۀ رادیولوژی اسـتاد آقای دکتر
طرزمنی روشهای جدیـد و گایدالیـنهای تشخیص IUGR
را برای حضـار ارائه فرمودند.

این مبحث پیچیده نیز مورد تقـاضای همکاران بود که
بسیار مفید واقع شد.
در این کنفرانس بنـده به نمایندگی از انجمـن رادیولوژی
ایران حضور داشتم.
الزم است از زحمـات سرکار خانم دکتـر فالحتـی و آقای
مهندس مجد در برگـزاری منظـم برنامه و همچنین ثبتنام
سریع و دقیق حضار تقدیر و تشکر شود.
شرکت تجهیزات پزشکی پایون پرتو نیز به عنوان اسپانسر
برنامه ،به خوبی از عهدۀ برگزاری یک کنفـرانس کام ً
ال علمی
برآمد.
پیامهای ارسالی از سوی همکاران گرامـی حاضـر بسیار
تشویقبرانگیز بود .امیدواریم انجمن رادیولوژی ایران با برگزاری
کنفرانسهای مشابه با برنامهریزی قبلی در نیمه اول سال 97
موجبات حضور رادیولوژیستهای سراسر کشـور را در برنامۀ
فرهنگی تبریز  2018به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای
اسالمی فراهم نماید.
شهر تبـریز است و جان قربان جانان میکند
سرمه چشــم از غبار کفـش مهمان میکنـد
پا به چشــم مــن نــه ای جـــان عــزیـز
جــان بـه قربــان تو مهــمان عـــزیــــز
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گزارش جلسه انجمن رادیولوژی استان آذربایجان شرقی

جلسه انجمن رادیولوژی استان آذربایجان شرقی درتاریخ
 1396/10/22همزمان با کنگرۀ تازههای سونوگرافی
در هتل کایا در شهر تبریز برگزار شد.
در این جلسه ابتدا آقای دکتر ملکـی دبیر انجمن رادیولوژی
استان آذربایجـان شرقـی گـزارشی از فعالیتهای آن شـاخه و
مشکالت مربوطه را به شـرح ذیل اعالم نمودند:
 )1فعالیتهای دروناســتانـی و کشــوری در خصــوص
کاهش تعرفهها و گایدالینهای سونوگرافی
 )2اعزام رزیدنتهای رادیولوژی جهت کمک به زلزلهزدگان
استان کرمانشاه
 )3واریز مبلغ  109میلیون تومان جهت یاری به زلزلهزدگان
استان کرمانشاه
 )4کمبود رادیولوژیست در بیمارستانهای دولتی آن استان
 )5عدم واریـز حق عضویت رادیولوژیسـتهای آن استان
به حساب انجمن رادیولوژی آذربایجان شرقی سپس
آقای دکتر صالحی یکی از رادیولوژیستها و فعالین
صنفی استان ،فعالیتهای انجــام شـده در خصوص
چالشهای اخیر جامعه رادیولوژی را به تفصیل شرح
داده و نتیجه حاصله از جلسات مربوط به گایدالینهای
سونوگرافی را مثبت ارزیابی نمودند.
انجمن رادیولوژی آذربایجان شرقی خواسـتار برگزاری
کنفرانسهای مشابه در نیمه اول سال 97در برنامـه فرهنگی
تبریز  2018به عنوان پایتخت گردشـگری کشورهای اسالمی
است.

آشنایی با دکتر علیرضا اسپید

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک

وحید کریمی
دبیر انجمن رادیولوژی ایران

آقای دکتر علیرضا اسپید ،متخصص رادیولوژی در سال
 1396به عنوان نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی
انتخاب شدند .برای آشنایی بیشتر ،بخشی از سوابق علمی و
اجرایی ایشان تقدیم میشود:
متولد 1345/02/01
قبولی در رشتۀ پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران
سال 1364
فارغالتحصیل دکترای پزشکی سال 1371
قبولــی در آزمون دستیـاری دکتـرای تخصصی رشتۀ
رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال
1372

خبرهای صنفی رادیولوژی

فارغالتحصیل دکتــرای تخصصـی رادیولـوژی سـال
1375
رئیـس سـازمان نظـام پزشـکی شهرستان شـوش از
سال  1379تا 1383

انجمن رادیولوژی ایران
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رئیس سـازمان نظام پزشکی اندیمشک در ســه دورۀ
متوالی از سال  1383تا سال 1396
دبیر و نائب رئیس شــورای هماهنگـی نظام پزشکی
استان خوزستان در  4دورۀ متــوالی از ســال  1379تا
سال 1396
عضو هیـأت رئیسۀ مجمع عمومی نظام پزشکی کشور
در  6دوره از سال  1383تا 1396
رئیس مجمع عمومی نظام پزشکی کشور از سال 1383
تا 1385
نائب رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور
در  5دوره از سال  1385تا 1396
نائب رئیس شورایعالی نظام پزشکی از سال 1396
رئیس کمیسیون تخصصی تعیین حدود و تنظیم روابط
بین رشتهای
عضـو کمیسیون تخصصی نظارت و برنامـهریزی نظام
پزشکی

سخنسردبیر
دیدگاهها
مقالهآموزشی
گزارشها
خیلی دور خیلی نزدیک
خبرهای صنفی رادیولوژی

انجمن رادیولوژی در رسانهها

تشخیص دیرهنگام رفالکس ادرار سبب
نارسایی کلیه میشود
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رئیـس سـی و چهارمیـن کنگــرۀ بینالمللی رادیولوژی
ایران گفت :تشخیص دیرهنگام رفالکس ادراری سبب بروز
مشکالتی همچون نارسایی کلیه و عفونت مزمن میشود.
به گزارش خبرگزاری فارس ،علی حکمتنیا در ارتباط با
برگزاری سی و چهارمین کنگرۀ بینالمللی رادیولوژی ایران
اظهار داشت :موضوعاتی همچون رادیولوژی دستگاه گوارش،
رادیولوژی دستگاه ادراری ،رادیولوژی کودکان و رادیولوژی
سیستم اسکلتی -عضالنی از جمله محورهای علمی کنگره
است ،که مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.
وی افزود :این کنگره بینالمللی 11تا  14اردیبهشت
سال  1( 97تا  4می  )2018در برج میالد تهران با حضور
اساتید و صاحبنظران داخلی و اساتید رادیولوژی مشهوری
از آمریکا ،انگلستان و کشورهای اروپایی برگزار خواهد شد.
حکمتنیا گفت :تعدادی از رادیولوژیستهای ایرانی
مقیم آمریکا و اروپا هم در این کنگره شرکت نموده و
سخنرانی خواهند داشت و کارگاههای آموزشی مختلف نیز
در زمان کنگره برگزار میگردد.
رئیس سی و چهارمین کنگرۀ بینالمللی رادیولوژی ایران
با اشاره به اینکه در حال حاضر جمعیت قابل توجهی از جهان
را کودکان تشکیل میدهند ،ادامه داد :فیزیولوژی و آناتومی
کودکان متفاوت از بزرگساالن بوده و حساسیت بافتی آنها

68

به اشعۀ ایکس بیشتر است .همچنین نحوۀ بروز بیماریها،
تشخیص و درمان در کودکان متفاوت بوده و رادیولوژیستها
باید به این مسائل آگاهی کامل داشته باشند.
حکمتنیا گفت :با آشنا نبودن رادیولوژیستها با این
موضوعات ،تشخیص بیماری کودک با تأخیر یا خطا همراه
شده و این مسئله میتواند آسیبهای جبرانناپذیری برای
کودکان به همراه داشته باشد.
این استاد رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با
ذکر مثالی گفت :اگر کمبود ویتامین  Dاز طریق رادیوگرافی
دیر تشخیص داده شود ،رشد اندامهای آنها دچار مشکل
شده و دفورمیتی یا بدشکلی را در پی خواهد داشت.
وی در ارتباط با سونوگرافی دستگاه ادراری کودکان
گفت :رفالکس ادرار از مثانه به حالب و کلیه و تشخیص
دیرهنگام آن سبب بروز مشکالتی همچون نارسایی کلیه و
عفونت مزمن خواهد شد.
رئیس سی و چهارمین کنگرۀ بینالمللی رادیولوژی ایران
خاطر نشان کرد :در بدن نوزاد عروق کلیه و مغز به ترومبوز
و یا لخته شدن خون حساس هستند و در صورتی که این
مسئله دیر تشخیص داده شود ،سبب فلج مغزی و حتی
مرگ نوزاد خواهد شد و همه این مسائل ضرورت آشنایی
رادیولوژیستها با موضوعات رادیولوژی کودکان را نشان
میدهد.

به نقل از خبرگزاری فارس -شماره۱۳۹۶۰۹۲۰۰۰۰۱۲۳ :

اهمیت تشخیص به موقع بدخیمیهای شایع
سرطان پستان

انجمن رادیولوژی ایران

به نقل از خبرگزاری مهر -شناسۀ خبر4272989 :
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ی و چهارمیــن کنگـرۀ بینالمللی
دبیرکمیتــۀ علمی ســ 
رادیولـوژی ،بر اهمیت تشخیص به موقـع بدخیمـیهای شایع
سرطان پسـتان از طریق خدمـات تصویربرداری پزشکی تأکید
کرد.
به گزارش خبـرگــزاری مهــر ،دکتر مرتضـی صانعی
طاهری ،در آستانۀ برگزاری سیو چهارمین کنگرۀ بینالمللی
رادیولوژی ،اظهار داشت :این کنگره جزو معدود کنگرههای
علمـی بوده که هرساله با مشارکت بیش از ســه هزار عضـو
از رادیولوژیسـتها ،تکنیسینهای رادیولـوژی و مهندسین
پزشکی مرتبط با رادیولوژی برگزار میشود.
وی با بیـان اینکه این کنـگره در دو بخـش علمـی و
نمایشگاهی برگزار میشود ،افزود :بخش علمی و سخنرانی به
مدت  ۴روز در  ۶۷نشست برگزار شده ،که هر کدام دو ساعت
به طول میانجامد و همزمان در  ۱۲سالن برگزار میشود.
دبیر کمیتۀ علمی ســیو چهارمیـن کنگرۀ بینالمللی
رادیولوژی ادامه داد :عالوه بر حضور استادان برجسته داخل
کشور سخنرانان و صاحبنظران برجسـتۀ خارجی و ایرانیان
مقیم کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز در این کنگره شرکت
میکنند و  ۱۶۰مقالـه علمی در بخـش رادیولوژی و  ۸۰مقاله
مرتبـط با پرتـونگاران خواهیم داشت .همچنین کارگاههای
تخصصـی برگـزار خواهــد شــد کـه در آنها روشهای
نرمافزاری و روشهای تشخیصی جدید ارائه و مورد بررسی
قـرار میگیـرد و روشهای تشخیصـی مطابـق با استاندارد
گزارشنویسی مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد.
مدیـر گــروه رادیولــوژی دانشـگاه علــوم پزشـکی
شهید بهشتــی عنــوان کـرد :عنـوانهای اصلــی کنگره
در حوزه رادیولوژی مرتبط با بیماریهای گوارشی ،کودکان،
عضالنی -اسکلتی و دستگاه ادراری است و دو برنامه فشرده
نیز در مورد بازآموزی و آخرین پیشرفتها در حـوزه دستگاه
گوارش و دستگاه ادراری و بدخیمیهای شایع پستان خواهیم
داشت.
صانعی طاهری اضافه کرد :در صورتی که بدخیمیهای
شایع پستان به موقع تشخیص داده شود و غربالگری به موقع
صورت گیـرد میتوان خطــر آن را کاهـش داد و از پیشرفت
بیماری جلوگیری کرد .بهطور عمـده ،غربالگری از دو طریق

سونوگرافی و ماموگرافی صورت میگیرد که خوشبختانه امروز
کشور ما از لحاظ به روز رسانی این دستگاهها در شرایط مناسبی
قرار دارد؛ ولی به دلیل قیمت باالی برخی دستگاهها همچون
ماموگرافی دیجیتال ،بخش خصوصی قادر به خرید آن نیست.
وی با تأکیــد بر اینــکه استانداردسازی گــزارشهای
رادیولوژی بسیار حائــز اهمیت است ،گفــت :مرحلــه و
میزان درگیری بیماری به ویــژه در سرطانهایی همچون
سرطانهای تناسلی و مجــاری ادراری باید عنــوان شود تا
بتوان دقیقترین درمان را برای بیمار انجـام داد که همه این
موارد در سیو چهارمین کنگرۀ بینالمللی رادیولوژی مورد
بحث و گفتگو قرار میگیرد.
دبیر کمیتۀ علمی ســیو چهارمیـن کنگرۀ بینالمللی
رادیولوژی افزود :نمایشگاهی نیز در حاشیه این کنگره برگزار
خواهد شد و به روزترین فناوریهای دنیا در حوزه رادیولوژی
به نمایش گذاشته میشود؛ البته هر چنــد تهیه این ابزار به
علت هزینۀ باال برای همه مقدور نیست اما ارتباط علمی برای
رادیولوژیستها حفظ میشود و با مشاهده پیشرفتها در این
حوزه ،چشمانداز بلندتری ترسیم خواهد شد و ارتباطات علمی
همکاران در این حوزه دامنهدار تر میشود.
صانعی طاهـری یادآور شد :امسال در این کنگــره نرم
افزارهای موبایلی برای شرکتکنندگان در نظر گرفته شده
که از طریق آنها برخی از سخنرانیها به صورت مباحثهای
و چند طرفه انجام گیرد و این نرمافزارها بر روی گوشیهای
اندروید و اپل قابل استفاده است.
وی اظهار داشت :در بخشــی از این کنگـره نیز رقابت
علمی رزیدنتها را داریم و دستیاران دانشگاههای مختلف
در تشخیص بیماریهای مختلف با یکدیگر رقابت میکنند.
همچنین استادان بورد برای دستیاران سـال آخــر مرور موارد
بیماریهای شایع را خواهند داشت؛ همچنین بیماریهای
مطرح بین اساتید مورد بحث و نحــوه بررسی بیمار به سایر
همکاران ارائه میشود.
دبیر کمیته علمی ســیو چهارمیــن کنگرۀ بینالمللی
رادیولوژی خاطر نشان کرد :پنلهایی نیز متناسب با رشتههای
مرتبط و بالینی همچون ارتوپدی ،زنان ،آنکولوژی و عروق
و ،...با حضور اساتید برجستۀ این رشتهها خواهیم داشت و
جدیدترین دستاوردها مورد بحث و گفتوگو قرار میگیرد.

امکان ورشکستگی مراکز رادیولوژی بر اثر
کاهش غیرکارشناسی تعرفهها
رضا گرامی ،مدرس انجمن رادیولوژی ایران در گفتوگو
با خبرنگار حوزۀ بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه
خبرنگاران جوان؛ اظهار کرد :متأسفانه تعرفههای پزشکی به
صورت غیرمنتظره و غیرکارشناسی کاهش پیدا کرد و همین
امر سبب بروز مشکالتی در این حوزه شده است.
وی بیان کرد :به ظاهر تعرفۀ گروه رادیولوژی حدود 25
درصد کم شده است ،همچنین میزان تعرفه سونوگرافیهای
شایع مانند حاملگی و کلیۀ کاهش پیدا کرده است ولی در
عمل تعـرفه این رشته در حــدود  50درصد نسبت به قبـل
کاهش پیدا کرده است .عـالوه بر این تجهیـزات و وسایل
رادیولوژی حدود  30درصـد گران شده است.

غیر واقعی بودن تعرفههای خدمات رادیولوژی
باعث پایین آمدن کیفیت خدمات شده است.
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دبیر کمیتۀ حقوقی انجمن رادیولوژی ایران در گفتوگو
با فارس :کیفیت خدمات رادیولوژی با تعـرفهها گـره خـورده
است.
علیرضا رادپور دبیــر کمیتـۀ حقوقـی انجمن رادیـولوژی
ایران در گفتوگو با خبـرنگار بهداشت و درمان خبرگــزاری
فارس ،در خصوص کیفیت تجهیـزات رادیولـوژی در کشـور
ما اظهار داشت :برای بحــث کردن در خصــوص تجهیزات
پزشکی در حوزه رادیولوژی باید به دو موضـوع یعنی به روز
بودن و کیفیت خدمات ارائه شده ،اشاره کرد.
وی افزود :در حال حاضر با توجه به اجرای طرح تحول
سالمت و اهتمام بخش خصوصی به ارائه خدمات با کیفیت
در بیمارستانهای خصــوصی و دولتـی تقریب ًا دستگاههای
تصویربرداری به روز هستند.
این رادیولوژیست گفت :اما بایـد توجه داشته باشیم که
بهـرهبرداری و استفاده از این تجهیزات موضوعی است که با
بحث تعرفهگذاریها گـره خورده است به طـور مثـال زمانی
که یک دستگاه تصویـربرداری را با هزینه بسیار سنگینی وارد
بخش دولتی میکنیم و برای استفاده از آن محدودیتهایی
در نظر میگیریم ،به دلیل رقابتی نبودن فضا و غیرواقعی
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گرامی با اشاره به اعتـراضهای مکرر این گروه عنوان
کرد :کاهش تعرفۀ رادیولـوژی غیراصولی بوده است که با
همه اعتـراضهای پزشکان این صنـف متأسفانه گـوش
شنوایی برای شـنیدن صحبتهای ما وجود ندارد .وی ادامه
داد :تجهیزات و وســایل رادیولوژی حدود  30درصد گران
شده است و کاهش تعرفهها سبب ورشکستگی این گروه در
آیندهای نزدیک میشود.
گرامی یادآور شد :تجهیــزات رادیولـوژی برای انجام
تستهای مختلف باید به روز باشد که به دلیل بروز مشکالت
و گرانی برخی از وسایل ممکن است پزشکان این حوزه از
خرید دستگاههای جدید خودداری کنند.
به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان6373187

بودن تعرفهها مرکز ارائهدهنده خدمت قادر به ارائه خدمات با
کیفیت نخواهد بود.
رادپور ادامه داد :رقابتی نبودن فضا باعث میشود مراکز
رادیولوژی از تمام توان و کیفیت دستگاهها استفاده نکنند؛
به طور مثال زمانی که از مرکــزی جهت باالبردن کیفیت
خدمات ،ویژگی جدیدی با هزینـه سنگین به دستگاه اضافه
میشود و تعرفه استفاده از آن تغییر نمیکند نمیتوان از مرکز
ارائهکننده خدمت انتظار داشت که خدمات باکیفیتی ارائه
دهند.
وی با بیان اینکه پایین بودن کیفیت خدمات سالمت
به نفع بیماران نخواهد بود ،گفت :زمانی که یک خدمت با
کیفیت خوب به فرد مراجعهکننده ارائه نشود وی مجبور است
چندینبار به آن مراکز مختلف مراجعه کند ،لذا این موضوع
به نفع بیمار و بیمهها نیز نخواهد بود.
دبیر کمیتۀ حقوقی انجمـن رادیولـوژی ایران ادامه داد:
متأسفانه در زمینه تعرفهگـذاریها سوءمدیریت وجـود داشت
و اگر تعرفهها به درستی مدیریت شوند ،کیفیـت خدمات نیز
مطمئنأ افزایش پیدا میکند.
رادپور گفت :برخی از خدمـات ارائـه شده توسـط مراکز
تصویربرداری دارای مسئولیت زیادی هستند؛ به طور مثال
زمانی که فردی درخواسـت بررسی ناهنجاری جنین را دارد

به دلیل آنکه تعرفه این آزمون غیرواقعـی است ومسئولیت
فراوانی دارد ممکن است برخی از همکاران از انجام آن
خودداری کنند .تعرفههای غیرواقعی و غیرکارشـناسی عم ً
ال
مانع ارائه خدمات با کیفیت مطلوب میشود.
وی در پایـان گفت :در سال  93که طرح تحـول سـبب
اصالحـاتی در تعرفـهها شـد ولی در تعـرفه "سیتیاسکن"
و "امآرآی" و رادیولوژی تغییـر نداشت و بنابـراین بود که

پشت پرده کسب درآمد از سونوگرافی

به نقل از خبرگزاری فارس -شماره۱۳۹۶۰۹۱۱۰۰۱۱۹۴ :
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دبیر انجمن رادیولــوژی ایـران یــادآور شد :در صـدور
بخشنامه جدید طبق روال غلـط و معمول وزارت بهداشت
مشورتی با متـولیان سونوگرافی (انجمن رادیولوژی و هیأت
بورد رادیولوژی) انجام نگرفتــه است و رفع نیاز در مناطق
محروم را دلیل و بهانه ابالغ این بخشنامه اعالم کردهاند.
کریمـی افزود :این درحالـی است که انجمن رادیولوژی
بارها آمادگی خود را جهـت همفکـری و مشـارکت در رفـع
نیاز مناطق محروم به وزارت بهداشت اعـالم کــرده است؛
ولی وزارت بهداشت هیچ اعتنایی به این درخواستها نداشته
که نشان میدهد مسئولین وزارت بهداشـت عزمی واقعی
برای رفع نیاز مناطق محروم با استفاده از رادیولوژیستها
ندارند و متأسفانه در طول سالهای اخیر به اسم رفع نیاز
مناطق محروم اهداف دیگری را دنبال میکنند؛ بهطوری که
با عدم رفع نیاز مناطق محروم به صورت منطقی و علمی،
فضا را برای مداخلۀ افراد غیرمتخصص در سونوگرافی فراهم
میکنند.
دبیر انجمن رادیولوژی ایرانی بیان داشت :از نمایندگان
مجلس شهرهایی که کمبود نیـروی متخصص رادیولوژی
دارند خواهشمندیم از وزارت بهداشت پیگیر شوند که چرا در
راه رفع نیازهای این مناطق به نیروی متخصص رادیولوژی
کارشکنیمیکنند.
کریمـی تصــریح کــرد :ایــنکه وزارت بهداشــت
دستورالعملهایی در حــوزۀ سونوگرافی صــادر میکنـد که
توسط افراد غیرمتخصص و غیررادیولوژیست تدوین میشود
دهنکجی بزرگی به جامعۀ متخصصان و اساتید خدوم
رادیولوژی است.
وی تأکید کرد :بخشنامههای جدید وزارت بهداشت در
راستای ترویج پدیدۀ شوم خودارجاعی است .واگذاری انجام
سونوگرافی تشخیصی به متخصصان غیررادیولوژیست باعث
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دبیر انجمـن رادیولـوژی ایران گفـت :برخی گروههای
پزشکی ،دنبال این هستند که عالوه بر حق ویزیت از بیماران
بابت استفاده از سونوگرافی ،مبلغی دریافت کنند.
به گزارش خبــرگزاری مهـر ،دکتر وحیــد کریمی در
آستانه برگزاری کنفرانس تصـویربرداری زنان اظهـار داشت:
این کنفرانس با حضـور  ٤٠٠نفر از متخصصین رادیولوژی
و با سخنرانـی  ٢٠نفر از اسـاتید برجسـتۀ رادیـولوژی ایران
و همکاری گــروه رادیولـوژی دانشگاه علوم پزشـکی شهید
بهشتی در هتل ارم تهـران برگزار میشود.
وی افزود :این کنفرانس به همت انجمن رادیولوژی ایران
و بامحوریت تصویربرداری تخصصی نازایـی ،انکولوژی زنان
و پزشکی قانونی برگزار خواهد شد و جدیدترین دستاوردهای
علمی در این راستا مورد بحث و گفتگو قرار میگیـرد.
دبیر انجمـن رادیولـوژی ایـران ادامه داد :در چند سال
گذشته به رغـم بیمهـریهای متعدد وزارت بهداشت به
متخصصان رادیولوژی ،انجمـن رادیولوژی کوشیده است تا
با برگزاری همایشها و سمینـارهای متعدد علمی به وظیفۀ
خود در زمینۀ ارتقاء و به روز رسـانی خدمـات تصویربرداری
عمل کند.
کریمی عنوان کرد :ماه پیش وزارت بهداشت دستورالعمل
گایدالینهای انجام سونوگرافی بارداری را به دانشگاههای
علوم پزشکی ابالغ کرد که به دنبال اعتراضات شدید جامعه
رادیولوژی ،وزارت بهداشت با قبول اشکاالت ماهوی متعدد
در این گایدالینها ،اجرای آن را متوقف نمود.
وی گفت :چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که وزارت
بهداشت در اقدام نسنجیدۀ دیگری بخشنامهای با موضوع
سونوگرافی سطح یک صادر کـرد و تنش و التـهاب جدیدی
را باعث شد.

در ویرایـش دوم و سـوم اصالح شود که متأسفانه اصالح
نشد وتعرفههای این روشهای تشخیصی کام ً
ال غیرواقعی
تعیین شــد که در این مـدت هزینـههای ارزی و ریـالـی
و  ...افزایش چشمگیری داشته است .تعرفههای غیرواقعی و
کیفیت خدمات با هم تناقض فراوان دارد.
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آسیبهای متعدد به بیماران از نظر جانی و اقتصادی میشود.
اصو ًال ورود افراد غیررادیولوژیست به حوزۀ تصویربرداری باعث
غیرشفاف شدن حوزۀ تشخیص شده و با حذف رادیولوژیست
از چرخۀ تشخیص و درمان پدیده خودارجاعی شدت مییابد.
دبیر انجمن رادیولوژی ایران اظهارداشت :سونوگرافی
کاری تخصصی است و نقشی حیاتی در مدیریت درمان
بیماران دارد که آموزش آن یک دورۀ چهارساله در محیط
بیمارستانی و دانشگاهی میطلبد و هدف گذراندن دورههای
چندروزه و حتی  ٢و ٣ماهه قابل انجام نیست.
کریمی اضافه کرد :متأسفانه برخی گروههای پزشکی
با فشار بر وزارت بهداشت به دنبال این هستند که مبتنی
بر آموزههای محدود دوران دستیاری عالوه بر حق ویزیت
از بیماران بابت استفاده از سونوگرافی ب ه عنوان ابزار کمک
تشخیص پول دریافت کنند.
وی ادامه داد :انجمن رادیولوژی اعتقاد دارد سونوگرافی
وسیله کسب درآمد برای متخصصان زنان و سایر متخصصان
غیررادیولوژیست نیست و وزارت بهداشت نمیتواند سفرهای
با نام سونوگرافی پهن کند و همه را مجاز به اخذ وجه بابت
سونوگرافی نموده و هزینههای درمان را افزایش دهد.
دبیر انجمن رادیولوژی ایران گفت :از طرفی جان بیماران
ارزشمندتر از آن است که وزارت بهداشت به برخی افراد با
حداقل تسلط به سونوگرافی اجازه انجام سونوگرافی بدهد و
امور تشخیصی و درمانی را با اختالل مواجه سازد.
کریمی بیان داشت :بارها برخی از مسئوالن وزارت
بهداشت به غلط القا میکنند که رادیولوژیستها انحصارطلبی
میکنند و دعوا بر سر پول است .وی اضافه کرد :طبق قوانین
موجود استفاده از سونوگرافی بهعنوان ابزار کمک تشخیصی
بدون اخذ وجه مجاز است و دعوای پول از طرف کسانی است
که برای انجام کاری که دورۀ تخصصی آن را نگذرانیدهاند
میخواهند از بیماران عالوه بر حق ویزیت ،پول اضافه بابت
سونوگرافی دریافت کنند.
دبیر انجمن رادیولوژی ایران خاطر نشان کرد :اما در
خصوص بحث انحصار همچنان که انجام جراحی کاتاراکت
در انحصار متخصصان چشم است و انجام سزارین در انحصار
متخصصان زنان و  ،...انجام سونوگرافی تخصصی هم در
حیطه وظایف متخصصان رادیولوژی است و این به معنی
انحصارگرایی نیست و تأکید بر اهمیت جان بیماران و جایگاه
مهم تخصص در امور پزشکی است.

کریمـی گفت :صـدور بخشنامههای متوالـی که باعث
تحریک جامعــه رادیولوژی میشـود؛ فضـای ارائه خدمات
تشخیصی و برنامههای آموزشـی را دچار خدشـه میکند؛
بنابراین وزارت بهداشت باید در این موارد مسئوالنه و شفاف
عمل کرده و از تزریق بحرانهای بیشتر به جامعه رادیولوژی
اجتناب نماید.
دبیـر انجمن رادیولوژی ایـران گفت :وزارت بهـداشت
در سـالهای گذشـته نیز در حـق رادیولوژیستهای کشور
کم لطفیهایی را روا داشته است که نمونـۀ بارز آن ،برخورد
ناشایســت با رادیولوژیستهایی بـود کـه در  ۲۶دیمـاه
 ۹۴به وزارت بهداشــت مراجعــه کـرده بودند و این اتفاق
بیسابقه از خاطرۀ جامعه پزشکی محو نخواهد شد و هنوز
وزارت بهداشت بابت این رفتار ناشایست از رادیولوژیستها
عذرخواهی نکرده است.
کریمی گفت :وزارت بهداشت باید زبان گفتگو با جامعه
رادیولوژی را اصالح کرده و با رعایت اصول اخالقی و علمی
و احترام متقابل به دنبال حل مشکالت رادیولوژی کشور و
تقویت حوزۀ تشخیصی باشد و اگر بخواهند به این رونـد ادامه
دهند با تضعیف رشتۀ رادیولوژی باعث افت کیفیت خدمات
درمانی و آسیب جانی و مالی بیماران خواهند شد.
وی بیان داشـت :در خصــوص وضعیت ناامیــدکنندۀ
نظارت هم الزم به ذکر است که دو سـال قبل کمکاریهای
مربوط به نظارت در خصوص سونوگرافـی متخصصان زنان
در بیمارستانهای دولتی  -خصوصی به دفتر وزیر بهداشت
ارسال شد ولی متأسفانه تاکنون اقدام جدی برای رسیدگی به
این تخلفات و دفاع از حقوق مردم دیده نشد و هنوز متخلفان
به راحتی از بیماران رقمهای نجومی اخذ میکنند.
دبیر انجمن رادیولوژی ایران اضافه کرد :پیشنهاد میشود
وزارت بهداشت با لغو بخشنامههای اخیر بیش از این به
التهاب فضای موجود دامن نزند و کمیتۀ حقیقتیاب با حضور
سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت مجلس و سایر
نهادهای نظارتی تشکیل شود تا ابعاد مختلف حاکم بر این
بخشنامههای تنشزای سریالی بررسی و حل و فصل شود.
کنفرانس تصویربرداری زنان توسط انجمن رادیولوژی
ایران  ۲۶و  ۲۷بهمن  ۹۶در هتل ارم تهران برگزار میشود.
به نقل از خبرگزاری مهر -شناسۀ خبر4218507 :
یکشنبه  ۱۵بهمن ۱۳۹۶
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عضــو هیــأت مدیرۀ انجمن رادیولوژی ایران ،ضمن
تشریح خطرات کاهش غیرعـادالنه تعرفههای رادیولوژی،
گفت :جامعه رادیولوژی از تبعیض و بیعدالتـی در مکانیسم
تعیین تعرفهها دلخور است.
به گــزارش خبرگــزاری مهــر ،دکتر حاجــی مقصود،
اظهار داشت :ســالها و در دوران دولـتهای مختلف بحث
مشکالت حــوزۀ بهداشــت و درمان و راهحلهای مناسب
مطرح بود ،تا اینکه در دولت قبل این مهم با نام طرح تحول
نظام سالمت صورت گرفت.
وی افزود :یک تغییر اساسی در این طرح ،ساماندهی و
اصالح تعرفههای پزشکی و حذف پرداختی بیماران تحت
عنوان زیرمیزی بود که البته بسیار اقدام مناسبی به شمار
میرود.
عضو هیأت مدیرۀ انجمن رادیولوژی ایران ادامه داد
کتابی به عنوان  CPTبرای اصــالح تعـرفههای پزشکی،
یک کتاب بینالمللی و کارشناسی شــده است و به عنوان
مرجع انتخاب شــده است .این کتـاب که در حـال حاضــر
در آمریکا مورد استفاده است ،خدمات مختلف حوزۀ سالمت
را ارزشگذاری میکند ،به این معنــی که تمــام اقدامات از
کارهای ساده مثل ناخن گرفتن تا جراحیهای پیچیده نسبت
به یکدیگر دارای ارزش مشخص میشوند و این ارزشها با
یک عدد تعیین میشوند.
حاجیمقصود تصریح کرد :این کتاب در ایران به بهانه
بومیسازی ،مورد دسـتکاری قرار گرفت و متأسفانه بسیار
سلیقهای و تبعیضآمیز این کار انجام شد و در تدوین آن از
جامعه رادیولوژی مشورت گرفته نشد.
وی افزود :به گــواه آنالیــز آمــاری ،میانگین خدمات
رادیولوژی بیش از  2/5برابــر کمتــر از میـزان کتاب مرجع
ارزشگذاری شد در حالی که برخی گروههای خاص توانستند
کدهای مربــوط به رشــتههای خود را بیش از میـزان کتاب
مرجع ارزشگذاری کنند.
عضو هیأت مدیرۀ انجمـن رادیولـوژی ایران گفت :همه
صاحبنظران از جمله اعضـای کمیسیون بهداشت مجلس
و رئیس سازمان نظام پزشــکی معتقدند هرگـونه تغییر در

کوچکترین جزء کتاب ،ماهیت آن را مخدوش کرده و اعتبار
آن را از بین میبرد.
حاجیمقصود گفت :نگاه تبعیضآمیز به کدهای خدمات
تخصصی رادیولوژی آنقدر آشکار بود که در ویرایش قبل با
پیگیریهای همکاران ما و ارائۀ آمار و مستندات ،نهایت ًا تنها
 ۱۸قلم از مجموع صدها خدمت حوزۀ تصویربرداری ،اصالح
و نزدیک به ارزشگـذاری کتاب مرجع شد و البته مسئولین
قول اصالح سایر خدمات را در ویرایشهای بعدی دادند.
وی بیان کرد :در حالـیکه جامعۀ رادیولوژی با متانت
منتظر اصالح نگاه و عمل مسئولین به خدمـات آنها بود،
متأسفانه آگاه شدیم که شورای عالی بیمه در حال کاهش آن
تعداد محدود خدمات اصالح شده قبلی است که البته قبل
از انتخابات این موضوع به صورت مکتوب از سوی دولت و
شخص جناب نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه تکذیب
شد.
عضو شـورای سیاسـتگذاری انجمن رادیولوژی ایران
گفت :ولی در نهایت این اتفاق در حـال وقــوع است و به
طور چشمگیری تعرفۀ برخی خدمات رادیولوژی از  ۲۵تا ۴۶
درصد نسبت به سال قبل با کاهش رو برو خواهد شد و این
در حالی است که هیچگونه رشد منفـی تورمی که نداشتهایم،
بلکه بسیاری هزینهها از حقـوق پرسنل گرفتـه تا اجارهبها،
مالیات ،هزینۀ نگهـداری و نوسازی دستگاهها افزایش قابل
توجهی داشتهاند.
حاجمقصود با اشـاره به اینکه تأخیر حدود یک ساله در
پرداخت بیمهها و بلوکه شدن بخشی از داراییها نیز جای
خود دارد ،گفت :مسئولین عنـوان میکننــد که این کاهـش
تعرفهها جهت صرفهجویی در منابع بیمهها صورت گرفته که
البته باید ذکر شود که هدر رفت منابـع به گــواه کارشناسان
خبره در این حوزهها نیست و رایگــان کـردن برخی خدمات
گرانقیمت و نبود نظارت کافی باعث بدهی بیمهها به نظام
سالمت شده است.
دبیر انجمن رادیولــوژی اسـتان مرکزی تأکید کرد :باید
توجه داشت ،اگر کمبود منابعی وجـود دارد ،چرا باید جبران
آن با کاهش تعرفه در دو گــروه خاص باشـد؟ آیا بهتر نبود
افزایش کمتری در تعرفۀ سـایر گروهها اعمال میشد تا نمود
تبعیضآمیز این اقدامات کمتر جلوه میکرد.
عضـو شـورای سیاستگذاری انجمن رادیولوژی ایران
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گفت :در حال حاضر ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات
سالمت آماده شده و جامعۀ رادیولوژی و البته سایر گروهها از
جمله همکاران متخصص بیهوشی از بابت اجرای آن ناخشنود
هستند ،چرا که معتقدند این کار تشدید نگاه تبعیضآمیز بین
رشتههای تخصصی پزشکی است که متأسفانه در موضوعات
مختلف حوزۀ بهداشت و درمان نیز شاهد آن هستیم.
حاجـی مقصود افزود :چنیـن نگاهی باعث ایجاد اخالل
در ارائۀ خدمات مطلوب تصویربرداری به بیماران خواهد شد
و قطع ًا مشکالت مناطق محروم را تشدید میکند.
وی عنـوان کــرد :این کاهـش غیرعادالنه تعرفههای
رادیولوژی عـالوه بر اینکه حــوزه تصویربرداری تشخیصی
را از پیشرفت و به روز رسانی دسـتگاهها باز میدارند ،خطر
ورشکستگی مراکز تصویربرداری را هم تشـدید میکند چرا
که تمام دستگاههای مــورد استفاده در رشتۀ تصویربرداری
تشخیصی در حال پیشرفت سریع و دارای قابلیتهای فراوان
هستند که برای تهیه و کاربآرد آنها نیاز به پرداخت مبالغ باال
و البته به دالر داریم.
وی اضافه کرد :در صــورتی که تجـدید نظری در امـر
تعرفهها انجام نشود ،نبایـد انتظار پیشرفت و استفاده مطلوب
از علم رادیولوژی را در کشـور داشــت .از طرفی مسئولین
باید بدانند که با ارزان کــردن یک خدمت با افــزایش تعداد
درخواستهای آن روبرو خواهنــد شد و البته این موضوع
تحمیل هزینههای گزاف به ســازمانهای بیمهای را در پی
خواهد داشت.
حاجمقصود با بیان ایــنکه انجمــن رادیـولوژی ایران
ضمن دعوت جامعــه رادیولوژی به حفــظ خویشتنداری و
ارائۀ خدمات با کیفیت و مطلوب به مـردم ،گفت :رایزنیهای
گستردهای را در سطوح مختلف دولت ،مجلس ،قوۀ قضائیه و
نیز سازمان نظام پزشکی صورت دادهایم و همچنان در حال
پیگیری این موضوع هستیم.
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وی خاطر نشان کرد :نکتۀ قابل توجه و امیدوارکننده این
پیگیریها و مالقاتها ،تأکید قاطبه مطلعین بخش بهداشت
و درمان بر اجرای کامل کتاب ارزش نسـبی خدمات بدون
دستکاری سلیقهای است .لذا با توجه به واحد بودن نظر اغلب
متولیان حوزۀ سالمت ،امیـدوارم جهت کاهش التهاب ایجاد
شده در جامعۀ رادیولـوژی و دیگر گروههای پزشکی ،اقدام
عملی در اسرع وقت صورت گیرد و در اولین گام دستور توقف
اجرای ویرایش سوم کتاب تعرفهها داده شود و بعد از آن در
فضای کارشناسی ،نسخه صحیحـی از کتـاب تألیف شود و
مورد استفاده قرار گیرد.
عضو هیأت مدیرۀ انجمن رادیولـوژی ایران گفت :البته با
آمار و اطالعاتی که در اختیار نمایندگان مجلس چه اعضای
کمیسیون بهداشت و چــه سایرین قرار دادهایم ،با حساسیت
آنها نسبت به بررسـی تحریف احتـمالی کتاب مرجع مواجه
شدیم و امیدواریــم با قـولهای مثبتی که گرفتــهایم ،در
صورت عدم حصـول نتیجـه از سایر راهها ،با ورود نمایندگان
مجلس به این قضیه و تحقیق و تفحـص از روند نگارش
کتاب ،دستکاریهای احتـمالی برای افکار عمومی روشن و
از هدر رفت بیش از پیش منابع بیتالمال در حوزههای خاص
جلوگیری شود.
حاجی مقصود تأکید کرد :به رغم اینکه همکاران ما
با پیشبینی درآمد آتی خود ،تعهدات مالی در جهت به روز
رسانی دستگاههای مطب برای خـود ایجاد کردهاند و اعمال
کاهش تعرفهها به شدت موجب درگیریهای مادی و معنوی
آنان خواهد شد ،دلخوری عمدۀ جامعه رادیولوژی تبعیض و
بیعدالتی در مکانیسم تعیین تعرفۀ خدمات پزشکی است که
امیدواریم با اجرای کتاب مرجع بدون دستکاری این دغدغه
برطرف شود.
به نقل از خبرگزاری مهر-شناسۀ خبر- 4117467 :
چهارشنبه  ۲۶مهر ۱۳۹۶
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اخبار و بخشنامهها

ویراست جدید مجموعه کتابهای
آشنایی با تصویربرداری پزشکی به زبان ساده
انتشار یافت.
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تشکیل بیست و یکمین شاخۀ استانی انجمن
رادیولوژی ایران در استان قزوین
بیست و یکمین شاخۀ استانی انجمن رادیولوژی ایران در
تاریخ  23اسفندماه  96با برگزاری جلسه تأسیس و انتخابات
هیأت مدیرۀ در استان قزوین تشکیل شد و خانم دکتر سیمین
میرکمالی به عنوان ریاست انجمن رادیولوژی استان قزوین،
دکتر حمیدرضا خیرخواهان به عنوان نائب رئیس ،آقای دکتر
رضا معینالدین به عنوان دبیر ،آقای عباس هدایتی اصل به
عنوان خزانهدار و آقایان دکتر سیدرضا مجابی و دکتر رامش
ماتور به عنوان اعضای هیأت مدیرۀ انجمن رادیولوژی استان
قزوین انتخاب شدند.
گزارش تدوین و اصالح گایدالینهای سونوگرافی
بارداری و  MRIسرو گردن و ...
بعد از ابالغ گایدالینهای سونوگرافیهای بارداری در
تاریخ  96/09/21جامعۀ رادیولوژی ایران اعتراض شدیدی
نسبت به روند تدوین و صدور این گایدالینها ابراز داشتند.
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رادیولوژیستها در سراسر کشور نزدیک به  100درصد
خدمات رادیولوژی را ارائه میدهند ،ولی در تدوین این
گایدالینها متولیان علمی و عملی سونوگرافی (انجمن
رادیولوژی و هیأت بورد رادیولوژی) به هیچوجه مورد مشورت
قرار نگرفته بودند .خوشبختانه بعد از انتقال این اعتراضات به
وزارت بهداشت طی نامۀ شمارۀ  /25065د 400در تاریخ
 96/10/12معاونت محترم درمان وزارت بهداشت اجرای
این گایدالینها را متوقف نمودند و سلسله جلساتی بعد از
آن برای اصالح این گایدالینها در ادارۀ تدوین استاندارد
وزارت بهداشت تشکیل شد که تا االن دیدگاههای جامعۀ
رادیولوژی در خصوص اشکاالت قبلی در جلسات کارشناسی
پذیرفته شده و در مرحله نهایی شدن میباشد .همچنین
گایدالینهای مربوط به خدمات  MRIسر و گردن و ستون
فقرات و زانو و  MSKبا همکاری انجمن رادیولوژی ایران و
هیأت بورد رادیولوژی تدوین و برای نهایی شدن به معاونت
درمان وزارت بهداشت ارائه گردید.

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص
نظارت بر انجام سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان
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