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سخن روز

 مروری بر تاریخچه نظام پزشکی
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در سـال 1347 انجـام، سـازمان نظـام پزشـکی در سـال 
1348 تشـکیل و بـا سـخنرانی نخسـت وزیر وقت افتتاح 
شـد و اولیـن شـماره نظام پزشـکی بـه اقبـال اختصاص 
یافـت و وی در اولیـن دوره انتخابـات نظـام پزشـکی، بـه 
عنـوان رییـس نظـام پزشـکی برگزیده شـد. پـس از آن 
نیـز ماجرای تغییرات قانون نظام پزشـکی همچنان ادامه 
داشـت تا اینکـه این قانون در سـال 1354 بازنگری شـد 
و محتـوای آن بـه 25 ماده، 10 تبصـره و 12 بند افزایش 
یافـت.  بر طبق ماده 14 قانون سـال 1354، صدور پروانه 
اشـتغال به کار طبابت برای پزشـکان و دندانپزشکان پس 
از تاییـد آموزش از طـرف وزارت علـوم و آموزش عالی، بر 
عهـده نظام پزشـکی مرکز قـرار گرفـت. همچنین طبق 
ایـن قانـون بـود کـه رییـس نظام پزشـکی به پیشـنهاد 
هیـات مدیـره و درخواسـت نخسـت وزیر و بـه دسـتور 
شـاه منصوب می شـد. همچنین در این قانـون اختیارات 
و وظایـف نظـام پزشـکی افزایش یافـت و بـرای اولین بار 
دارنـدگان مدرک دکترای علوم آزمایشـگاهی تشـخیص 
طبـی بـه عضویت در هیات مدیره مجاز شـدند. در سـال 
1356، چهارمین دوره انتخابات نظام پزشـکی که درواقع 
آخرین دوره انتخابات نظام پزشـکی پیـش از انقالب بود، 
برگـزار شـد. یحیی عـدل در دوره سـوم و دکتر ملکی در 

دوره چهـارم،  رییـس نظام پزشـکی بودند. 

 نظام پزشکی در سال های پس از انقالب
قانـون نظـام پزشـکی سـال 1354؛ پـس از پیـروزی 
انقـالب اسـالمی و در سـال 1359 دچـار تغییر شـد و در 
سـال 1360 پنجمین انتخابات نظام پزشـکی و به عبارت 
دیگـر اولین انتخابات نظام پزشـکی بعد از انقـالب برگزار 
و عبـاس شـیبانی بـه عنـوان رییس هیـات مدیـره نظام 
پزشـکی برگزیـده شـد. هر چند قانـون نظام پزشـکی در 
ایـن سـال ها تغییـری نکـرد، امـا با تصویـب قانـون اجازه 
تاسـیس مطـب در سـال 1362، اختیـار صـدور پروانـه 
مطـب بـه وزارت بهـداری واگـذار شـد. در دی مـاه 1363 
قانـون اصـالح مـوادی از قانـون نظام پزشـکی به تصویب 
رسـید. هـر چند ایـن طـرح در آن زمان مخالفـان زیادی 
در مجلـس داشـت امـا هنـگام تصویب اعتـراض چندانی 
بـه آن نشـد. بـر طبـق مفـادی از ایـن قانـون، رییـس 
هیـات مدیـره نظـام پزشـکی به پیشـنهاد هیـات مدیره 
نظـام پزشـکی و بـا حکم وزیـر بهـداری تعیین می شـد. 
همچنیـن بـرای اولیـن بـار عضویـت داروسـازی در نظام 
پزشـکی الزامی شـد. ششـمین انتخابات نظام پزشـکی و 
بـه عبـارت دیگر دومیـن انتخابـات نظام پزشـکی پس از 
انقالب در سـال 1363 در شـرایطی برگزار شـد که تعداد 
پزشـکان شهرسـتان ها به نحو چشـمگیری افزایش یافته 

بود لذا آنها سـهم بیشـتری را در اداره نظام پزشـکی طلب 
می کردنـد و نهایتـا محمدعلی حفیظی به عنـوان رییس 
نظـام پزشـکی انتخاب شـد. در سـال 1365 الیحـه ای از 
سـوی دولت تهیه شـد که متعاقب آن بحث و کشـمکش 
بر سـر اختیارات و مسـوولیت های نظام پزشکی همچنان 
ادامـه داشـت و برخی پزشـکان الیحه پیشـنهادی دولت 
را مغایر با اسـتقالل صنفی نظام پزشـکی می دانسـتند در 
نهایـت این اعتراضـات هیات مدیره نظام پزشـکی منحل 
و هـادی منافـی بـه عنوان رییس سـازمان نظام پزشـکی 
منصوب شـد. در ابتـدا منافی قرار بود بـرای دو ماه رییس 
نظـام پزشـکی باشـد اما بـه مـدت 72 ماه در این سـمت 
ماندگار شـد. اواخر سـال 1365 نیز دولت الیحه سـازمان 
نظـام پزشـکی را از مجلـس پس گرفـت. با اتفاقات سـال 
1365، دیگر الیحه ای از سـوی دولت درباره سـازمان نظام 
پزشـکی ارائه نشـد تا اینکه در سـال 1369 طرح تشکیل 
سـازمان نظام پزشکی توسط برخی از نمایندگان مجلس 
تهیـه شـد و بـه تصویـب مجلس رسـید و مقرر شـد این 
قانـون جدید به مدت پنج سـال به صورت آزمایشـی اجرا 
شـود. قانون سـال 1369، 33 ماده و 34 تبصره داشت. این 
قانون، سـازمان نظام پزشـکی را با تغییـرات زیادی مواجه 
کـرد مثال طبق این قانون، تعریف سـازمان نظام پزشـکی 
و اهـداف و وظایـف آن  کـه از سـال 1339 تقریبـا دسـت 
نخـورده باقـی مانـده بود، دچـار تغییرات شـد. همچنین 
طبـق قانـون سـال 1369 مقرر شـد که رییـس کل نظام 
پزشـکی را رییس جمهور از میان سـه نفر پزشـک معرفی 
شـده از طرف شـورای عالی نظام پزشـکی، منصوب کند. 
عـزل رییس  کل هم بر عهده رییس جمهور بود. سـرانجام 
هفتمین انتخابات نظام پزشـکی در سـال 1370 برگزار و 
ایـرج فاضـل به عنـوان رییس کل نظام پزشـکی منصوب 
شـد و حکم خـود را از رییس جمهـور وقـت دریافت کرد. 
دی مـاه سـال 1374 قانـون نظـام پزشـکی بـار دیگـر 
دسـتخوش تغییر شد و مشـتمل بر 31 ماده و 35 تبصره 
به تصویب مجلس شـورای اسـالمی رسـید. یکـی از مفاد 
جدیـد ایـن قانون مـاده 31 بود کـه بر مبنای آن شـورای 
عالی نظام پزشـکی موظف شـد آرم جدید سازمان را تهیه 
کنـد و پـس از تصویـب و تایید رییس جمهـور، جایگزین 
آرم قبـل کـرد. البتـه اولیـن آرم نظام پزشـکی، به صورت 
شمشـیری عمودی بـود که مـاری دور آن پیچیده شـده 
بـود و یک شـاخه سـنبل بـه صورت نیـم دایـره در پایین 
آرم قرار داشـت . هشـتمین دوره انتخابات نظام پزشـکی 
بـر مبنای قانون سـال 1374 در سـال 1375 برگزار شـد 
و سـید شـهاب الدین صـدر بـه عنـوان رییـس کل نظـام 
پزشـکی منصوب شـد. یک دوره چهار ساله دیگر گذشت 
و نهمیـن انتخابـات نظام پزشـکی در زمسـتان 79 برگزار 

شـد و از دل این انتخابات، محمدرضا ظفرقندی به عنوان 
رییـس  انتخـاب شـد و اصـالح قانـون نظـام پزشـکی در 
دسـتور کار سـازمان قرار گرفـت. به این ترتیـب بود که با 
مشـارکت نمایندگان مجلس ششم، سـرانجام در مهر ماه 
1381 بـه صـورت طرحی با امضـای 15 نماینده مجلس 
بـه صحـن علنـی تقدیـم شـد. در ایـن طـرح اختیـارات 
و وظایـف سـازمان نظـام پزشـکی افزایـش یافـت کـه 
مهم ترین شـاخصه های آن کاهش تصدی گـری دولت در 
عرصـه سـالمت و ارتقای جایـگاه اجرایـی و نظارتی نظام 
پزشـکی بود. ایـن طرح پس از تصویب در مجلس ششـم 
و ایـرادات شـورای نگهبان، به مجمع تشـخیص مصلحت 
نظام ارسـال شـد و سـرانجام در آبان ماه 1383 در مجمع 
به تصویب رسـید. در انتخابات سـال 1383 که بر اسـاس 
قانـون جدید اجرا شـد، شـهاب الدیـن صدر برای بـار دوم 
بـه عنوان رییس کل نظام نظام پزشـکی انتخاب شـد. در 
دوره چهـار سـاله 1383 تا 1387 سـازمان نظام پزشـکی 
بـا فـراز و نشـیب هایی مواجـه بود کـه مهم تریـن آن، لغو 
اختیـار نظـام پزشـکی در تعرفه گذاری خدمات پزشـکی 
بخـش غیردولتـی بـود. دهمیـن انتخابات نظام پزشـکی 
نیـز در زمسـتان 1387 در سراسـر کشـور برگـزار شـد و 
اعضـای هیات مدیره 190 نظام پزشـکی سراسـر کشـور 
از میان 4150 کاندیدای واجد شـرایط انتخاب شـدند. در 
ایـن دوره نیـز صـدر بـرای دومیـن بـار متوالی و سـومین 
بـار متنـاوب بـه رییس کلی نظام پزشـکی رسـید. شـاید 
بتـوان تلخ تریـن اتفاق صنفـی در ایـن دوره را خدشـه دار 
شـدن قانـون نظـام پزشـکی و سـلب موقت و پنج سـاله 
اختیـار نظـام پزشـکی در تعرفه گذاری خدمات پزشـکی 
دانسـت. انتخابات نظام پزشـکی یازدهم و ششـمین دوره 
انتخابـات نظام پزشـکی پـس از پیروزی انقالب اسـالمی 
نیـز چهارم اسـفند ماه سـال 1392 همزمان بـا انتخابات 
یازدهـم ریاسـت جمهـوری برگزار شـد و اکنـون اعضای 
از  نظـام پزشـکی  درصـدد برگـزاری دوازدهمیـن دوره 
انتخابات نظام پزشـکی کشـور هستند که مقرر شده پس 
از عید سـعید فطر و هفته اول تیرماه برگزار شـود. شهرها 
و شهرستانهای غربی استان تهران)شهریار-قدس و مالرد(

نیز به سـبب تعدد فعالیت امور پزشکی و تمام کسانی که 
در زیرمجموعـه این صنف قرار میگیرند،انتخابات دوازدهم 
را همزمـان با سـایر شـهرها و شهرسـتانها برگـزار خواهد 
نمـود امید اسـت بـا راهیابی منتخبان جامعه پزشـکی به 
شـورای عالی و همچنین تعیین ریاسـت کل این سازمان، 
بیـش از پیـش فعالیـت اعضای ایـن سـازمان را در جهت 

ارتقای سـالمت جامعه شـاهد باشیم. 
به امید خداوند سبحان
دکتر جواد زارع مهرجردی
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 یادداشت

بحث و گفتگو پیرامون توریسـم سـالمت،مقوله ایست 
هـر چنـد جدید و نو پا اما صحبـت در مـورد آن و راه های 
بسـط و گسـترش آن مبحثی بس وسـیع وگسـترده که 
کارشناسـان امر هـر روزه راههـای جدیدی بـرای افزایش 
میزان توریسـم سـالمت به عرصه ی پزشـکی پیشـنهاد 
می کننـد. همانگونـه که قبال اشـاره شـد بـا راه انـدازی و 
بهـره بـرداری از مرکـز تصویربـرداری پزشـکی جـام جم 
شـهریار در مناطـق غربـی و جنـوب غربی اسـتان تهران 
از سـال 1386 مقوله توریسـم سـالمت در منطقه معنای 
دیگـری یافت ورونق بسـیار گرفـت و امـروزه بزرگترین و 
تنهاترین مجتمع جذب توریسـم سـالمت در شهرسـتان 
شهریار و شهرها و شهرستانهای همجوارمرکزتصویربرداری 
جـام جـم شـهریار اسـت. بـا اینکـه در تعطیـالت سـال 
نـو1396 اغلـب مراکـز تشـخیصی و درمانـی شهرسـتان 
بـه حالـت تعطیل یـا نیمه تعطیـل درآمده بـود مدیریت 
مرکزتصویربـرداری پزشـکی جام جم شـهریار بر حسـب 
نیـاز مردم شـیفتهایی را بـرای خدمتگـزاری به مراجعین 
در نظـر گرفتـه بـود کـه بـا توجـه بـه تعطیـالت خیـل 
عظیمی از مراجعین از سراسـر میهمن عزیزمان رهسـپار 
ایـن مرکز شـده تا بـا یک تیرچند نشـان زده باشـند. اوال 

اینکـه ایـن تعطیالت فرصـت خوبی برای کسـانی بود که 
بواسطه مشـغله کاری فرصت مراجعه وتشخیص و درمان 
امـراض خود را نداشـته و از این تعطیالت بعنـوان روزهای 
غیرکاری اسـتفاده کرده وبا مراجعه به مرکز تصویربرداری 
جـام جم شـهریار کمـی از دغدغه هـای خود کاسـته اند.

ثانیا اغلب مراجعین با مقایسـه ای کـه از لحاظ هزینه های 
جـاری ایـن مرکـز با سـایر مراکـز تصویربرداری پزشـکی 
داشـته اند تفـاوت 30 الـی 40 درصـدی کاهش هزینه ها 
را در اولویـت قـرار داده بـرای کاسـتن از بـار هزینه هـا، 
مجتمع تصویربرداری پزشـکی جام جم شهریار را انتخاب 
کرده اند.ثالثا اکثر کسـانی که از سراسـر کشـور عزیزمان 
بـه ایـن مرکز مراجعه کـرده بودنـد مقصد نهایی خـود را 
شـهر و شهرسـتان شـهریار قرار داده تا ضمن بهره مندی 
از تعطیـالت نـوروزی مراجعـه ای بـه مرکز تصویربـرداری 
پزشـکی جام جم شـهریار داشـته باشـند تا همانگونه که 
اشـاره شـد با یک تیـر چند نشـان همزمان را هـدف قرار 
داده باشـند ضمـن اینکـه می توان تصـورات دیگـری نیز 
در ایـن زمینـه متصور شـد. به هرحـال آمار بجا مانـده از 
روزهای نخسـتین سـال96 گویـای مراجعه تعـداد زیادی 
از هموطنـان عزیزمـان از سراسـر ایـران اسـالمی به مرکز 

تصویربـرداری پزشـکی جـام جم شـهریار اسـت کـه این 
موضـوع توریسـم سـالمت را در منطقـه رونـق خاصـی 
بخشـیده تـا هم اکنـون مجتمـع تصویربرداری پزشـکی 
و پزشـکی هسـته ای جـام جـم شـهریار پرچمـدار رونق 
توریسـم سـالمت در منطقه و بلکه سـطح کشـور باشـد. 
مدیریـت وپرسـنل مرکز تصویربـرداری جام جم شـهریار 
ضمـن خیـر مقدم گویـی و آرزوی سـالی خـوب و خوش 
همـراه بـا عافیـت و سـالمتی بـرای کلیـه همشـهریان و 
هموطنان عزیزمان امکانات پیشرفته و مدرنی را در اختیار 
گرفتـه تا با تشـخیص درسـت و بموقـع برخـی از امراض 
کمک شـایانی به روند بهبـود و درمان هموطنان عزیزمان 
داشـته باشـند.امید که خدمتگزاری وخدمات رسـانی این 
مرکـز کـه قطب پرتـو پزشـکی مناطـق غربـی و جنوب 
غربـی اسـتان تهـران محسـوب می شـود رضایـت خاطر 
واعتمـاد و اطمینـان هموطنان گرامی را در پی داشـته وبا 
فراهم سـاختن برترین و باکیفیت ترین دستگاههای پرتو 
پزشـکی نیاز همشـهریان ومراجعه آنان به شهرهای دیگر 
خصوصا شـهر پـر ازدحام تهران را برطرف سـاخته باشـد.

به امید حق
مژگان صادقی-سردبیر

نقش مرکز تصویربرداری پزشکی جام جم    درجذب

   بــه قـلـم سردبیر توریسم سالمت
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ــد  ــس از انتشــار اولیــن جل خوشــبختانه پ
از شــمارگان فصلنامــه تخصصــی پرتوپزشــکی 
ــت  ــه مدیری ــاه 1395( ب ــفند م ــهریار )اس ش
مرکــز تصویربــرداری پزشــکی و پزشــکی 
هســته ای جام جــم شــهریار، دکتــر جــواد زارع 
ــاز  ــب امتی ــئول و صاح ــردی، مدیرمس مهرج
نشریه،شــاهد بازخــورد و فیــد بک بســیار عالی 
همشــهریان و مخاطبین فرهیختــه ی خود در 
ســطح شهرســتانهای اســتان تهــران بودیم که 
ایــن امــر بیانگر کمبــود نشــریه ای تخصصی در 
زمینــه اطالعــات پرتــو پزشــکی و پزشــکی بود 
کــه به لطــف خــدا و همــت مدیریــت مجتمع 
تصویربــرداری پزشــکی جام جــم شــهریار ایــن 
خــأ بــه نحــوه احســنت پوشــش داده شــد و 
ــفند( ــال گذشته)95اس ــاه از س ــن م درآخری

ــمارگان  ــماره از ش ــتین ش ــاهد انتشارنخس ش
فصنامــه تخصصــی پرتــو پزشــکی بــا اطالعات 
وســیعی در زمینــه پرتو پزشــکی و اصطالحات 
ــایت  ــدازی س ــوش راه ان ــر خ ــکی و خب پزش

غربالگــری بیماریهای زنان توســط متخصصین 
ایــن مرکــز بودیــم.

ــی  ــه درخواســتهای ب ــن لحــاظ و ب ــه همی ب
شــمار مخاطبیــن مشــتاق فصلنامــه تخصصــی 
پرتــو پزشــکی شــهریار و بــرای نیــل بــه اهــداف 
عالیــه خــود،در صــدد انتشــار آرا و نقطــه نظــرات 
ــن  ــه در ای ــم ،در نتیج ــکاران برآمدی ــایر هم س
فرصــت کلیــه همــکاران پرتوپزشــکی وپزشــکان 
محتــرم مناطــق مذکــوررا بــه مشــارکت در 
ایــن زمینــه طلبیــده وتمــام دوســتداران و 
ــکی و  ــو پزش ــن پرت ــگران و متخصصی پژوهش
ــج فعالیتهــا و اقدامــات  پزشــکی می تواننــد نتای
خــود را از طریــق تحریریــه این نشــریه در اختیار 
شــهروندان عزیــز قــرار دهنــد. الزم به ذکر اســت 
کلیــه مقــاالت ودستنوشــته های ارســالی پــس از 
بازنگــری و ویرایــش با نام و مشــخصات نویســنده 
ــده و در  ــر ش ــریه منتش ــد در نش ــال کنن و ارس
صــورت نیــاز از تصاویــر ارســالی نیــز بهره بــرداری 

خواهیــم نمــود.

آیا مردان هم یائسه می شوند؟

شــاید برایتــان عجیــب بــه نظــر برســد ولــی جــواب 
ــر از 50  ــم اگ ــر بگوی ــاده ت ــت . س ــؤال آری س ــن س ای
ــد  ــرا متوجــه شــده ای ــد و اخی ــرده ای ــذر ک ســالگی گ
ــی  ــان مختــل شــده، ضعــف و بی حال خــواب شــبانه ت
داریــد و یــا زود از کــوره در می رویــد ممکــن اســت شــما 

در حــال یأســه شــدن باشــید !
چه اتفاقی در حال روی دادن است؟

شــما بــرای اینکــه بــه صــورت یــک مــرد بــزرگ 
ــه  ــد ب ــی بمانی ــرد باق ــان م ــوید و همچن ــغ ش و بال
مــاده ای بــه نــام تستوســترون نیــاز داریــد کــه 
ــس از  ــای شــما ســاخته می شــود. پ توســط بیضه ه
50ســالگی در گروهــی از مــردان تولیــد تستوســترون 

کاهــش می یابــد.
چه چیز باعث این پدیده می شود؟

علــت ایــن پســرفت دقیقــا مشــخص نیســت امــا 
بــه نظــر بیمــاری قنــد خــون ، مصــرف ســیگار والکل 

و چاقــی از فاکتورهــای خطــر هســتند.
عالئم این وضعیت چیست؟

یأســگی مــردان یــا همــان آندروپــوز موجب ضعف 
ــل  ــش تمای ــتخوان ، کاه ــی اس ــی ، پوک ــی حال و ب

ــردد. ــردگی می گ ــواب و افس ــالل خ ــی و اخت جنس
در این موارد چه باید کرد؟

مراجعــه بــه متخصصــان اورولــوژی یــا فــوق 
ــا  ــط آنه ــی توس ــه و بررس ــدد و معاین ــص غ تخص
ــری  ــدازه گی ــا ان ــد . ب تشــخیص را مشــخص می کن
ســطح تستوســترون خــون و مشــاهده مقادیــر کمتــر 
از 300 نانــو گــرم در دســی لیتــر تشــخیص قطعــی 
ــت  ــروری اس ــه ض ــن نکت ــه ای ــه ب ــود . توج می ش
چنانچــه عالئمــی وجود نــدارد بررســی آزمایشــگاهی 

ــدارد. ــی ن ــان ضرورت و درم
آیا این مشکل درمان هم دارد ؟

ــت.  ــان اس ــه درم ــترون پای ــز تستوس ــه  تجوی البت
هرچند ســابقا تستوســترون تزریقــی روش اصلــی درمان 
ــترون، برچســب های  ــای تستوس ــروزه آدامس ه ــود ام ب
ــه  ــد ک ــود دارن ــز وج ــتی نی ــای پوس ــتی و ژل ه پوس
مقبــول بــوده و درد تزریــق را نیــز ندارنــد، البتــه گــران 
بــوده و براحتــی در دســترس نیســتند. در کنــار تجویــز 
تستوســترون کاهــش وزن و قطــع مصرف ســیگار و الکل 

ــردد. ــه می گ ــا توصی ــز قوی نی

اهداف عالیه
دکتر پیام وزیری فصلنامه پرتو پزشکی شهریار

جراح کلیه و مجاری ادراری 
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معرفی

فارغ التحصیـل  محمدی سـراملو  مسـعود  دکتـر 
سـال87 دانشـگاه علوم پزشـکی شهید بهشـتی و مدرس 
فیزیوپاتولـوژی  دانشـجوهای پزشـکی و دندانپزشـکی و 
فـوق لیسانسـهای پرسـتاری و مامایـی شـعبه  پردیـس 
دانشـگاه شهید بهشـتی)87-91( مسئول فنی بیمارستان 
امام سـجاد)ع( شـهریار بـه خبرنگار فصلنامه پرتو پزشـکی 
شـهریار گفـت: باتوجه به گرمای بی سـابقه ای که در سـال 
جـاری بر بخشـهای زیادی از جنوب،جنـوب غرب و جنوب 
شرقی و همچنین قسمتهای مرکزی و حتی نواحی شمالی 
کشـور حاکم شده،گرمازدگی امریست اجتناب ناپذیر است 
کـه ممکن اسـت شـما یـا یکـی از اطرافیـان ان را بـه خود 
مبتـال کنـد. بهمیـن خاطـرالزم اسـت مخاطبیـن عزیـز 
فصلنامه پرتو پزشـکی شـهریار در جریان چگونگی،حاالت 
و نحـوه درمـان گرمازدگـی قـرار گرفته تـا درصـورت بروز 
عالئم آن برخورد مناسـبی برای درمان آن داشـته باشـند. 
بـه همین لحاظ ابتدا تعریفی کلی از گرمازدگـی ارائه کرده 

تـا در ادامـه بـه نشـانه ها و روشـهای درمان آن برسـیم.

 گرمازدگی
 بـه هـم خـوردن تعـادل در مکانیسـم های تنظیمـی 
گرمـای بـدن را گرمازدگی می نامنـد. تولید گرمـا در بدن 
بعلـت افزایـش شـدید حـرارت محیـط و ناتوانـی در دفع 
حـرارت ایجاد شـده باعث گرمازدگی می شـود. گرمازدگی 

بـر دونوع اسـت: 
گرمازدگی کالسـیک: فرم کالسـیک بیشـتر در سـنین 
بـاال و در بیماران قلبی عروقی، بیماریهای مزمن، بیماریهای 
روانـی، معلـوالن، افـراد چـاق، افـرادی که به هر دلیـل دچار 
کاهـش آب بـدن شـده اند، افـراد الکلی و اسـتفاده کنندگان 
از بعضـی داروهـا پـس از چنـد روز تمـاس با هـوای گرم که 

امـکان تهویـه مناسـب محیط هم نباشـد اتفـاق می افتد.
گرمازدگــی فعالیتی: فــرم فعالیتــی در ســنین پائین 
تــر و بــه دنبــال فعالیتهــا و ورزشــهای ســنگین در آب 
ــادی  ــافت زی ــه مس ــانی ک ــد کس ــرم )مانن ــوای گ و ه
می دونــد، بازیکنــان فوتبــال و…( و در شــرایط کمبــود 

ــد. ــاق می افت ــدن اتف آب ب

در هــوای گــرم بــدن از مکانیســم فیزیولوژیــک عــرق 
کــردن بــرای خنــک نگــه داشــتن دمــای بــدن اســتفاده 
ــن  ــودن ای ــال ب ــرای فع ــر ب ــد. وجــود شــرایط زی می کن

مکانیســم الزم اســت:
 وجود مایعات کافی در بدن

 جریان داشتن هوا در سطح پوست
 رطوبــت کــم هــوای بیــرون جهــت بخــار شــدن 

ــرق. مایع ع
فعالیـت در هـوای گـرم توانایی بـدن در خنـک کردن 
ایجـاد  گرمازدگـی  عالئـم  و  می کنـد  محـدود  را  خـود 
می شـود. عـالوه بـر گرمی هـوا، رطوبت هـوا از فاکتورهای 
مهـم مختل کننده سیسـتم خنک کننـده بدن اسـت. اگر 
رطوبـت هـوا زیـاد باشـد عـرق بـدن نمی توانـد بـه بخـار 
تبدیـل شـود و در نتیجـه مکانیسـم خنک کننـده دمای 

عالئـم گرمازدگـی بـدن بـه خوبـی کار نمی کند.

 درمان گرمازدگی:
درمـان عوارض مرتبط با گرمازدگی بسـتگی به شـدت 

آن دارد کـه مهمترین آنها عبارتند از:
 متوقف کردن فعالیت در هوای گرم

 انتقال به یک محیط خنک تر
 و مصـرف مایعـات فـراوان سـنگ بنـای درمـان 

خسـتگی گرمایی اسـت.
ــات و  ــرف مایع ــا مص ــی ب ــم گرمازدگ ــوالً عالئ معم
الکترولیــت )دوغ و ماســت شــور( برطــرف می شــود. 
ــای  ــن انقباض ه ــا بروف ــتامینوفن و ی ــتفاده از اس ــا اس ب
ــوع و  ــر ته ــرد. اگ ــرل ک ــوان کنت ــز می ت ــی را نی عضالن
اســتفراغ مانــع نوشــیدن مایعات می شــود تزریــق وریدی 

ــات ضــروری اســت. مایع

 کمک به فردی که دچار گرمازدگی شده:
اولیــن کاری کــه شــما بایــد بــرای یــک فــرد گرمــازده 
انجــام دهیــد ایــن اســت کــه لباس هــای فــرد گرمــازده را 
درآورده و بــدن او را در آب ســرد فــرو بریــد. اگــر چنیــن 
ــا اســتفاده از یــک پارچــه یــا  امکانــی وجــود نداشــت، ب

حولــه یــا اســفنج، بــدن فــرد را بــا آب ســرد خیــس کنید 
یــا اینکــه قطعــات یــخ را بــه آرامــی بــه بــدن فــرد بمالید. 
اگــر مقــدار آبــی کــه در اختیــار داریــد کــم اســت، ابتــدا 
ــخ را روی  ــای ی ــد. تکه ه ــک کنی ــردن او را خن ــر و گ س

گــردن، زیــر بغــل و کشــاله ران او قــرار دهیــد.
بعـد از حمام گرفتـن، فرد را در مکان خنکی قرار دهید. 
پاهـای فرد را در محل باالتری نسـبت به بدن او قرار دهید 
تـا جریـان خون بیشـتر به طـرف سـر او برود. دسـت ها و 
پاهـای فـرد را ماسـاژ دهیـد تا خونـی که خنک شـده، به 

سـمت مغز و مرکز بـدن او برود.
اگـر شـخص به هوش اسـت، او را تشـویق کنیـد تا کم 
کـم آب یا یک نوشـیدنی خنک بنوشـد. ولی اگر شـخص 
بـی هـوش باشـد، نمـی توانیـد ایـن کار را انجـام دهیـد، 
بنابرایـن سـعی کنیـد بـدن او را خنـک کنید تـا وقتی به 

هـوش آمد، آب بنوشـد.
هنگامـی کـه بـدن فـرد را در آب سـرد فـرو می کنید، 
بایـد مراقب باشـید تـا دمای بدنـش کمتـر از 39.5 درجه 
نشـود. اگر هم دماسـنج در اختیار نداشـتید، تا وقتی که با 
لمس کردن بدن او احسـاس می کنید خنک نشـده، عمل 
خنـک کـردن را ادامه دهیـد. ولی به محض خنک شـدن 
بـدن فـرد، عمل خنـک کـردن )در آب سـرد یا به شـکل 
دیگـر( را متوقف کنیـد و اگر دمای بدن او مجـدداً افزایش 

یافـت، عمـل خنک کـردن را از نو شـروع کنید.

 نکات مهم:
 مصـرف نوشـیدنی های الکلی و کافئیـن دار دفع 
مایعـات بدن را بیشـتر می کند و عالئـم گرمازدگی 

را تشـدید می کند.
 افـرادی کـه دچـار گرمازدگـی می شـوند تا یک 
هفتـه بـرای ابتال بـه یک حملـه دیگـر گرمازدگی 
مسـتعدتر هسـتند بنابرایـن در ایـن یک هفتـه از 
تمـاس بـا هـوای گرم یـا فعالیت کـردن در محیط 

گـرم پرهیز شـود.
 یادتـان باشـد از فعالیت هـای شـدید بدنـی در 

محیـط گـرم و یـا مرطـوب خـودداری کنیـد.

راه های درمان
 گرمازدگی در تابستان

دکترمسعود محمدی سراملو
مدرس فیزیوپاتولوژی و متخصص داخلی
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بهتریـن و مهمتریـن راهـکاری که تاکنون بـرای ایجاد 
اشـتغال پایـدار در جوامـع کنونـی در نظـر گرفته شـده و 
نشـان داده بـا کاربـردی کـردن آن می تـوان بـه مقابلـه با 
بـی کاری و برخـی از معضـالت جامعـه پرداخت،واگذاری 
بخـش زیـادی از اقدامـات اقتصـادی به بخـش خصوصی 
می باشد،بخشـی کـه بـدون وارد کـردن هزینـه بـه بدنـه 
دولـت می تواند قسـمت زیـادی از نیروی انسـانی جامعه را 

سـرگرم و داردای شـغل پایـدار نماید.
بـا نگاهی گـذرا به اقدامـات و فعالیتهای سـالهای اخیر 
مرکـز تصویربرداری پزشـکی جام جم شـهریار می توان به 
الگوی مناسبی از راههای اشتغالزایی دست یافت روشهایی 
که فقط کافیسـت رشـته ی امور بی کم و کاسـت با ایجاد 
فضـای سـالم رقابت بـه سـرمایه گذارن بخـش خصوصی 
سـپرده شود،سـرمایه گذارانـی که برای رسـیدن به سـود 
مشـروع بـه رقابتـی سـالم بـا هـم خواهنـد پرداخـت که 
نتیجـه ای جـز افزایـش تعـداد مراکز اشـتغالزایی همچون 
مرکـز تخصصـی تصویربرداری پزشـکی جام جم شـهریار 

نخواهد داشـت.
خوشـبختانه بااینکـه درسـالهای اخیر فضای مناسـبی 
بـرای جـذب و جلـب سـرمایه های بخـش خصوصـی از 
سـوی برخـی از مدیران شـهری و مسـئولین شهرسـتانی 
انجـام شـده و پـاره ای از پروژه هـای عمرانی-خدماتـی بـه 
آنـان سـپرده شـده امـا کاسـتی های جامعـه بیانگـر آن 
اسـت کـه حمایتهـای بخـش دولتـی از سـرمایه گـذاران 
خصوصـی بـه انـدازه کافـی نبـوده و می طلبـد بـا ایجـاد 
بسـتر مناسب،سـرمایه گذاران بخش خصوصی را تشـویق 

و ترغیـب بـه سـرمایه گـذاری نمود.
همانگونه که اشاره شد مجتمع تخصصی تصویربرداری 
پزشـکی جـام جم شـهریار را می تـوان نمونـه ای موفق در 
ایـن زمینـه عنـوان نمـود که بـدون اتـکاء بـه حمایتهای 
دولتـی آمـار قابـل قبولـی از متخصصیـن و تکنسـینهای 
تصویربـرداری پزشـکی و پرسـنل اداری را بـه کار گرفتـه 
که در صورت حمایتهای مادی و معنوی بیشترمسـئولین 

ودولـت مـردان قابـل افزایش خواهـد بود.
جـام  پزشـکی  تصویربـرداری  مرکـز  معتقدیـم  مـا 
جـم شـهریار الگـوی موفقـی از سـرمایه گـذاری بخـش 
خصوصـی بـوده و بجـز موفقیتهـای بـی شـماری کـه در 
عرصه هـای مختلف داشـته،خدمات شایسـته ای بـه مردم 

شهریار-قدس-مالرد-فردیس-رباط  منطقه)شهرستانهای 
کریم-گلستان-اسالمشـهر و...(ارائـه داده به نحوی که نظر 
سـنجی های گاه و بـی گاه مـا از شـهروندان بیانگر رضایت 
حداکثری آنان ازخدمات تخصصی تصویربرداری پزشـکی 

و پزشـکی هسـته ای جـام جم شهریاراسـت.
حـوزه  انـدرکاران  دسـت  و  مسـئولین  امیدواریـم 

اشـتغالزایی با درنظر گرفتن و الگو قـرار دادن مراکز مهمی 
چـون مجتمـع تصویربرداری پزشـکی جام جم شـهریار و 
موفقیتهای چشـمگیری کـه مدیریـت و متخصصین این 
مرکـز در ارائـه بهترین و باکیفیـت ترین تصاویر تخصصی 
پزشـکی داشـته انـد،راه را بـرای سـرمایه گـذاری بخـش 

خصوصـی بیـش از پیـش هموار سـازند.

سید هاشم شهیدی قائم مقام مدیرمسئول

نقش بخش خصوصی در ایجاد اشتغال پایدار
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در شـهر تـازه تاسـیس باغسـتان کـه در اولیـن حضور 
دکتـر محمـد مردانـی گیـوی)1371( از چندیـن پارچـه 
آبادی تشـکیل شـده بود،کمتر شـخصی را می تـوان یافت 
که با نام و آوازه و خدمات این پزشـک حاذق آشـنا نباشـد.

خصوصـا اینکـه دکتـر مردانـی  در دوره چهارم شـوراهای 
اسـالمی بعنـوان منتخـب مـردم باغسـتان راهی شـورای 
شـهر شـد و در مدت شـش سـالی که نمایندگی مردم را 
برعهده داشـت اقدامات عمرانی-خدماتی بسـیاری توسط 
وی اجرایـی شـد که متاسـفانه برخی از آنها بـر روی کاغذ 
مانـد و بخاطر عدم همـکاری و هماهنگی بعضی از اعضای 
شـورای وقـت، بصـورت یـک ایـده غیـر عملـی در ذهن و 
خاطـر پزشـک ما مانـد تا امـروز با افسـوس و تاسـف زیاد 
از آنهـا یاد کند. بیمارسـتان تخصصـی اطفالی که با همت 

دکتر محمد مردانی گیوی  عنوان کرد:

و پیگیرهـای وی تـا پـای عملیاتـی شـدن پیـش رفـت و 
بخاطـر برخی کـج فهمی ها و تنگ نظریها بـه مرحله اجرا 
نرسـید تا امروز مردم شـهر باغسـتان از داشـتن بزرگترین 
و تنها ترین بیمارسـتان تخصصی اطفـال در منطقه )غرب 

اسـتان تهران( محروم باشـند.
دکتـر محمـد مردانـی گیوی فـارغ التحصیل دانشـگاه 
شـهید بهشـتی و عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی 
شهرسـتانهای شـهریار-قدس و مـالرد در دوره یازدهـم 
انتخابات درون سـازمانی نظام پزشـکی و یکی از اشـخاص 
نیـک و خوشـنام مـردم پس از گـپ و گفتی دوسـتانه در 
خصـوص مسـائل شهر)باغسـتان( بـه خبرنـگار مـا گفت: 
بعد از فارغ شـدن از مسـئولیتهای شـورای شـهر، رجوعی 
بـه عرصـه صنفی خـود داشـته و در سـال 92 به عضویت 

سـازمان نظام پزشـکی شهرسـتانهای شـهریار- قـدس و 
مالرد درآمدم  و باتوجه به اینکه در این سازمان مسئولیت 
معاونـت امـور رفاهـی  و دادیـاری به بنده سـپرده شـد در 
امـوری مانند تنظیم آئین نامه های صنفی و ایجاد فرصتها 
و امکانـات رفاهی و آسایشـی اعضـاء ورود کـرده و اقدامات 
درخـور و قابـل تاملـی در راسـتای رفـاه حـال همـکاران 
اجرایـی شـده کـه بـرای نمونـه می تـوان بـه مذاکراتی که 
بـا سـازمان تامیـن اجتماعـی و بیمه هـای مختلـف برای 
بهره منـدی همـکاران از تسـهیالتی مثل اقسـاطی کردن 
پرداختها، بیمه تکمیلی و بیمه تکمیلی درمان و همچنین 
توافقاتـی که با بانکهـای رفاه، مهراقتصاد و صندق رسـالت 
در خصـوص پرداخـت تسـهیالت 150 میلیـون تومانـی 
تومانی)بـرای  میلیـون  عمومـی(300  همـکاران  )بـرای 

سازمان نظام پزشکی
بزرگترین NGO بخش خصوصی غرب استان تهران 

مصاحبه
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برای تشخیص سرطان سینه
ماموگرافی بهتر است یا سونوگرافی؟

نگارنده: دکتر محمد مردانی گیوی
اخیــرا محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســونوگرافی،که بجــای پرتوهــای یونــی باعــث 
از بیــن رفتــن امــواج صوتــی مضــر می شــود، بســیار بهتــر از ماموگرافــی در شناســایی ســرطان 
ســینه عمــل می کننــد. طــی ایــن تحقیــق مشــخص شــد کــه میــزان حساســیت اســتفاده از 
ســونوگرافی در شناســایی ســلول های تومــور بــد خیــم 95 درصــد اســت درحالــی که ایــن میزان 

حساســیت در ماموگرافی9/60ثبــت شــده اســت.
تحقیقــات نشــان می دهــد کــه در بیــن زنــان 
30تــا39 ســاله، ســونوگرافی، گزینه هــای مطمئن 
تــر و موثرتــری در قالــب ابــزار تصویربــرداری 
ــه  ــبت ب ــینه نس ــرطان س ــخیص س ــت تش جه
ــده  ــایی غ ــری در شناس ــرد بهت ماموگرافی،عملک

ــینه دارد. س
بــا این حــال تجویــز آزمایــش ماموگرافــی برای 
زنــان باالی 40 ســال ریســک محســوب می شــود.

ــتفاده  ــه اس ــد ک ــان می ده ــر نش ــای اخی یافته ه
ــرای شناســایی  ــارزی ب ــه طــور ب از ســونوگرافی ب
ســرطان ســینه از ماموگرافــی بهتــر و میــزان 
موفقیــت حــدود 92 درصــد گــزارش شــده اســت.

ــی  ــو فراصوت تلفیــق ماموگرافــی و اســتفاده از پرت
تنهــا تــا 9 درصــد باعــث افزایــش تشــخیص بهتــر 
ــاخص  ــک ش ــه ی ــود ک ــینه می ش ــرطان س س
ــیاری از  ــال بس ــن ح ــت.با ای ــوب اس ــاری خ آم
تحقیقــات نشــان می دهــد اســتفاده از ماموگرافــی 
بــه طــور بــارزی خطر پیشــرفت ســرطان ســینه را 
در زنــان افزایــش می دهــد. در ارتبــاط بــا قوانیــن 
اداری مربــوط بــه ســالمت و نیــز اقلیــت پزشــکی 
ــن  ــی و ای ــت روش ماموگراف ــایی و تثبی در شناس
مســاله کــه چــه زمانــی و زنــان در ســنین مختلف 
می تواننــد از ماموگرافــی اســتفاده کننــد تنهــا یک 
ــیب های  ــر آس ــه خاط ــود دارد و آن ب ــل وج دلی

متغیــری اســت کــه همــراه دارد. در انتهــا جــا دارد جدول مقایســه ای جهت مقایســه ســونوگرافی 
ــیم: ــته باش ــای پســتان داش و MRI در تشــخیص توده ه

نقاط ضعفنقاط قوتآزمایش

کنتراست خوب برای تشخیص کیست های سونوگرافی
غیرسرطانی و mass عالی است.

فقدان رزولوشن کافی بستگی به 
فرد انجام دهنده دارد. نمی تواند 

کلسیفیکاسیون ها نشان دهد )ممکن 
است نشان دهنده سرطان باشد(

MRI
پستان

برای به تصویر کشیدن پستان های سفت 
implantیا زخم های کوچک کمک به 

staging سرطان

طوالنی و پرهزینه به سختی بافت 
سرطانی و غیرسرطانی را متمایز می کند.

کلسیفیکاسیون ها را مشخص نمی کند.

متخصصین( جهـت خرید محل کار و تجهیزات پزشـکی 
با حدااقل سـود ممکن اشـاره نمـود.. وی افزود:بـرای ایجاد 
فضای صمیمی و همگرایی با هدف داشـتن یک روز مفرح 
در کنـار همکاران، جشـنی بعنوان جشـن روز پزشـک در 
نظر گرفته شـده که با هماهنگی هـای الزم اغلب همکاران 
در یـک فضـای صمیمی گرد هـم آمده و اعضای سـازمان 
ضمـن تبـادل نقطه نظـرات با هـم ،فضایی برای آشـنایی 
بیشـترآنان نیز فراهم می شـود که جشن امسـال در سالن 
همایشهای شـهرقدس با گنجایش 850 نفر برگزار خواهد 
شـد که بـا برنامه های تـدارک دیده شـده قطعـا همکاران 
سـازمان از حضـور خـود در ایـن جشـن مفـرح و بـا صفـا 

پشـیمان نخواهند شد.
دکتـر مردانـی سـازمان نظام پزشـکی کشـور خصوصا 
نظـام پزشـکی شهرسـتانهای شـهریار-قدس و مـالرد را 
بزرگتریـن تشـکل غیـر دولتی)NGO(خوانـد و اضافـه 
کرد:سـازمان نظـام پزشـکی منطقه)غـرب اسـتان تهران(

بعنـوان بزرگتریـن تشـکل غیـر دولتـی تاثیرگذارتریـن 
تشـکل بخش خصوصی اسـت کـه با انسـجام و همگرایی 
حداکثـری می توانند بـا ورود به بخشـهای مختلف نتیجه 
را بـه نفـع خـود و مـردم تمـام کنند.همانطور کـه تاکنون 
به پشـتوانه اعضای همین سـازمان ما توانسـتیم با اداراتی 
مثل دارایها و شـهرداریها تعامالت خوبی داشته وتسهالتی 

را بـه نفع همـکاران اخـذ کنیم.
وی در ادامه اذعان داشـت:با توکل به خداوند سـبحان و 
با اعتقاد و اطمینان به توانمندیهای خود در انتخابات نظام 
پزشـکی سـال جاری ثبت نـام کرده وچنانچه لطف سـایر 
همـکاران شـامل حال بنده شـود بـرای چهار سـال آینده 
برنامه هـای مـدون بسـیاری در راسـتای ارتقـاء خدمات به 
اعضـای سـازمان وهمچنین مطالبات به حقه ی پزشـکان 
عمومـی و متخصصیـن در نظـر گرفته شـده اسـت که در 

آینـده ای نچنـدان دور به آنها خواهیـم پرداخت.
دکتر مردانی در خاتمه ضمن اشاره به اهمیت پرداختن 
به مسائل و موضوعات فرهنگی اظهارداشت:انتشار فصلنامه 
پرتو پزشـکی شـهریار به همت و مدیریت دکتر جواد زارع 
مهرجردی و مرکز تصویربرداری پزشـکی جام جم شهریار 
از ایـن جهـت کـه خـود را محصـور به یک حیطـه خاص 
ننمـوده و در کنـار موضوعـات تخصصـی به سـایر مـوارد 
پزشـکی نیـز می پردازد،بسـیار کار ارزنـده و مفیدی اسـت 
کـه امیـدوارم ایـن حرکت فرهنگی از سـوی سـایر نهادها 
و سـایر همکاران حمایت و پشـتیبانی شـود تـا همکارانی 
کـه سالهاسـت در سـطح منطقـه بـه فعالیـت می پردازند 
رسـانه ای مختص به خود داشـته تـا از ایـن طریق بتوانند 
ضمن اطالع رسـانی عمومی،مقاالت و پژوهشـهای خود را 

در معـرض دید سـایر همکاران قـرار دهند.
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مصاحبه

بمناسـبت شـیوع نچنـدان مهـم تـب کریمـه کنگـو 
در برخـی از نقـاط کشـورمان بمحـض آغـاز گـپ و گفت 
از چگونگـی واقدامـات پیشـگیرانه ای کـه مـردم بایـد در 
مقابـل ایـن بیمـاری مهلک داشـته باشـند پرسـیدیم که 
دکتـر محمدهادی ناصح رئیس شـبکه بهداشـت و درمان 
شهرسـتان شهریار گفت:خوشبختانه در سراسر شهرستان 

شـهریار حتـی یـک مـورد مبتـال به بیمـاری تـب کریمه 
کنگـو گـزارش نشـده فقـط در یـک مـورد از شهرسـتان 
مـالرد گـزارش شـده بـود که شـخص مذبور مشـکوک به 
تـب کریمه کنگو می باشـد بهمین منظور پـس از مراجعه 
بالفاصلـه مـورد اقدامات درمانی و پیشـگیرانه قرار گرفته و 
آزمایشـات انجام شـده برای مشـخص شـدن نوع بیماری 

فـرد در حـال بررسـی دقیـق می باشـد. دکتـر ناصـح ابراز 
داشـت:ویروس ایـن بیمـاری بطـور طبیعـی در یـک نوع 
کنـه دامی وجـود دارد که بمحـض ورود به بـدن دام فعال 
می شـود بهمیـن خاطر مـا در مراکـز ذبح دام و کشـتارگاه 
هایـی کـه تحـت نظـر کارشناسـان دامپزشـکی انجـام 
می شـوند هیچ نگرانی نداشـته اما در مراکز سـنتی ممکن 
اسـت ایـن ویـروس بـه دام و از طریق گوشـت و خـون دام 
بـه انسـان انتقال یابـد. وی افـزود:از آنجاییکه ویـروس این 
بیمـاری مقاومـت چندانی در برابر سـرما و گرما نـدارد اگر 
گوشـتها بعـد از کشـتار مدتـی را در سـردخانه یا یخچال 
در دمـای 1تـا5 درجـه قرار گیرنـد بطور طبیعـی ویروس 
از بیـن خواهـد رفـت همچنیـن بـا پخـت مناسـب هـم 
می تـوان آنرا نابود کرد. مدیریت شـبکه بهداشـت و درمان 
شهرسـتان شـهریار اضافه کرد:این بیماری غالبـا در هوای 
گـرم ماههـای پایانی بهار تا اواخر تابسـتان فعال می شـود 
که سـازمان دامپزشکی هرسـاله اقدام به توزیع سموم الزم 
بین دامپزشـکان منطقه کرده تا تمـام دامداریهای بزرگ و 
کوچـک زیر نظر کارشناسـان امور دامی سمپاشـی و آفت 
کشـی شـوند. وی ضمن اعالم اینکه ما در منطقه مشـکل 
خاصی در این خصوص نداشـته و نداریم اضافه کرد:باوجود 
این شـبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریاربرای اطالع 
رسـانی مردم اقدام به نشـر اطالعات الزم نموده و از طریق 
رسـانه های عمومی و انتشـار بروشـور آنرا در اختیار عموم 

قرار داده اسـت.
همانطـور کـه پیشـتر اشـاره شـد بخـش فوق العـاده و 
دلچسـب گفت وگـوی مـا کـه اطالعـات منحصـر بفـرد 
و جالبـی در اختیـار مخاطبیـن عزیـز در زمینـه اقدامـات 
بهداشـتی- درمانـی قرارخواهـد داد، از همیـن بخش آغاز 
خواهـد شـد چراکـه دکتر ناصـح اطالعات مفیـد و مکفی 
و دسـت اولـی در اختیـار مـا گذاشـته که ذیـل موضوع به 
سـمع و نظـر شـهروندان خواهـد رسـید. مدیریت شـبکه 
بهداشـت و درمان شهرستان شـهریار در ادامه به سئواالت 

طـرح شـده به نوبـت پاسـخ گفت.
 حوزه و نوع فعالیت های شـبکه بهداشـت و درمان 

در شهرستان شهریار
شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان شـهریار با هدف 
تأمیـن، حفـظ و ارتقـاء سـطح سـالمت جامعه شـهری و 
روسـتائی در حوزه هـای معاونـت درمـان )ارائـه خدمـات 
پیـش بیمارسـتانی )اورژانـس 115(، نظـارت بـر عملکرد 
بیمارسـتانهای دولتـی و خصوصـی، مطبهـای پزشـکي و 
دندانپزشکی، دفاتر کار حرف وابسته پزشکي، درمانگاه های 
خصوصـی و آزمایشـگاه ها (، معاونت غـذا و دارو )نظارت بر 
عملکـرد مراکز تولید و بسـته بنـدی مواد غذایی، آرایشـی 
بهداشـتی، انبارهـای نگهداری مـواد غذایی، سـردخانه ها و 

از  تب کنگو 
تا اقدامات بهداشت همگانی

در گفت وگو با دکتر محمد هادی ناصح  
مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار مطرح شد 

همزمانــی مصاحبــه مــا بــا مدیریــت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان شــهریار بــا 
انتخابــات باعــث شــد کمی بیــش از آنچــه توقع داشــتیم در انتظــار بمانیــم اما خوشــبختانه با 
هماهنگــی و همــکاری بســیار خــوب واحــد بازرســی و روابــط عمومی ایــن مرکز )ســرکارخانم 
مشعشــعی و ســایرهمکاران( و ســعه صــدری کــه جنــاب آقــای دکتــر ناصــح بــه خــرج دادند 
نتیجــه گفتگــوی مــا بیــش از آنچــه توقــع داشــتیم پربــار و سرشــار از اطالعــات بهداشــتی 
و درمانــی شــد. ضمــن اینکــه مدیریــت شــبکه بهداشــت شهرســتان شــهریار)دکتر محمــد 
هــادی ناصــح  پزشــک عمومــی ، MPH بــا 24 ســابقه خدمــت و 22 ســال ســابقه مدیریــت 
در حــوزه بهداشــت و درمــان در اســتان های تهــران و البــرز( اعتقــاد بســیاری بــه همــکاری 
و تعامــل بــا رســانه ها خصوصــا نشــریات داشــته و انتشــار فصلنامــه پرتوپزشــکی شــهریار به 
صاحــب امتیــازی و مدیر مســئولی دکتــر جــواد زارع مهرجــردی را اقدامی فرهنگــی و فرصتی 
مناســب بــرای بــاال بــردن ســطح اطالعات پزشــکی مــردم منطقــه اعــالم  و ابــراز امیــدواری 
نمودنــد کــه نشــریاتی مثــل فصلنامه پرتوپزشــکی شــهریار مــورد حمایــت مردم ومســئولین 
قــرار گرفتــه وشــاهد افزایــش روزافــزون رســانه های تخصصــی در زمینه پزشــکی و بهداشــت 

و درمــان در مناطــق غربــی اســتان تهــران باشــیم.
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داروخانه هـای دولتـی و خصوصـی و سـایر مراکز غیرمجاز 
توزیـع دارو( و در حـوزه معاونت بهداشـتی بـا ارائه خدمات 
بهداشـتی و مراقبت هـای اولیه سـالمت، تأمین بهداشـت 
عمومي و ارتقاء سـطح سـالمت از طریق اجراي برنامه های 
بهداشـتي، خصوصـا در زمینـه سـالمت محیط، مبـارزه با 
بیماري ها، تغذیه و باروری سـالم، سـالمت دهـان و دندان، 
آموزش بهداشـت عمومي، بهداشـت کار، بهداشت مدارس 
و شـاغلین بـا تأکیـد بـر اولویـت مراقبت هـای بهداشـتي 
اولیـه، بـه ویـژه بهداشـت مـادران و کودکان با همـکاري و 

هماهنگي سـایر سـازمانها و نهادها( فعالیـت می نماید.
 تعـداد آمبوالنس هـای بـه خدمت گرفته شـده در 

پایگاه هـای اورژانس 115 شهرسـتان شـهریار
طبق اسـتانداردهای مربوط به توسـعه خدمات اورژانس 
پیـش بیمارسـتانی  )بـه ازاء هـر 50 هـزار نفر یـک پایگاه 
شـهری مـورد نیـاز اسـت( تعـداد پایگاه هـای مـورد نیـاز 
شهرسـتان شـهریار 13 پایگاه شـهری و 7 پایگاه جاده ای 
می باشـد  کـه در حـال حاضـر 6 پایـگاه اورژانس شـهری 
و 3 پایـگاه جـاده ای بـا 11 آمبوالنس در شهرسـتان فعال 
و بـه مـردم شـریف شهرسـتان ارائـه خدمـت می نمایـد 
کـه بـا راه انـدازی پایگاه هـای اورژانـس  رزکان ،نصیرآباد و 
شـهرک جعفریـه)ASP( که از لحاظ سـاختمانی تکمیل و 
آماده بهره بردای می باشـند و همچنین تکمیـل پروژه های 
سـاخت پایگاه هـای اورژانـس واییـن که در مراحـل پایانی 
سـاخت می باشـد و همچنیـن پایگاه هـای  شـاهد شـهر، 
امیریـه و فـاز یـک اندیشـه از محـل اعتبـار طـرح تحـول 
سـالمت شاهد افزایش دسترسی، توسـعه خدمات و ارتقاء 

فرآیندهـای ایـن حوزه خواهیـم بود.
 مجموعا چند مرکز خدمات جامع سـالمت، پایگاه 
سـالمت و خانه بهداشت در شهرستان وجود دارد و نظارت 

شـبکه بهداشـت و درمان بر آنها چگونه است؟
در حـال حاضـر 22 خانـه بهداشـت، 5 پایگاه سـالمت 
روسـتایی ، 5 مرکـز خدمـات جامع سـالمت روسـتایی، 6 
مرکـز خدمـات جامع سـالمت در شـهرهای 50-20 هزار 
نفـرو مناطق حاشـیه، 8 مرکـز خدمات جامع سـالمت در 
مناطـق شـهری ، 10 پایگاه سـالمت  دولتـی و 17 پایگاه 
سـالمت واگـذار شـده به بخـش خصوصی در شهرسـتان 
فعال و به مردم شـریف شهرسـتان ارائه خدمت می نمایند. 
عملکـرد و نحـوه ارائه خدمـات در مراکز مذکـور به صورت 
مسـتمر و طبق برنامه زمان بندی شده توسط کارشناسان 
ستادی شـبکه بهداشـت و درمان و همچنین کارشناسان 

معاونت بهداشـتی دانشـگاه پایش می شود.
 شهرسـتان شهریار به طور معمول مستعد چه نوع 
بیماری های اسـت و برای مقابله و کاهش آن چه اقداماتی 

صورت گرفته است؟

شهرسـتان شـهریار بـه لحـاظ شـرایط جغرافیایـی و 
موقعیـت ویژه از نظر مهاجرپذیـری )به ویژه موج مهاجرت 
اتبـاع بیگانـه مجـاز و غیرمجـاز( و وجـود باغ هـا و اراضـی 
کشـاورزی بـرای تجمـع و سـکونت ایـن افـراد، مسـتعد  
بروزبیماریهای واگیردار روده ای و تنفسـی است، همچنین 
اعتیـاد و آسـیب های اجتماعی و بیماریهـای عفونی متاثر 
از آن و مشـکل حیـوان گزیدگـی از مشـکالت بهداشـتی 
منطقـه می باشـد. برای مقابله با مشـکالت مذکـور تعامل 
بین بخشـی با سـازمانها و نهادهای مسـئول و تالش برای 
آمـوزش مهارتهای زندگـی فرزند پروری و توانمند سـازی 
جوانـان و آمـاده سـازی بسـتر ازدواج سـالم و تـالش برای 
فعالیت کمیته کنترل سـگ ولگرد در دسـتور کار شـبکه 

بهداشـت و درمان شهرسـتان قـرار دارد.
 فـاز 3 اندیشـه بـه جهـت جمعیـت زیـاد یکـی از 
شـهرهای ویژه شهرسـتان اسـت اما تعداد مراکـزی که در 
آن   منطقـه خدمـات بهداشـتی به مـردم  ارائـه می دهند 

کـم اسـت  علت آن چیسـت؟
در حـال حاضـر در فـاز 3 اندیشـه یـک مرکـز خدمات 
جامـع سـالمت و 2 پایـگاه سـالمت مراقبت هـای اولیـه 
سـالمت را ارائه می کننـد.در مناطق مجـاور از جمله فاز 4 
اندیشـه نیزیک مرکز خدمات جامع سـالمت و یک پایگاه 
سـالمت و در فـاز 2 اندیشـه نیـز یـک پایـگاه سـالمت در 
حـال ارائه خدمات هسـتند .در بخـش خصوصی نیز تعداد 
5 درمانگاه عمومی شـبانه روزی و 40 پزشـک و  34 مطب 
دندان پزشـکی و 4 درمانگاه دندانپزشـکی،  مشـغول ارائه 
خدمات درمانی در فازهای مختلف شـهر اندیشـه هستند.

متاسـفانه با وجود آمادگی وزارت بهداشـت برای احداث 
یـک مرکـز خدمـات جامـع سـالمت در فـاز 2 اندیشـه و 
یـک مرکـز خدمات جامع سـالمت در فـاز 4  و یک پایگاه 
سـالمت در فـاز 3 اندیشـه بـه دلیـل عـدم تأمیـن زمیـن 
مناسـب توسـط شـهرداری و شـورای اسـالمی، تاکنـون 

اقدامی میسـر نشـده است.



12

مصاحبه
 طرح هـای عمرانی شـبکه  و طرح هایی کـه هم اکنون در 

دسـت اقدام است و همچنین درصد پیشرفت فیزیکی آنها 
اجرای فاز اول طرح توسـعه بیمارسـتان امام سـجاد)ع( 
از محل اعتبار طرح تحول سـالمت )تکمیل و بهره برداری 
بخش هـای اطفـال و نـوزادان، ICU، CCU  و NICU، 3 اتاق 

عمل و بخش تصویربرداری سـونوگرافی( 
احـداث و بهره بـرداری از مرکز خدمات جامع سـالمت 
شـاهد شـهر  و ،مرکز خدمات جامع سالمت سـعیدآباد از 

محل جلب مشـارکت خیرین حوزه سـالمت 
خریـداری سـاختمان مرکـز خدمـات جامـع سـالمت 
حضرت علـی اصغر)ع(از محل اعتبار طرح تحول سـالمت

تکمیـل و راه انـدازی  5 پایـگاه سـالمت خـادم آبـاد، 
شـهرک مریـم ، شـماره 2 وحیدیـه، شاهدشـهر، فـاز یک 

اندیشـه از محـل اعتبـار طـرح تحول سـالمت
احـداث پایـگاه اورژانـس 115شـهرک ASP  از محـل 
اعتبـار طرح تحول سـالمت )تکمیل و آمـاده بهره برداری(

سـاخت پایگاه های اورژانس پیش بیمارسـتان نصیرآباد 
توسط شـهرداری باغسـتان )تکمیل و آماده بهره برداری(   

 پروژه های در دست اقدام 
امـام  تختخوابـی   313 بیمارسـتان  سـاخت  پـروژه 
خمینی)ره( با پیشـرفت فیزیکی 50 درصد از محل منابع 

اعتبـاری ملـی و خیریـن در حـال سـاخت می باشـد. 
پـروژه سـاخت کلینیـک تخصصـی بیمارسـتان امـام 
خمینـی)ره( بـا 65 درصـد پیشـرفت فیزیکـی از محـل 
اعتبـارات طرح تحول سـالمت در حال سـاخت می باشـد.

فـاز تکمیلـی طرح توسـعه بیمارسـتان امام سـجاد)ع( 
بـا وسـعت  تحـول سـالمت  اعتبـارات طـرح  از محـل 
حـدود  8000 مترمربـع در 7 طبقـه شـامل پارکینـگ، 
آزمایشـگاه،اورژانس، مرکز زایمان، بخش زنـان ، اتاق عمل 
و مرکـز ویـژه مراقبـت نـوزادان، بخـش مراقبت هـای ویژه 
بزرگسـاالن، پاویون پزشکان، سـالن اجتماعات و ... آغاز و با 

10درصـد پیشـرفت فیزیکـی در حـال اجرا می باشـد. 
نصـب و راه انـدازی دسـتگاه ct scan بیمارسـتان امـام 

سـجاد)ع(
پـروژه سـاخت مرکز خدمات جامع سـالمت صباشـهر 
)بـا 50 درصد پیشـرفت فیزیکی( و وحیدیه)بـا 85 درصد 

فیزیکی(  پیشرفت 
پروژه سـاخت مراکز جامع سـالمت وائین بـا 15درصد 
پیشـرفت فیزیکی ، کردامیر با 10درصد پیشرفت فیزیکی 
، رضـی آبـاد بـا 20درصـد پیشـرفت فیزیکـی ، اسـد آباد 
بـا 20درصـد پیشـرفت فیزیکـی ، یوسـف آبـاد صیرفی با 
15درصـد پیشـرفت فیزیکـی و از محـل اعتبـارات طـرح 

تحول نظام سـالمت
پـروژه سـاخت پایـگاه سـالمت کردزار)بـا 40درصـد 

پیشـرفت فیزیکـی( 
احـداث پایگاه سـالمت شـهرک جعفریه )بـا 40درصد 

فیزیکی( پیشرفت 
احداث آموزشـگاه بهورزی و آزمایشـگاه مرکز بهداشت 

در فـاز یک اندیشـه با 5درصد پیشـرفت فیزیکی
پـروژه سـاخت پایگاههـای اورژانـس 115 واییـن با 97 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی ، فـاز 3 اندیشـه )بـا 30درصد 
پیشـرفت فیزیکـی(،  شاهدشـهر)با 30درصـد پیشـرفت 
فیزیکـی(،  پیشـرفت  )بـا 50درصـد  امیریـه  فیزیکـی(، 
کهنز)زمیـن واگـذار شـده اسـت( و فـاز یـک اندیشـه )بـا 

30درصـد پیشـرفت فیزیکـی(     
 اقدامات اساسـی برنامه تحول نظام سـالمت، در 
راسـتای ارتقاء سطح سـالمت مردم شهرستان شهریار

طـرح تحول در نظام سـالمت با سـه رویکـرد حفاظت 

مالـی از مـردم، ایجـاد عدالـت در دسترسـی بـه خدمـات 
سـالمت و نیز ارتقـای کیفیت خدمات در حوزه بهداشـت 

اجـرا گردیده اسـت.
در ایـن طـرح  ارائـه خدمـات و مراقبت هـای اولیـه 
سـالمت به روستائیان و شهرهای زیر 20هزارنفر، ساکنین 
مناطق حاشـیه شـهرها و شـهرهای با جمعیت 20 تا 50 
هزار نفر و جمعیت سـاکن در شـهرهای باالی 50 هزار نفر 

و کالن شـهرها مدنظـر قرار گرفته اسـت.
بدین منظور نوسـازی وتکمیل واحدهای بهداشتی ارائه 
کننـده خدمات سـالمت با تخصیـص اعتبار مـورد نیاز در 

دسـتور کار قرار گرفت.
ارائـه خدمـات سـالمت در  17 پایگاه سـالمت با جذب 
66 نفر مراقب سـالمت به بخش خصوصـی واگذار گردید.

تشـکیل پرونـده الکترونیـک سـالمت جهـت کلیـه 
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بکارگیری15 کارشناسـان بهداشـت محیط و حرفه ای 
در مراکـز جامع خدمات سـالمت

بکارگیـری 8 پزشـک و دندانپزشـک در مراکـز جامـع 
سـالمت خدمات 

اجـرای برنامه ملـی ترویج و توسـعه خودمراقبتی ،خود 
مراقبتی سـازمانی و اجتماعی با جذب سـفیر سـالمت به 

منظور ارتقاء سـطح سـالمت جامعه
 بهبـود فضای بیمارسـتانی و ارتقای وضعیت هتلینگ 

بیمارستان های شهرسـتان شهریار
در حـوزه درمـان ، برنامـه طـرح تحـول سـالمت بـا 
برنامه هـای  کاهـش میـزان پرداختـی بیماران بسـتری، 
برنامـه حضـور پزشـکان متخصص مقیـم، برنامـه ارتقاء 
کیفیـت خدمات ویزیت، برنامـه ارتقاء کیفیت هتلینگ، 
برنامه حمایت از بیماران صعب العالج، خاص و نیازمند و 

برنامه ترویج زایمان طبیعی در بیمارستان امام سجاد)ع( 
شـهریار اجرا و عـالوه براقدامات عمرانی کـه در باال مورد 
اشـاره قـرار گرفت در حـال حاضـر  46 متخصص مقیم  
در رشـته های جراحی عمومی، داخلی،قلب،زنان،کودکان 
و نوزادان،بیهوشـی و طـب اورژانـس در بیمارسـتان امام 
سـجاد)ع( خدمات تخصصی را به بیمـاران ارائه می دهند 
، یکـی از مهمتریـن اقدامات در این زمینه اسـتقرار تمام 
وقـت متخصصیـن طـب اورژانـس در بخـش اورژانـس 

بیمارسـتان می باشد. 

 اقداماتـی که در راسـتای آمـوزش خانوارها 
بـرای افزایـش زایمـان فیزیولوژیـک  در سـطح 

شهرسـتان بـه انجام رسـیده اسـت
در راسـتای آمـوزش خانوارهـا بـرای افزایـش زایمان 
فیزیولوژیـک ، کالس آمادگی زایمان طبیعی در 2 مرکز 
از مراکز خدمات جامع سـالمت شهرسـتان با استفاده از 
7 نفر از کارشناسـاان شـاغل در حوزه بهداشـتی شـبکه  
برگـزار می گردد کـه موارد مورد نیـاز را به مـادران باردار 
آمـوزش می دهنـد. ایـن دو مرکـز از اسـفند93 در حال 
فعالیـت می باشـند همچنیـن اطـالع رسـانی از طریـق 
توزیـع پمفلت مزایای زایمان طبیعـی و برگزاری حداقل 
یـک جلسـه آمـوزش هدفمنـد در واحدهای بهداشـتی 
تابعـه بـرای مـادران، جهت حسـاس سـازی ایشـان در 

حـال اجرا می باشـد.

 ارائه خدمات بهداشـتی درمانی در روسـتاها 
و مناطق محروم شهرسـتان شهریار

روسـتایی  مناطـق  در  درمانـی  بهداشـتی  خدمـات 
توسـط تیم پزشـک خانواده )پزشـک ، کارشـناس مامایی 
،بهـورز و....( بصـورت رایـگان واز طریـق سیسـتم ارجـاع 
انجـام می شـود . اولین سـطح ارائـه خدمات بهداشـتی در 
مناطق روسـتایی  خانه بهداشـت اسـت . همـکاران بهورز 
در خانه هـای بهداشـت تحـت نظر تیم سـالمت مشـغول 

ارائـه خدمت هسـتند.

  طـرح پزشـک خانـواده  و  اقداماتـی که در 
ایـن خصوص صـورت پذیرفته اسـت

در حـال حاضـر در  13 مرکـز خدمـات جامع سـالمت 
، تیـم پزشـک خانـواده با حضـور 17 پزشـک و 16 ماما به 
صـورت فعـال از سـاعت 8 صبـح لغایت 16 به روسـتائیان 
)ایرانـی و غیـر ایرانی (تحت پوشـش خدمات بهداشـتی و 
درمانـی ارائـه می نماینـد و در صـورت نیـاز بعد از سـاعت 
16 نیز اورژانس بیمارسـتان امام سـجاد )ع(  به روستائیان 

خدمـات درمانـی را ارائـه  می نمایند. 

شـهروندان تحت پوشـش در سـامانه یکپارچه بهداشت و 
حـذف کلیه پرونده ها و فرم های مورد اسـتفاده. تحقق این 
امـر از طریق راه اندازی سـامانه سـیب و اتصال به اینترنت 
بـا ایجاد زیرسـاخت های الزم )نصب دکل،کابل کشـی و...( 
و اتصال به اتوماسـیون اداری عالوه برایجاد پرونده سـالمت 
الکترونیک و سـهولت دسترسی به اطالعات ،باعث کاهش 
مصرف کاغذ، تسـریع در ارسـال و گردش مکاتبات اداری و 

کاهـش مصرف انرژی و منابع شـده اسـت.
ــالمت،پایگاه های  ــع س ــات جام ــز خدم ــه مراک کلی
ســالمت و خانه هــای بهداشــت از نظــر وضعیــت فضــای 
ــکی  ــزات اداری و پزش ــانی ،تجهی ــروی انس ــی نی فیزیک

ــتاندارد ســازی شــد. اس
بکارگیـری 22 کارشناسـان سـالمت روان و تغذیـه در 
مراکـز جامع خدمات سـالمت بـرای ارائه خدمات مشـاوره
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  ماموگرافی ویرایش
در این روش نیز از اشـعه X با دوز پایین اسـتفاده می شـود. کمپرسـور نیز برای فشـرده کردن عضو مورد 
اسـتفاده  قـرار  می گیـرد، تا همه قسـمتها با ضخامت مشـابهی بوده و بـه اندازه کافی تابش ببیننـد تا از تمام 
بخش ها تصویر گرفته شـود. ماموگرافی یک عکس رادیوگرافی سـاده از پسـتان و ابزاری برای کشـف زودرس 
سـرطان های غیر قابل لمس پسـتان اسـت. ماموگرافی می تواند سرطان پستان را ده سـال قبل از آن که قابل 

لمس شـود، شناسـایی کند. همه زنان چهل سـاله و بیشـتر باید هر دو سـال یکبار ماموگرافی انجام دهند

)CT(  سی تی اسکن  
ایـن روش تلفیـق اسـتفاده از توموگرافی معمولی)مقطع نگاری( با پردازشـهای کامپیوتری می باشـد. در 
ایـن روش نیـز از اشـعه X اسـتفاده می شـود. ایـن روش ٪85 در مطالعـه تومورهـا )تشـخیص سـلول های 
بدخیـم از خـوش خیم، مشـاهده دقیق روند پیشـروی سـلول های سـرطانی و بررسـی پاسـخ بـه درمان و 
رادیوتراپی(، ٪10 در نورولوژی ، ٪5 در مطالعات قلب، اسـتفاده می شـود. امروزه اسـتفاده از سـی تی اسـکن 
جزء جدایی ناپذیر در تشـخیص  بسـیاری از بیماری ها شـده اسـت. با اسـتفاده از تصاویر سـی تی اسـکن 
میتـوان بافت های درون بدن را مشـاهده کرد و شـکل آنها را بررسـی نمود. با این اطالعات میتـوان از وجود 
بیماری هـای احتمالی آگاه شـد. تصاویر سـی تی اسـکن سـطح مقطـع هایی از بـدن را نشـان می دهد. در 
برخـی از شـرایط اضطـراری و اورژانـس ماننـد خونریـزی مغـزی، آمبولی ریـه )لخته ای که موجب انسـداد 
در عـروق ریه هـا شـود(، دایسکشـن آئـورت یا همـان پارگی سـرخرگ آئـورت )پاره شـدن دیواره آئـورت(، 

آپاندیسـیت، دیورتیکولیت، و سـنگ کلیه مورد اسـتفاده  قـرار می  گیرد.

تصویربرداری پزشکی 
Medical imaging

تکنیــک و فراینــد مــورد اســتفاده بــرای گرفتــن تصاویــری از بــدن انســان )یــا بخش هــا و عملکردهای 
آن( بــرای اهــداف کلینیکــی کــه در جســتجوی شــناخت، درمــان و بررســی بیماری هــا هســتند. اولیــن 
تکنیــک و مدالیتــه تصویربــرداری مــدرن بــا کشــف اشــعه ایکــس توســط آقــای ویلیــام رونتگن در ســال 
ــد. در آن  ــال 1896 نســبت می دهن ــه س ــوژی تشــخیصی را ب ــد رادیول 1895 بازمی گردد.بســیاری تول
ســال، نشــریه النســت]1[ خبــر از یــک عمــل جراحــی داد کــه در آن بــرای نخســتین بــار از اشــعه ایکس 
جهــت یافتــن تکــه آهنــی داخــل اســتخوان کمــر یــک ملــوان اســتفاده شــده بــود. ملــوان بــا در آورده شــدن تکــه آهــن از 
بدنــش از حالــت فلــج خــارج گردیــد. ایــن روش )اســتفاده از پرتــو ایکــس بــرای دیــدن داخــل بــدن( ســپس ســریعاً در اروپا 

و آمریــکا رواج پیــدا کــرد.
»پرتوشناســی« )رادیولــوژی( زیرمجموعــه ای از علــوم پزشــکی تعریــف گردیــده اســت. در ایــن روش تصویربــرداری بــا 
اســتفاده از پرتــو پرتــو ایکــس تصویــر بــه وجــود می آیــد. در حقیقــت ایــن روش پیشــگام تصویربــرداری در پزشــکی مــدرن 
می باشــد.معموال اولیــن ارزیابــی از بیمــار ، رادیولــوژی اســت . مهمتریــن کاربــرد رادیولــوژی در مــوارد زیــر خالصــه می شــود:

– عکس از ریه که در واقع شناسنامه سالمت فرد است.
– عکس های رنگی با کنتراست از مری ، معده ، کلیه و…

– بررسی های ساده و سریع از شکم ، مری ، معده ، روده ، کلیه ها ، لوزه سوم ،سنگ های کلیه و…
– تشخیص شکستگی ها که از بهترین روشهای تشخیصی است.

– عکس های رنگی با کنتراست

تکنیـک  یـک  فلروسـکوپی 

عکسـبرداری X-ray اسـت کـه به ما 

امـکان می دهـد به صـورت همزمان 

تغییـرات  ویدئویـی  تصاویـر  بـا 

لحظـه ای بیمـار را ثبـت کنیـم. در 

واقـع تنها یـک تصویـر رادیوگرافی 

چندیـن  بلکـه  داشـت  نخواهیـم 

تصویـر پشـت سـر هـم در فاصله 

زمانـی مـورد نظـر از مریـض گرفته 
خواهـد شـد.

میترا  حسنی
کارشناس ام آر آی، سی تی اسکن و رادیولوژی

مقــــالــه
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  ام آر آی
بـا اسـتفاده از پویشـگر ام.آر.آی امـکان عکس گرفتـن از تقریباً همـه بافتهای بدن 
وجـود دارد. همچنیـن یـک ام.آر.آی قـادر اسـت تصاویـر واضحـی را از بخش هایـی از 
بدن که به وسـیله بافت اسـتخوانی احاطه شـده اند فراهم سـازد بنابراین تکنیک فوق 
بـرای بررسـی مغـز و طناب نخاعـی نیز مفید اسـت. به دلیـل آن کـه ام.آر.آی تصاویر 
بسـیار مشـروح و مفصلـی را ارائه می دهد، بهترین تکنیـک برای یافتـن تومورها )اعم 
از خـوش خیم و بدخیم( می باشـد. اسـکن برای تشـخیص گسـترش احتمالـی آن به 
بافت هـای اطـراف مغـز اسـتفاده می شـود. این تکنیک به مـا امکان می دهـد جزییات 
دیگـر در مغز را نیز بررسـی کنیم. برای مثال مشـاهده رشـته های بافـت غیرنرمال که 
در صـورت ابتـال بـه ام.اس روی می دهـد را ممکن می سـازد و نیز تغییـرات رخ داده در 
هنـگام خونریـزی مغزی را نشـان می دهد. همچنین تشـخیص این که آیـا بافت مغز 
پس از سـکته مغزی دچار کمبود اکسـیژن شـده است را میسر می سـازد. ام.آر.آی قادر 
به نشـان دادن قلب و عروق خونی بزرگ در بافت اطراف آن اسـت. تاکنون هیچ خطر 

یا اثرات جانبی برای تکنیک ام.آر.آی شـناخته نشـده اسـت.
MRI-1 مغـز: M.R.I در بررسـی مغـز و نخـاع و چشـم ، گـوش و بسـیاری از دیگر 
اعضـاء موجـود در ناحیـه سـر و گردن به کار مـی رود . باید یادآور گردید که نخسـتین 
بـار از ایـن روش در برررسـی مغـز و نخـاع اسـتفاده شـد و M.R.I بـه میزان زیـادی به 
یـاری متخصصیـن و جراحـان مغـز و اعصاب آمـد . از ایـن روش در تشـخیص پارگی 
و جابجایـی دیسـک های بیـن مهره های سـتون فقـرات ، صدمات و تومورهـای نخاع ، 
تومورهـای مغـز ، خونریزی هـا و به خصوص سـکته های مغزی اسـتفاده می شـود . در 
برخـی موارد خاص که تشـخیص آن برعهده پزشـک معالج شماسـت ، ممکن اسـت 
نیـاز بـه اسـتفاده از ماده گادولینیوم جهت تصویربـرداری در روش M.R.I باشـد .در این 
نـوع تصویربـرداری، تصاویـر کامـال تفکیک شـده ای از بخش های مختلـف مغز گرفته 
می شـود. وضعیـت بیمـاران مبتال به سـردرد حملـه ای و ناگهانی؛ ضعـف و دوبینی، با 
MRI مغز قابل بررسـی اسـت. MRI مغز برای تکمیل تصویربرداری به وسـیله سـی تی 

اسـکن و در مواردی نامشـخص بودن تصاویر دریافتی به وسـیله سـی تی اسـکن نیز 
اسـتفاده می شود.

2- ستون مهره ها: معموال برای بررسی بیرون زدگی یا تورم غیرعادی دیسک، تنگ شدن و 
ناراحتی کانال میانی ستون مهره ها کاربرد دارد. عالوه بر این، این نوع تصویربرداری بهترین شیوه برای 
بررسی وضعیت آسیب ها و مشکالت عودکننده )بازگشت کننده( ستون مهره ها در بیمارانی است که 

مورد عمل جراحی ستون مهره ها قرار گرفته اند.
MRI-3 استخوان و مفصل ها: در این نوع تصویربرداری، وضعیت تمام استخوان ها و مفصل ها، 
حتی بافت های نرم به ویژه بخش های متصل به آن ها قابل بررسی است. وضعیت تاندون ها، رباط ها، 

عضالت، غضروف ها و آسیب های احتمالی استخوان ها نیز با این تصویربرداری مورد بررسی قرار گیرد.
MRI-4 حفره شکم: معموال زمانی که استفاده از سی تی اسکن و اولتراسون پاسخگوی نیاز پزشک برای 
تشخیص بیماری نباشد، از MRI حفره شکم برای بررسی دقیق وضعیت اندام های درونی حفره شکم استفاده 

می کنند. شاخص ترین کاربرد MRI حفره شکم، بررسی وضعیت کبد، غدد فوق کلیه و پانکراس است.
MRI- 5ویژه دستگاه گردش خون: MRA  ، MRI ویژه دستگاه گردش خون و بررسی وضعیت 
قلب و رگ هاست. رگ های مرتبط با گردن )کاروتید( و مغز نیز با این نوع MRI بررسی می شوند. برای 
بررسی وضعیت رگ های محوطه شکم، به ویژه رگ های مرتبط به کلیه ها نیز از MRA استفاده می کنند. 
سام.آر.آی تصویربرداری به شیوه تشدید مغناطیسی با MRI ، شیوه دیگری برای تصویربرداری از اندام ها 

و بافت های درونی بدن با کمک امواج مغناطیسی و امواج رادیویی است.

  سونوگرافی
روشـی اسـت کـه از خـواص بافت هـا در واکنش با امـواج صوتی تصویر می دهد. سـونوگرافی 
)اولتراسـونو یـا ماوراصوت(بـرای تشـخیص کیسـت ها، سـاختمان های پـر از مایع)مثـل مثانـه 
و دسـتگاه صفـراوی( و نشـان دادن جنیـن در کیسـه آمنیونـی مناسـب اسـت. افـزون بـر این 
از سـونوگرافی بـرای نشـان دادن سـاختمان های توپـری کـه دارای مقاومـت صوتی متفـاوت از 

بافت هـای طبیعـی اطراف هسـتند )مثل متاسـتازها( اسـتفاده می شـود.

  روشهای هسته ای
کاربرد عمده این روش )که تصاویر 3 بعدی از فعالیت های متابولیکی داخل بدن ،می دهد(، تصویربرداری 
از تومور، استخوان های بدن، تیروئید و همچنین مطالعات مربوط به رشد و سرایت بیماری، می باشد. 

پرتودارو )یاهمان tracer( از طریق تزریق یا تنفس وارد جریان خون  و سپس تصویر تهیه می شود.
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   آشنایی با بیماری

ام اس

بیمــاری ام اس )Multiple sclerosis( یــک بیمــاری ناتوان کننــده اســت کــه 
مغــز و نخــاع را تحــت تاثیــر قــرارداده و باعــث از دســت دادن کنتــرل، دیــد، تعــادل 
ــز و نخــاع توســط  ــی حســی( می شــود.در بیمــاری ام اس اعصــاب مغ و حــواس )ب
سیســتم ایمنــی بــدن آســیب می بیننــد، کــه بــه ایــن اختــالل بیمــاری خودایمنــی 
می گوینــد. بیماری هــای خودایمنــی بیمــاری هایــی هســتند کــه در آن هــا سیســتم 
ایمنــی بــدن کــه وظیفه شــان حفاظــت از بــدن و نابودکــردن آســیب رســان های خارجــی همچــون 
باکتــری هاســت، اشــتباها شــروع بــه حملــه بــه بافت هــای بــدن می نماینــد. در بیمــاری ام اس، 
سیســتم ایمنــی بــدن شــروع بــه حملــه بــه مغــز و نخــاع دوتــا از اجــزاء مهــم کــه سیســتم 
مرکــزی اعصــاب را کنتــرل می کننــد، کــرده و باعــث فلــج شــدن و از کارافتادگــی آنها می شــود. 
ســایر بیماری هایــی خودایمنــی شــامل لوپــوس و آرتریــت روماتوئیــد می شــود. آســیب دیــدن 
اعصــاب در بیمــاری ام اسسیســتم مرکــزی اعصــاب از میلیون هــا عصــب تشــکیل شــده کــه 
وظیفــه انتقــال پیام هــا بیــن مغــز و اجــزای بــدن را برعهــده دارنــد. ایــن اعصــاب پوشــیده از 
الیــه ای محافــظ بنــام myelin )نوعــی چربــی( کــه از تداخــل اعصاب باهــم جلوگیری 
می نمایــد)کاری کــه الیــه محافــظ ســیم های الکتریکــی انجــام می دهــد(. در 
بیمــاری ام اس سیســتم ایمنــی بــدن شــروع بــه آســیب رســاندن بــه ایــن 
ــام  ــال پی ــود، انتق ــث می ش ــن کار باع ــا ای ــرده و ب ــا ک جربی ه
توســط ایــن اعصــاب مختل شــده و مغــز قــدرت کنترلی 
خــود بربــدن را از دســت دهــد. در ایــن شــرایط بــدن 
ــه  ــد ک ــود. هرچن ــوان می ش ــج و نات ــال فل ــار کام دچ
شــفایی بــرای بیمــاری ام اس وجودنــدارد، امــا بــا درمــان 
ــرفت  ــرعت پیش ــی و س ــالت ام اس ــوان حم ــت می ت و مراقب
بیمــاری را کاهــش داد. برطبــق انجمن ملــی ام اس آمریــکا حــدود 400000 آمریکایی 
بــه ایــن بیمــاری مبتــال هســتند و ایــن بیمــاری بیــن زنــان دو تــا ســه برابــر شــایع تر از مــردان اســت. 

همچنیــن بیشــترین خطــر ابتــال بــه ایــن بیمــاری بیــن نوجوانــی و ســن 50 ســالگی می باشــد.

 عالیم ابتال به بیماری ام اس
نشــانه ها و عالیــم ابتــال بــه ام اس بیــن افــراد مختلــف، مــکان اعصــاب تحت تاثیــر و در زمان هــای مختلــف 

متفــاوت بــوده و می تواننــد تغییــر یابند، عالیــم ام اس شــامل:
- ضعف و یا بحسی یکی یا تعدادی از اعضای بدن

- ازدســت دادن نســبی و یــا کامــل بیناییمعمــوال در یک چشــم بعــالوه درد در حرکت دادن چشــم)اختالل 
عصــب بینایی(

- دوبینی یا تاری دید
- سوزن سوزن شدن و یا درد در بعضی از بخش های بدن

- شک الکتریکی هنگام بعضی حرکات خاص سر
- لرزش بدن و یا عدم هماهنگی بدن

- لکنت زبان
- خستگی

- گیجی
- حساســیت بــه گرمــا در افــراد مبتــال بــه ام اس عــادی بــوده و کمــی 
ــاری ام اس  ــده بیم ــا بدترکنن ــرک و ی ــد مح ــدن می توان ــای ب ــش دم افزای
باشــد.افراد در ابتــدای ابتــال بــه بیمــاری عودکــردن گــه گاه ایــن عالیــم و 
ســپس ناپدیــد شــدن موقتــی ایــن عالیــم را احســاس می کننــد. بعضــی از 
افــراد مبتــال بــه نــوع خوش خیــم ایــن بیمــاری بــوده و بعــد از حملــه اولیــه 

ــد. ــرفت نمی کن ــان پیش ــده و بیماری ش ــری نش ــه دیگ ــار حمل دچ

دکتر شیوا حیدری
 مدرس دانشگاه
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مرکز تصویربرداری پزشکی جام جم شهریار؟
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مهندس حســین شــاکری از شــهر سرســبز 
باغســتان شــهریار کــه بــرای درمــان بیمــاری 
ــه ایــن مرکــز  ــار ب ــده محتــرم چندیــن ب وال
مراجعــه نموده اســت در بــاره علــل مراجعه ی 
متعــدد خود بــه مرکــز تصویربرداری پزشــکی 
جــام جــم شــهریار گفت:خــدا را شــاکرم کــه 
مدیریــت مردم دوســت وخیرخــواه ایــن مرکز 
ــات  ــه خدم ــرای ارائ شهرســتان شــهریار را ب
خــود انتخــاب کــرده تــا کســانی کــه هماننــد 
ــب  ــای صع ــر بیماریه ــته درگی ــده ناخواس بن
العــالج می شــوند مجبــور نباشــند علیرغــم 
ــت  ــای هنگف ــیار و هزینه ه ــای بس گرفتاریه
بــه شــهرهای دیگــر خصوصــا شــهر بســیار 
شــلوغ و پرازدحــام تهــران مراجعــه کننــد به 
همیــن خاطــر در همیــن جــا فرصــت را مغتنم 
شــمرده و از طریــق نشــریه شــما از مدیریــت 
و تمــام متخصصیــن و پرســنل پرتــالش مرکز 
ــرداری پزشــکی جــام جــم شــهریار  تصویرب

ــم. ــی می نمای ــکر و قدردان تش
ایــن همشــهری عزیــز در ادامــه افــزود:در 
ــار و  ــه اجب ــادرم ب ــاری م ــه بیم مراحــل اولی
بخاطــر عــدم اطالعــات الزم به بیمارســتانهای 
شــهر تهــران مراجعــه می کــردم کــه 
ــق یکــی از  ــاق همانجــا از طری برحســب اتف
همراهــان بیمــار مطلــع شــدم کــه بزرگترین 
ــرداری پزشــکی  ــز تصویرب ــن مرک و مدرنتری
ــهریار  ــتان ش ــور در شهرس ــه و کش منطق
ــه  ــت. وی اضاف ــت اس ــه فعالی ــغول ب مش
کــرد:در مســیر درمان و تشــخیص درســت 
ــع  ــه مجتم ــار ب ــن ب ــرای اولی ــاری ب بیم
تصویربــرداری پزشــکی جــام جــم شــهریار 
کــه در آن زمــان در ســاختمان شــهید 
کایگانــی جنــب میــدان جهــاد واقــع بــود 
مراجعــه کــردم در آنجــا بــود کــه متوجــه 
شــدم علیرغــم نزدیکــی مســیر بــه محــل 

ــده  ــام ش ــای انج ــا در هزینه ه ــی م زندگ
ــل مالحضــه ای صرفــه  ــه میــزان قاب نیــز ب
جویــی شــده ضمــن اینکــه دیگــر مجبــور 
ــرای انجــام مراحــل تشــخیصی  ــم ب نبودی
و پرتــو پزشــکی بــه شــهر شــلوغ تهــران 

مراجعــه کنیــم.
ــهرهای  ــا از ش ــه گوی ــاری ک ــم ر-جب خان
غربــی کشــور عزیزمــان بــرای انجــام مراحــل 
تصویربــرداری بــه مرکز تصویربرداری پزشــکی 
جــام جــم شــهریار مراجعــه کــرده اســت بــه 
ــه در  ــی ک ــم م انظباط ــا گفت:نظ ــگار م خبرن
این مجتمــع برقــرار اســت را در کمتــر مرکزی 
مشــاهده خواهیــد نمــود ضمــن اینکــه مطلع 
ــزات و  ــن تجهی ــدرن تری ــن و م شــدم بهتری
دســتگاههای تصویربرداری پزشــکی و پزشکی 
ــا  ــز مســتقر شــده ت ــن مرک هســته ای در ای
بوســیله مجربتریــن متخصصیــن رادیــو لوژی 
بهتریــن و بــا کیفیــت تریــن خدمــات ممکــن 
ــوی  ــن بان ــرار گیرد.ای ــن ق ــار مراجعی در اختی
ــر  ــر تصاوی ــت برت ــه کیفی ــرم در ادام محت
پرتوپزشــکی و پاییــن بــودن هزینه هــای 
ــه ســایر مراکــز را دلیــل  دریافتــی نســبت ب
اصلــی مراجعــه خــود بــه ایــن مرکــز خوانــد 
و عنــوان نمود:بــرای مــا کــه از قشــر ضعیــف 
و کم تــوان جامعــه محســوب می شــویم،پایین 
ــه  ــبت ب ــی نس ــای دریافت ــودن هزینه ه ب
ســایر مراکــز دلیــل اصلــی و مهــم مراجعــه 
ــا  ــر ایــن وقتــی ب قلمــداد می شــود عــالوه ب
هزینــه ای بــه مراتــب کمتــر از جاهــای دیگــر 
بهتریــن خدمــات را بــه مشــتریان خــود ارائــه 
ــای  ــه ج ــا ب ــه م ــدارد ک ــی ن ــد دلیل می کنن

دیگــری مراجعــه کنیــم.
روی  کــه  دیگــری  خانــم ســالخورده 
ــه  ــه ب ــر مراجع ــز منتظ ــای مرک صندلی ه
متخصصیــن مربوطــه بــود گفت:خــدا بــه تمام 

کســانی کــه مســبب و بانــی راه انــدازی ایــن 
ــادآور  ــد. وی ی ــر ده ــد خی ــوده ان ــز ب مرک
شــد:مدیریت ایــن مرکــز در حــد تــوان خــود 
از قشــر ضعیــف و کــم تــوان جامعــه حمایــت 
ــه  ــه ب ــی ک ــدوارم در ازای کمک ــد امی می کنن
مــردم می کننــد برکتــش را از خداونــد دریافت 
کننــد. و در پایــان گفتگو بــا جوانی حــدودا 30 
ســاله بــه گفتگــو نشســتیم و از علــت مراجعه 
ــه مرکــز تصویربــرداری پزشــکی جــام  ی او ب
ــود را  ــدیم. وی خ ــا ش ــهریار جوی ــم ش ج
ــی کــرد و گفت:مجتمــع  آرش معینــی معرف
تصویربــرداری پزشــکی جــام جــم شــهریار 
پــس از حــدود یــک دهــه فعالــت مســتمر 
ــه معرفــی و  ــا افتخــار در منطقــه نیــاز ب و ب
تعریــف و تمجیــد نــدارد چــرا کــه هــر یــک 
از کســانی کــه بــه ایــن مرکــز مراجعــه کرده 
انــد بخوبــی می داننــد خدماتــی کــه در ایــن 
مجتمــع بــا هزینه هــای نســبتا اندکــی کــه 
ــان دریافــت می شــود،در هیــچ کجــای  از آن
ــن  ــه همی ــت ب ــر نیس ــکان پذی ــر ام دیگ
خاطــر بــه محــض اینکــه کســی از دوســت 
و آشــنا یــا فامیلهــا نیــاز بــه تصویربــرداری 
ــز  ــه مرک ــد بالفاصل ــدا می کن ــکی پی پزش
تصویربــرداری جــام جــم شــهریار را بــه وی 

ــم. ــی می کنی معرف
ایشــان مدیریــت دلســوز و مردمــی 
مرکــز تصویربــرداری پزشــکی جام جــم 
ــد  ــکر خوان ــر و تش ــق تقدی ــهریار را الی ش
ــت  ــل مدیری ــخاصی مث ــدوارم اش و گفت:امی
ــرداری جــام جــم شــهریار  ــع تصویرب مجتم
ــه  ــردم ارائ ــه م ــه ب ــی ک ــر خدمات بخاط
می دهنــد از ســوی مســئولین مــورد تقدیــر 
و تشــکر قــرار گیرنــد تــا ســایر افــرادی کــه 
ــه  ــد اینگون ــه مــردم را دارن قصــد خدمــت ب

ــوند. ــب ش ــویق و ترغی تش

هماننــد شــماره قبــل بــرای ارزیابــی و دســت یافتن بــه چگونگــی ارائــه خدمــات پرتو پزشــکی در 
مجتمــع تصویربــرداری پزشــکی و پزشــکی هســته ای جــام جــم شــهریار)بزرگترین و متخصص ترین 
ــادی و نخســتین  ــک روز ع ــه(در ی ــکی و پزشــکی هســته ای در منطق ــرداری پزش ــز تصویرب مرک
روزهــای ســال جدیــد بــه میــان مراجعییــن ایــن مرکــز رفته،بعــد از گــپ و گفتــی بــا ایــن عزیــزان 
متوجــه ی انتخــاب ایــن مرکــز از ســوی مراجعییــن محتــرم گردیدیــم کــه خالصــه ای از ایــن گفت و 

شــنود را در زیــر مشــاهده خواهیــد نمــود.
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پیشرفت های روزافزون علم پزشکی و توسعه شگرف 
و  تشخیصی  جدید  راه حل های  پیدایش  به  تکنولوژی 
نوپای  دانش  آنها  از  یکی  که  است  شده  منجر  درمانی 
پزشکی هسته ای است، دانشی که هم در عرصه تشخیص 
و هم درمان تحوالتی بپا نموده است. امروزه با بهره گیری 
از ردیاب های رادیواکتیو، بسیاری از بیماری ها را می توان با 
دقتی باال و سهولت زیاد )حداکثر به  وسیله یک تزریق ساده 
داخل وریدی( در ابتدایی ترین مراحل کشف کرد. تشخیص 
سریع آنفارکتوس های مغزی یا قلبی، آمبولی ریوی و عفونت 
استخوان که از اورژانس های پزشکی بشمار می روند از جمله 
این موارد می باشند. با کمک رادیوایزوتوپ ها می توان محل 
خونریزی های حاد داخلی را با دقت 0/5 میلی لیتر در دقیقه 
شناسایی کرد. سطح خونی بعضی مواد یا دارو ها را با دقت 
در حد پیکوگرم تعیین نمود و یا در بعضی بیماران دارای 
مشکالت قلبی و آزمایش های به ظاهر طبیعی میزان احتمال 
وقوع آنفارکتوس قلب و حتی محل آن را پیش بینی کرده 
وامکان درمان بموقع آنان را فراهم آورد. در حال حاضر یکی 
از روش های سودمند تصویربرداری در پزشکی را تکنیک های 
پزشکی هسته ای تشکیل می دهند. در این گونه آزمایش ها 
ابتدا مقدار اندکی از یک ماده رادیواکتیو بی خطر )دارای 
حداقل انرژی و نیمه عمر کوتاه( برای بیمار تجویز شده و 
سپس طرح عضو یا سیستم خاصی از بدن تهیه می شود. 
طرح یا تصویر بدست آمده عالوه بر نمایش آناتومی، بیشتر 
ناظر بر عملکرد و فیزیولوژی عضو مربوطه است که با کمک 

تجهیزات پیشرفته، درصد عملکرد را نیز می شود محاسبه 
 )SSSSS( کرد. همچنین با استفاده از تکنیک توموگرافی
، عضو مربوطه را در زوایا و در سطوح مختلف فضایی بدقت 

می توان مورد ارزیابی قرار داد.

ساختمان و عملکرد قلب  
الف- ساختمان قلب )آناتومی (   

انسان می تواند در غیاب بافت مغز زنده به حیات بیولوژیک 
خود ادامه دهد )مثال در افراد دچار مرگ مغزی( ولی مرگ 
قلبی همیشه مساوی است با مرگ قطعی. پس می توان 

گفت قلب مهمترین عضو حیاتی بدن است.
این عضو مخروطی شکل بصورت کیسه ای عضالنی 
تقریبا در وسط فضای سینه) کمی متمایل به جلو و طرف 
چپ( ابتدا در دل اسفنج متراکم و وسیعی مملو از هوا یعنی 
ریه ها پنهان شده و سپس توسط یک قفس استخوانی بسیار 

سخت اما قابل انعطاف مورد محافظت قرار گرفته است.
 6x9x12 حدود  بزرگسال  فرد  یک  در  قلب  ابعاد 
سانتیمتر و وزن آن در آقایان حدود 300 و در خانم ها حدود 
250 گرم)یعنی حدود 0.4 درصد وزن کل بدن( می باشد. 
قلب توسط یک دیواره عضالنی عمودی به دو نیمه راست و 
چپ تقسیم می شود. نیمه راست مربوط به خون سیاهرگی 
و نیمه چپ مربوط به خون سرخرگی است. هر یک از دو 
نیمه راست و چپ نیز مجددا بوسیله یک تیغه عضالنی افقی 

نازک تر به دو حفره فرعی تقسیم می شوند.

حفره های باالیی که کوچکتر و نازک تر هستند بنام 
می باشند.  خون  کننده  دریافت  و  بوده  موسوم  دهلیز 
حفره های پایینی که بزرگتر و ضخیم ترند بطن های قلبی 
هستند و خون دریافتی را به سایر اعضاء بدن پمپ می کنند.

پس قلب متشکل از چهار حفره است : دو حفره کوچک 
در باال )دهلیزهای راست و چپ ( و دو حفره بزرگ در 

پایین)بطن های راست و چپ(.
ب- عملکرد قلب )فیزیولوژی(    

را  سرخرگی(  )خون  تازه  خون  تلمبه ای  مانند  قلب 
خون  سپس  و  فرستاده  بدن  نقاط  ترین  دست  دور  تا 
پاالیش  را مجددا جهت  استفاده شده)خون سیاهرگی( 
در ریه ها و کلیه ها به سوی خود باز می گرداند. هر نوبت 
فعالیت قلبی حدود 0.8 ثانیه طول می کشد و مرکب از دو 
مرحله انقباض)سیستول( به مدت 0.27 ثانیه و استراحت 
)دیاستول( به مدت 0.54 ثانیه است. بنابر این در حالت 
طبیعی در هر دوره فعالیت قلبی ، زمان بی حرکتی و 
استراحت قلب دو برابر زمان انقباض آن است. قوای محرکه 
یا تلمبه قلب در اصل در طرف چپ)بطن چپ( این عضو قرار 
گرفته و بطن راست با پمپاژ ضعیف خود، تنها ارتباط قلب و 
ریه ها را جهت تبادل گازی برقرار می کند. لذا ضخامت جدار 
و قدرت انقباضی بطن چپ چند برابر بطن راست بوده و 
عالئم بیماریهای قلبی نیز عمدتا مربوط به اختالالت موجود 
در بطن چپ هستند. در بسیاری از آزمایشهای تشخیصی 
قلب و عروق، از جمله اسکن قلب مطالعه و بررسی بطن چپ 

چگونگی اسکن قلب
اسکن قلب یکی از آزمایشهای دقیق قلب و عروق می باشد که طی دو 
به عضله قلب  و کیفیت خون رسانی  استراحت، کمیت  و  مرحله ورزش 
)سرخرگهای کرونر( را در زوایا و سطوح مختلف قلب بررسی می کند. در این 
نوع تصویربرداری مناطق با ضعف خون رسانی )مناطق مستعد آنفارکتوس ( 
شناسایی شده و امکان درمان بموقع و پیشگیری از حمالت قلبی برای بیمار فراهم می آید. 
فایده دیگر اسکن قلب در افراد مسن و یا بیماران با سابقه قبلی آنفارکتوس، تشخیص میزان 
بافت سالم و زنده باقیمانده )Viability( در عضله قلب است. تردیدی نیست که وظیفه اصلی 
پزشک، تشخیص و نتیجتا درمان بیماری هاست. تشخیص و درمان هر دو مهم هستند چرا که 

درمان صحیح تنها بعد از تشخیص صحیح امکان پذیر است.

معــرفـی
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، هدف اصلی آزمایش را تشکیل می دهد. با هر ضربان قلب 
حدود 100 میلی لیتر خون توسط بطن چپ به طرف اعضاء 

بدن رانده می شود.
حجم خون پمپ شده به اعضاء بدن در یک روز بالغ بر 
10/000 لیتر و در یک عمر متوسط ، بیش از 250 میلیون 

لیتر می باشد!
ج- سرخرگهای کرونر قلب  

خون رسانی به عضله قلب) که میوکارد نام دارد( توسط 
سیستم گردش خون کرونر)اکلیلی یا تاجی( تأمین می شود. 
 )LMCA( این سیستم از دو سرخرگ اصلی کرونر چپ
 LAD، LCX( و انشعابات آنها ) RCA ( و کرونر راست
PDA ، OM ، ها و ...( تشکیل شده است . مقدار جریان 
خون سیستم سرخرگی کرونر حدود 225 میلی لیتر در 
دقیقه است. البته در شرایط خاص )فعالیتها و هیجانهای 
روحی( همراه با باال رفتن سرعت ضربان قلب و افزایش حجم 
خون خارج شده از این عضو، جریان خون سرخرگهای کرونر 

نیز تا حد 6-4 برابر افزایش می یابد.
)CAD(  بیماری سرخرگهای کرونر قلب

امروزه بیماری سرخرگهای کرونر قلب، شایعترین عامل 
مرگ و میر در جهان را تشکیل می دهد. لذا باید کوچکترین 
ناراحتی قلبی را جدی گرفت و قبل از پیشرفته شدن آن ، 
برای تشخیص و درمان بیماری اقدام نمود. حمالت قلبی 
در نزدیک به 1.3 موارد بطور ناگهانی و برای نخستین بار، 
بدون وجود آگاهی قبلی شخص از بیماری زمینه ای خود 

اتفاق می افتند.
اگر شما مردی هستید با سن باالتر از 40 سال و یا یک 
خانم باالی 45 سال، در صورت داشتن حداقل 2 مورد از 
عوامل خطر)Risk Factor( نامبرده در زیر، الزم است خود 
را از نظر بیماری سرخرگهای کرونر قلب مورد بررسی قرار 
دهید: 1- سابقه خانوادگی بیماریهای قلبی )وجود بیماری 
قلبی در بستگان جوان تر از 55 سال( 2- سبک زندگی کم 
تحرک )از نظر فیزیکی( 3- دیابت قندی 4- کلسترول باال 

5- فشار خون باال 6- مصرف دخانیات 7- باال بودن وزن.
البته بعضی عوامل دیگر نظیر فشارهای روحی- عصبی 
نیز در بروز این بیماریها نقش دارند. مثال افراد بسیار پر کار 
،پر مسئولیت، عجول، عصبی، کسانی که در زمانی کوتاه 
چندین کار را بطور یکجا و با هم انجام می دهند، افراد بسیار 
کمال گرا که از خود انتظاراتی به مراتب باالتر از امکانات 
و توانایی های خود دارند بیشتر از سایرین در معرض خطر 

ابتالء به بیماریهای قلبی قرار دارند.
آقای دکتر کنون، استاد دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد 
می گوید:  بسیاری از مردم تصور می کنند که قلب دائما کار 
می کند ولی در حقیقت بعد از هر ضربان انقباضی، استراحت 
معینی برای قلب وجود دارد. وقتی که بطور متوسط در 
هر دقیقه 70 بار نبض می زند معنایش این است که قلب 
فقط 9 ساعت از 24 ساعت را کار کرده و 15 ساعت بقیه 
را استراحت می کند مثل قلبتان همیشه قبل از احساس 

خستگی استراحت کنید.

عالئم بالینی بیماری سرخرگهای کرونر    )بیماری 
ایسکمیک قلب( 

ناگهان دچار درد قفسه سینه می شوید و موجی از ترس 
وجود شما را فرا می گیرد . به اندازه کافی درباره این درد 
شنیده اید تا آن را خطر ناک بدانید. اما قبل از آنکه دچار 

وحشت شوید یک مسأله را در نظر داشته 
درد  تلویزیونی  فیلمهای  در   : باشید 

قفسه سینه همیشه نشانه حمله قلبی 
است اما در زندگی واقعی آنقدر هم 
خطرناک نیست. گرچه همیشه باید 

خطرناکترین علت را برای آن در نظر 
داشت. امروزه بیشتر از 50 علت برای درد 

قفسه سینه شناخته شده که بسیاری از آنها 
چیز مهمی نیستند و اصال درمانی الزم ندارند. درد 

 Angina( واقعی قلب که پزشکان به آن آنژین صدری
Pectoris( می گویند ویژگی های خاصی دارد. دردی است 
در ناحیه وسط سینه که همراه با احساس فشار و گرفتگی 
توصیف می شود. معموال این درد، دردی خنجری و لحظه ای 
نیست بلکه بتدریج ایجاد شده و کمتر از 20 دقیقه طول 

می کشد. با فعالیت تشدید و با استراحت یا با خوردن قرصهای 
نیتروگلیسیرین تسکین می یابد. ممکن است به گردن، فک 
پایین، شکم،شانه و بازوها )بخصوص بازوی چپ( تیر بکشد. 
در آنژین صدری رسوب چربی در درون سرخرگهای کرونر 
قلب، مجرای آنها را تنگ کرده است. این بیماری که به 
معروف   )Altherosclerosis(شرایین تصلب  بیماری 
است بطور تدریجی از دوران نوجوانی آغاز شده و در اثر 
کاهش جریان خون عضله قلب، آن بخش از عضله را دچار 
کمبود اکسیژن و در نتیجه درد می کند. آنژین صدری اصوال 
در هنگام فعالیت یا لحظات هیجان روی می دهد یعنی در 
مواقعی که کار قلب افزایش یافته و نیاز آن به خون غنی از 
اکسیژن بیشتر شده است. سایر عوامل زمینه ساز عبارتند 
از: مواجه شدن با هوای سرد، پر خوری و خوردن غذاهای 
سنگین، مناسبات زناشویی و یبوست. آنژین صدری در 
حین فعالیت، یک حالت اورژانس نیست اما یک زنگ خطر 
است. فرض کنید که مجرای داخلی یکی از سرخرگها بسیار 
باریک شود یا لخته ای خون، آن را کامال مسدود سازد. در 
این صورت بخشی از عضله قلب می میرد )آنفارکتوس قلبی(. 
روی دادن چنین حالتی حمله قلبی نام دارد. درد حاصله 
شبیه آنژین صدری است اما طوالنی تر وشدید تر و اغلب 
همراه با سرگیجه، حالت تهوع، تنگی نفس و تعریق. اگر این 
عالئم را پیدا کردید منتظر خوب شدن آن ننشینید. فورا به 
اورژانس پزشکی مراجعه نموده و از تخریب بیشتر قلب خود 

پیشگیری کنید.

اسکن پرفیوژرن میوکارد )اسکن قلب(   
یک گروه از روش های تشخیصی دقیق و آسان بیماری 
پزشکی  آزمایشهای   ،)CAD( قلب  کرونر  سرخرگهای 
هسته ای می باشند که بی تردید مهمترین و متداول ترین 
است،  میوکارد  پرفیوژن  )اسکن(  تصویربرداری  آنها  نوع 
همان آزمایشی که بخاطر آن به این مرکز 

مراجعه نموده اید.
زیر   ، آزمایش  این 
نوپای  دانش  استاز  مجموعه ای 
 Nuclear( هسته ای  پزشکی 
از  یکی  که   )Medicine
رشته های تخصصی جدید پزشکی 
است. در اینجا با بهره گیری از یک ماده 
رادیو اکتیو بی خطر ، خون رسانی به عضله 
قلب در دو حالت ورزش و استراحت بطور جداگانه 
مورد بررسی دقیق )اسکن( قرار می گیرد. همانگونه که قبال 
ذکر گردید عالئم بیماری در سرخرگهای کرونر قلب غالبا 
در هنگام فعالیت بیمار ظاهر می شوند و معموال در حالت 
استراحت مشکلی وجود ندارد )مانند خودروی معیوبی 
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که بطور کلی سوخت ناکافی به موتور آن می رسد و در 
سرعتهای معمولی سالم به نظر می رسد ولی در سرعتها و 
شیبهای باال دچار اختالل می شود(. بنابراین برای بررسی 
دقیق تر و واقعی تر وضعیت خون رسانی به عضله قلب 
بهتر است قلب را در شرایط فشار بررسی کنیم تا آن منطقه 
که دچار افت نسبی جریان خون )ایسکمی( به علت تنگی 
سرخرگی است خود را بهتر نشان دهد. در این صورت با 
کشف منطقه مبتال به افت جریان خون ، بطور غیر مستقیم 

سرخرگ مبتال به تنگی  را شناسایی 
کرده و با درمان بموقع تنگی ، از 
پیشرفت بیماری و خطرات بعدی 
پیشگیری خواهد شد. بنابراین 
با  توأم  بطور  باید  قلب  اسکن 

آزمون ورزش انجام شود. آزمون 
ورزش که حداکثر نیم ساعت بطول 

می انجامد یا با دوچرخه و یا با دستگاه 
تردمیل ) Treadmill( به عمل می آید.

مرحله اول اسکن قلب: اسکن توأم با آزمون ورزش 
)یا تجویز آمپول دی پیرید امول(    

نحوه آماده سازی بیمار   
اولین مرحله از اسکن قلب همراه با آزمون ورزش انجام 
می شود. بدین ترتیب که ابتدا به اتاق تزریق هدایت می شوید. 
در آنجا یک آنژیوکت مناسب به ناحیه جلوی آرنج شما) 
معموال دست چپ( نصب خواهد شد. این آنژیوکت جهت 
تزریق بعدی )که در انتهای مرحله ورزش بسرعت باید انجام 
شود( از قبل باید مستقر شده باشد. سپس تعداد 10 عدد 
برچسب )Chest Lead ( برای اتصال سیمها ی مربوط به 
دستگاه نوار قلب روی پوست سینه شما ، در اطراف ناحیه 
قلب نصب خواهد شد. برای آنکه اتصال به خوبی برقرار شود 
و نوار قلب شما عاری از اختالل باشد تراشیدن قبلی موهای 

ناحیه سینه و باالی شکم در مورد آقایان ضروری است.
در مرحله بعد به اتاق آزمون ورزش راهنمایی خواهید 
عروق،  و  قلب  متخصص  پزشک  توسط  آنجا  در  شد. 
پرسشهایی در مورد سابقه بیماری قلبی شما بعمل آمده 
و مورد معاینه قلب قرار خواهید گرفت. نبض، فشار خون و 
نوار قلب شما در آغاز و سپس در مراحل بعدی آزمون بطور 
مکرر اندازه گیری و ثبت می شوند. پس از معاینه قلب جهت 
آزمون ورزش بر روی دستگاه تردمیل قرار خواهید گرفت. 
این دستگاه بصورت یک صفحه الستیکی متحرک و غلطانی 
است )شبیه چرخ نقاله( که بر روی آن ایستاده و جهت 
حفظ تعادل باید بر روی آن راه بروید. هر3 دقیقه شیب نوار 
در حد2 درصد و سرعت حرکت آن حدود 1.2 کیلومتر در 

ساعت افزایش خواهد یافت.
الزم به ذکر است جهت رفاه بیشتر در حین ورزش، 

بهتر است لباس و کفشی راحت پوشیده و قبل از انجام 
آزمایش، فعالیت فیزیکی شدید انجام نداده باشید. همچنین 
الزم است از 3 ساعت قبل ناشتا بوده و سیگار نکشید. 
)چنانچه مبتال به دیابت هستید 1 ساعت ناشتا بودن پس از 
صرف یک غذای سبک کافی است و نیازی به تغییر مقدار 
انسولین وجود ندارد(. دیگر آنکه بعضی داروهای مداخله 
گر قلبی را که مانع از افزایش فعالیت قلب در حین ورزش 
می شوند)مانند پروپرانولول( در فاصله زمانی معین قبل از 
آزمون ورزش )تحت نظر پزشک معالج خود( 
دارو ها  باشید)این  کرده  قطع  باید  قبال 
قبال در برگه آمادگی اسکن برای شما 
معرفی شده اند(. بر اساس سن، حد 
ضربان  حداکثر  و  ورزش  از  معینی 
قلب که باید به آن دست یابید پیش 
از شروع ورزش برای شما مشخص شده و 
آزمایش تا آن زمان ادامه خواهد یافت. بهترین 
و قابل اعتماد ترین نتیجه مربوط به زمانی است که 
به حداکثر فعالیت پیش بینی شده بدون بروز تغییر غیر 
طبیعی در وضعیت بالینی یا نوار قلب نایل شوید و این، 
حدودا به 12- 10 دقیقه ورزش و کمی شکیبایی نیاز دارد. 
معهذا در هر زمان که واقعا احساس کردید قادر به ادامه 
ورزش نیستید یا چنانچه دچار بعضی عالئم بالینی نظیر 
درد سینه، تنگی نفس مفرط، سرگیجه و سردرد شدید و 
یا در صورتی که به هر دلیل دیگر خودتان مایل به ادامه 
ورزش نباشید با درخواست شما آزمایش فورا متوقف خواهد 
شد. در زمان دستیابی به حداکثر ضربان قلب تعیین شده، 
پرتو دارو)داروی مربوط به اسکن قلب( به درون آنژیوکت 
دست شما تزریق شده و یک دقیقه بعد دستگاه تردمیل 

بطور تدریجی از حرکت باز می ایستد.

تذکر دو نکته مهم   
1- آزمون ورزش: نگرانی بی مورد است    

باید تأکید نمود تمامی مراحل فوق تحت شرایط کنترل 
شده و آماده از هر نظر، توسط پزشک متخصص قلب و عروق 
و با دستیاری کارشناسان آموزش دیده پزشکی هسته ای ، 
با داروها و تجهیزات کافی به عمل می آیند. نوار قلب شما و 
همچنین نبض و فشار خونتان بطور پیوسته توسط دستگاه 
آزمون ورزش کنترل و ثبت می شوند. مطمئن باشید به 
محض کشف کوچک ترین تغییر غیر طبیعی در آنها، حتی 
پیش از بروز عالئم بالینی، آزمایش با سیگنال های اعالم شده 
از دستگاه یا با نظر پزشک متخصص فورا متوقف خواهد شد 
و حداقل خطر شما را تهدید می کند. لذا نه دلیلی برای 
اضطراب و نگرانی هست و نه نیازی به آوردن شخص همراه 
به اتاق آزمون ورزش وجود دارد. در صورتی که آزمون ورزش 

برای شما واقعا خطر ناک باشد، یا از همان ابتدا توسط پزشک 
معالج شما درخواست نمی شود و یا در این مرکز آزمایش 
بصورت دیگری انجام می شود ) با جایگزین نمودن تزریق 
بعضی دارو های خاص بجای آزمون ورزش( . بطور کلی در 
مواقعی که بیمار به هر دلیل قادر به ورزش نباشد یا انجام 
ورزش برای وی غیر ضروری یا مضر تشخیص داده شود 
بجای آزمون ورزش، از تزریق بعضی از داروهای خاصاستفاده 
می شود. معروف ترین و رایج ترین این داروها، دی پیریدامول 
)پرزانتین( نام دارد. این دارو سرخرگهای کرونر قلب را گشاد 
کرده و خون رسانی به عضله قلب را چند برابر می کند. با 
تزریق این دارو مشابه اثرات فیزیولوژیک ورزش در قلب 
ایجاد خواهد شد بدون آنکه بیمار فعالیت جسمی قابل 
توجهی انجام داده باشد. در خاتمه آزمون ورزش نیز تا مدتی 
تحت نظر بوده و مادامی که قلب شما به فعالیت عادی خود 

بازنگردد مرخص نخواهید شد. 
2- با تزریق داروی رادیواکتیو خطری شما را تهدید 

نمی کند   
طریق  از  ورزش  آزمون  مرحله  انتهای  در  که  دارویی 
آنژیوکت به شما تزریق می شود یک ماده رادیواکتیو بی خطر 
 - 99m - و بدون ضرر است. این ماده معموال تکنسیوم
میبی)99m Tc- MIBI(، در مواردی تالیوم )TI 201( و 
 99 m- گاه بعضی داروهای دیگر نشاندار شده با تکنسیوم
می باشد. ترس مفرط از پرتو که در بعضی بیماران مشاهده 
می شود به هیچ وجه پایه علمی ندارد. ماده رادیو اکتیوی که 
در اینجا به مقدار ناچیز بکار می رود تنها حاوی پرتوگاماست 
و نقش یک ماده شبرنگ را در محیط تاریک و غیر قابل 
دسترس داخل بدن بازی می کند. به بیان دیگر ماده تزریقی 
از نوعی انتخاب شده که هیچگونه تابش آلفا یا بتا ندارد) 
چون انرژی و عوارض احتمالی یک ماده رادیواکتیو بیشتر 
معلول تابش ذرات آلفا و بتای آن می باشد(. مانند یک واکسن 
که همه خصوصیات یک عامل بیماری زا را دارد به جز آنکه 
بسیار ضعیف شده و تنها واکنش ایمنی بدن را فعال می سازد. 
بنابر این پرتو دارویی که برای شما به مقدار بسیار اندک و 
با نیمه عمر بسیار کوتاه تجویز می شود فقط به عنوان یک 
ردیاب یا نشانه گر بی خطر به مدت چند ساعت در بدن شما 
باقی می ماند و از نظر تابش پرتو یا ترکیب شیمیایی هیچ 
ضرری برای شما نخواهد داشت و مطالعات گسترده و متعدد 
انجام شده در جهان گواه این مدعا هستند. شاید دانستن این 
امر برایتان جالب باشد که اساسا تابش های رادیو اکتیو بطور 
طبیعی نیز با مقادیر کمتر در محیط پیرامون ما وجود داشته 
و امروزه برای آنها اثرات مثبت و سازنده قائل هستند. لذا یکبار 
دیگر تأکید می شود میزان پرتوگیری بیماران در آزمایشهای 
پزشکی هسته ای معموال اندک و در حد تصویر برداری 
رادیوگرافی یا بعضا حتی کمتر می باشد و دستورات حفاظتی 

معــرفـی
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خاصی که در زمینه پرتو به بیماران بعد از تصویربرداری های 
پزشکی داده می شوند جنبه احتیاطی داشته و عمدتا مربوط 

به خانم های باردار هستند.

مرحله نگاره برداری )اسکن ( قلب    
انجام نگاره برداری )اسکن ( قلب ، بالفاصله پس از آزمون 
ورزش امکانپذیر نیست. چون بعد از فعالیت ورزشی یا تزریق 
داروی دی پیریدامول فعالیت قلب و حرکات تنفسی افزایش 
یافته و نگاره برداری در این زمان سبب افت کیفی تصاویر 
خواهد شد. مضافا اینکه پرتوداروی تزریق شده در دقیقه 
پایانی آزمون ورزش، برای وضوح بیشتر قلب و به حداقل 
رسیدن جذب زمینه ای، به گذشت زمان کافی نیاز دارد. 
لذا پس از تزریق پرتودارو و پیش از شروع اسکن قلب، وجود 
یک تأخیر زمانی مناسب)در بعضی بیماران گاه تا 2 ساعت( 
ضروری است. در اتاق انتظار با نوشیدن شیر ضمن خارج 
شدن از حالت ناشتا و تجدید قوای از دست رفته، به خروج 
پرتوداروی اضافی از کبد و کیسه صفرا کمک خواهید نمود . 
چند لیوان آب و قدم زدن در اتاق انتظار نیز مفید خواهد بود) 
بخصوص در مورد بیمارانی که به آنها آمپول دی پیریدامول 
تزریق شده است(. بیمارانی که قادر به نوشیدن شیر نیستند 
بهتر است قبال مقداری خامه یا ماست پر چرب با خود همراه 
داشته باشند )البته مشروط بر باال نبودن چربی خون(.بعد از 
گذشت زمان مقتضی به اتاق به اتاق تصویربرداری فرا خوانده 

می شوید.
در آنجا با یاری کارشناس پزشکی هسته ای بر روی تخت 

خوابیده)معموال در حالت طاقباز( و دستهای خود را جمع 
کرده باالی سر خود قرار می دهید)این کار باعث نزدیک 
شدن سطح دستگاه آشکار ساز به قلب و وضوح بیشترتصویر 
که  پزشکی هسته ای  در  تصویربرداری  می شود(.دستگاه 
دستگاه گاماکمرا ) Gamma Camera ( نام دارد نوعی 
دستگاه آشکار ساز است که پرتوهای تابش شده از بدن 
بیمار)فوتون های گاما( را ابتدا به نور و سپس به الکتریسیته 
تبدیل کرده و نهایتا تصویر عضو مورد نظر را طی مراحلی 
دوباره سازی می کند. در اینجا درست برعکس تصویربرداری 
با روش رادیولوژی، این بیمار است که به دستگاه، پرتو تابش 
می کند و خود دستگاه تابشی به بیمار ندارد. تخت واقع شده 
در زیر دستگاه آشکار ساز که حالت باریک و ناودانی شکل 
دارد به گونه ای طراحی شده که بیمار در آن وضعیتی پایدار 
و بی حرکت داشته باشد. در این مرحله که حدود 20 دقیقه 
طول می کشد بدن باید در حالت بی حرکت قرار گیرد. 
جابجا شدن، تکان دادن دستها، سرفه کردن و حتی نفس 
عمیق کشیدن بخاطر جابجا کردن قلب در فضای سینه 
تصویر نهایی قلب را مخدوش کرده و سبب بروز خطاهای 
تشخیصی می شوند. در حین تصویربرداری ، دستگاه آشکار 
ساز در یک مدار گردشی 180 درجه تقریبا به فاصله هر 5 
درجه یک تصویر) به مدت 35 ثانیه( از قلب تهیه کرده و در 
طی این زمان مجموعا 32 تصویر از قلب در زوایای مختلف 

به دست خواهد آمد.
پایان  به  آزمایش  اول  مرحله  تصویربرداری،  اتمام  با 
رسیده و در نوبت بعد برای انجام اسکن قلب در مرحله 

استراحت مجددا در زمان تعیین شده باید در این مکان 
حضور داشته باشید. بعد از مرحله اول اسکن)اسکن بعد 
از آزمون ورزش( می توان داروهای قلبی گذشته را تحت 
نظر پزشک معالج مجددا از سرگرفت)برای اسکن قلب 
در مرحله استراحت نیاز به قطع دارو وجود ندارد(. در 
صورت ابتالء به یبوست، قبل از ترک محل حتما موضوع 
با کارشناس مربوطه در میان گذاشته شود تا به شما قرص 
ملین داده شود. چرا که تخلیه روده ها قبل از انجام مرحله 
دوم اسکن) مرحله عادی یا استراحت( موجب ارتقاء کیفی 

تصاویر خواهد شد.
مرحله دوم اسکن قلب: اسکن در مرحله استراحت    

Top )اسکن بدون ورزش(
برای انجام مرحله دوم اسکن) مرحله استراحت( نیز 
الزم است حداقل از 3 ساعت قبل از مراجعه ناشتا باشید) 
بخصوص از مصرف شیر، کره و مواد غذایی چرب و شکر 
پرهیز کنید(. در بیماران مبتال به دیابت قندی 1 ساعت 
ناشتا بودن کافی است . مرحله استراحت که معموال با 
فاصله زمانی یک روز از مرحله قبل انجام می شود آسان تر 
و کوتاه تر از مرحله اولیه بوده و در این مرحله دیگر آزمون 
ورزش انجام نمی شود. ابتدا تزریق وریدی پرتودارو به عمل 
آمده و پس از یک تأخیر زمانی حدود 1 و گاه 2 ساعته )در 
بعضی بیماران که دارای متابولیسم آهسته کبدی هستند( 
مجددا تصویربرداری از قلب با همان شرایط قبلی تکرار 

خواهد شد.
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1- دستگاه ام آر آی یک و نیم تسالی
 General Electeric-GE

ام آرآی )بـه انگلیسـی:MRI(  که مخفـف عبارت )به 
  )Magnetic Resonance Imaging:انگلیسـی
اسـت و تصویرسازی تشدید مغناطیسی نامیده می شود. 
MRI روشـی اسـت که می تـوان با کمک گرفتـن از آن 
تصاویـر بسـیار دقیـق و واضحـی از اندامهـای درون بدن 

آورد. بدست 
 MRI و کاربرد آن

در  پزشـکی  دنیـای  در  تکنیکهـا  بهتریـن  از 
تشـخیص بیماریهـا اسـتفاده از تصویربـرداری تشـدید 
مغناطیسـی)MRI( اسـت که بدون تابش اشـعه ایکس 
می تـوان اسـکن های واضحـی از بافتهـای مختلـف بدن 
گرفت. پدیده تشـدید مغناطیسـی اولین بار تو سـط دو 
فیزیکـدان بنامهـای فلیکس بـالچ و ادوارد پـارکل بطور 
جداگانه کشـف گردید با این کشـف انها در سـال 1952 
مفتخـر بـه دریافت جایـزه نوبـل گردیدند. سـرانجام در 
سـال 1970 دکترریمونـد دامادیـن بـه ایـن فکـر افتـاد 
کـه از فراوانـی اب در بـدن برای تصویر بـرداری به روش 
تشـدید مغناطیسـی اسـتفاده کنـد. بطـور عمـده بـدن 
انسـان از آب و چربی تشـکیل شـده اسـت. آب 2/3 وزن 
بـدن را شـامل می شـود و دارای دو اتم هیـدروژن و یک 

اتـم اکسـیژن در هـر مولکول اسـت.

MRI نحوه کار 
مولکول هـای چربـی نیـز به مقـدار زیادی هیـدروژن 
دارنـد. بـه طـور کلـی مقـدار اتم هیـدروژن بـدن تقریبا 
63 درصـد اسـت. و ایـن اتم که مقدارش بیشـتر از دیگر 
عناصر اسـت، دارای سـیگنال MRI می باشد. از آنجایی 
کـه بین محتوای آب اندامها و بافتها تفاوت وجود دارد، و 
همچنین در خیلی از بیماریها روند آسـیب رسانی منجر 
بـه تغییـر در محتـوای آب می شـود، ایـن روش تصویـر 
بـرداری بطـور وسـیع در پزشـکی بـکار بـرده می شـود. 
امـواج مـورد اسـتفاده در ام آر آی از جنس امواج رادیویی 
و مغناطیسـی هسـتند که ضرری بـرای بدن نـدارد. این 

روش تصویـر برداری دردناک نیسـت.

MRI طرز عکسبرداری 
در ام آر آی ابتــدا بیمــار در یــک میدان مغناطیســی 
قــوی قــرار گرفتــه و ســپس امــواج رادیویــی به ســوی 
ــه  ــواب ب ــدن در ج ــای ب ــود. بافت ه ــده می ش او تابی
ــود  ــری را از خ ــی دیگ ــواج رادیوی ــت ام ــن موقعی ای
ــی  ــواج رادیوی ــن ام ــت ای ــا دریاف ــد. ب ســاطع می کنن

ــن  ــل ای ــود و تحلی ــاطع می ش ــار س ــدن بیم ــه از ب ک
امــواج توســط یــک کامپیوتــر پرقــدرت، تصاویــری بــر 
ــطع  ــه س ــوند ک ــاد می ش ــتگاه ایج ــور دس روی مانیت
ــد.   ــان می دهن ــر را نش ــورد نظ ــدام م ــی از ان مقاطع
پزشــکان بــا اســتفاده از ایــن تکنیــک ارزشــمند 

ــر  توانســتند از بافتهــای مختلفــی ماننــد مغــز تصاوی
ــک اســکن  ــر ی ــد در شــکل زی واضحــی بدســت اورن
ــوری  ــروش   MRI را میبینیداگرتوم از ســر انســان ب
در ان باشــد ان تومــور بــه صــورت لکــه ای در تصویــر 
ــاط ســر  ــا ســایر نق ــر خواهــد شــدکه رنگــش ب ظاه

معرفی

مرکز تصویربرداری پزشـکی و پزشکی هسته ای 
جام جم شهریار وتـجهیزات مدرن آن

همانگونه که در شـماره نخسـت بخشـی از مجتمع بزرگ تصویربرداری پزشـکی و پزشکی هسـته ای جام جم 
شـهریار را با زبان تصویر و کالم برای آشـنایی بیشـتر شـهروندان شـریف مناطق غربی اسـتان تهران)شـهریار-
قـدس و مالرد(معرفـی نمودیم در این شـماره نیز بخش دیگـری از قابلیتها و توانمندیهای تجهیزات فـوق مدرن و 

متخصصیـن در حال خدمتگـزاری این مرکز خواهیـم پرداخت. 
مجتمع تصویربرداری پزشـکی و پزشـکی هسـته ای جام جم شـهریار پس از بسـط و گسـترش حیطه خدمات 
و افزایـش تجهیـزات خود از مکان قبلی)سـاختمان شـهید کایگانی-حد فاصـل بین میدان بسـیج ومیدان جهاد 
بـه خیابـان انقالب،کوچه انبیاء-بن بسـت اصفیا)روبروی بلـوار نواب( انتقـال یافت و در سـاختمانی پنج طبقه که 
از سـال 91 اقدامـات طراحی و سـاخت آن مطابـق با باالترین اسـتاندارهای روز دنیا از سـوی مدیریت این مجموعه 
در نظر گرفته شـده بود،مسـتقر گردید. در حال حاضر مرکز تصویربرداری پزشـکی و پزشـکی هسـته ای جام جم 
شـهریار بعنوان قطب پرتو پزشـکی شـهرها و شهرسـتانهای اسـتان تهران و یکی از بزرگترین و مجهزیرین مراکز 
تصویربرداری پزشـکی سـطح کشـور با حدود 60 نفر پرسـنل بخش اداری و خدماتی به ارائه خدمات تصویربرداری 
تشـخیصی در زمینه های گوناگون علم پرتو پزشـکی می باشد. مکان فعلی و اسـتقرار مرکز تصویربرداری-پزشکی 
و پزشـکی هسـته ای جام جم شـهریار به سـبب قرار گرفتن در بخش غربی شهرشـهریار فرصت مناسـبی برای 
دسترسـی سریعتر و آسـانتر سـایر هموطنان عزیزمان که از شهرهای-فردیس-اسالمشـهر-رباط کریم-گلستان 
وچهاردانگه،مـالرد و شـهرقدس و سایرشـهرهای کوچک و بزرگ همجوار فراهم سـاخته اسـت تـا مراجعین برای 
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متفــاوت اســت زیــرا میــزان هیــدرژن تومــور بــا میزان 
ــس از  ــن پ ــد بنابرای ــرق میکن ــراف ف ــای اط هیدرژنه
تابــش امــواج رادیویــی ســیگنالها ودر نتیجــه تصویــر 
ــا  ــکان ب ــروزه پزش ــود ام ــاد می ش ــه ان ایج ــوط ب مرب
ــخیص  ــا تش ــد ب ــاوری می توانن ــن فن ــتفاده از ای اس

محــل لختــه شــدن خــون در قلــب و یــا مغــز از وقــوع 
ســکته در انســان جلوگیــری کننــد.  بزرگتریــن تولیــد 
کننده هــای سیســتمهای ام آر آی امــروزه شــرکت های 
زیمنــس )آلمــان(، جــی ای )آمریــکا(، توشــیبا )ژاپــن(، 

ــند. ــد( می باش ــس )هلن و فیلیپ

  نحوه تصویربرداری
فـردی که قرار اسـت با این روش مـورد تصویربرداری 
قرار گیرد نباید هیچ شـی فلزی مانند سـاعت ، انگشـتر 
، مفصـل مصنوعـی و .... داشـته باشـد. و یـا شـی فلـزی 
در نزدیکـی دسـتگاه MRI قـرار گیـرد ، زیـرا میـدان 
مغناطیسـی روی ایـن مواد فرومغناطیسـی اثر گذاشـته 
و نـه تنهـا باعث تداخـل در امـر تصویربرداری می شـود،

بلکـه می توانـد بـه خـود فـرد نیز آسـیب برسـاند به 
همیـن دلیـل اسـت کـه دسـتگاه MRI را در اتاق هـای 
ویـژه ای قـرار می دهنـد. ایـن اتاقهـا نسـبت بـه امـواج 
الکترومغناطیسـی نفوذناپذبرند. در نتیجه امـکان ورود یا 
خـروج بـرای ایـن امـواج وجـود نـدارد. بـه عـالوه لباس 
مخصوصـی را تن بیمار می کنند که هیچ قسـمت فلزی 
نداشـته باشـد. در حین عمل تصویربرداری فرد باید آرام 
باشـد. بـه ایـن منظـور می تـوان یـک آرام بخـش مالیم 
بـه وی داد. سـپس او را روی تخـت خوابانـده و از وی 
می خواهنـد که بـه طور عادی نفس بکشـد. بعد از اینکه 
فـرد در دسـتگاه قرار گرفت، محل مـورد تصویربرداری را 
با نور مشـخص می کنند و اسـکن کردن شـروع می شود. 
در فواصـل زمانـی کـه اسـکن کـردن قطع می شـود وی 
می توانـد قـدری حرکـت کند ، ولی نه آنقـدر که از محل 
مورد نظر جابجا شـود. شـخص در طول اسـکن می تواند 
از طریـق دکمـه ای کـه در اختیـار او قـرار داده انـد بـه 
مسـئولین اطالع دهد، و اسـکن کردن متوقف شـود. بعد 
از اتمـام کار اطالعـات تصویری به رایانه ای داده می شـود 
و رایانـه با بررسـی اطالعات ، تصویـری ایجاد می کند که 

روی فیلـم منعکس می شـود.

MRI موارد کاربرد 
 امـروزه MRI در تشـخیص بسـیاری از بیماریهـا و 
ضایعـات اعضـاء مختلف بدن به کار مـی رود. از این روش 
می تـوان برای تشـخیص ، درمـان و دنبال کردن مسـیر 
بیمـاری اسـتفاده نمـود. مثال تمـام ناهنجاریهـای مغز و 
نخاع به وسـیله MRI نشـان داده می شـود. با این روش 
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رسـیدن بـه این مرکـز و بهره منـدی از خدمات منحصـر به فـرد آن وارد ترافیـک پر حجم بخش مرکزی شـهر و 
خیابانهای شـلوغ و پرازدحام شـهریار نشـده و به راحتی بتوانند خود را به محل فعلی مرکز تصویربرداری پزشـکی 
جام جم شـهریار برسـانند. سـاختمان پنج طبقه مرکز تصویربرداری پزشکی و پزشکی هسـته ای جام جم شهریار 
نیـز به گونه ای تعبیه شـده تـا مراجعین به محض حضور در مجتمع به سـهولت به بخشـهای مورد نیاز دسترسـی 
داشـته یـا به کمک پرسـنل و بخش اطالعـات این مرکز به بخـش مورد نظر خـود و نزد متخصصیـن الزم مراجعه 
نمایند.از این رو بن بسـت اصفیا)محل درب ورودی مرکز تصویربرداری-پزشـکی جام جم شـهریار(با اسـتقرار باجه 
نگهبانـی صرفـا برای مراجعـه ی خودروهای امـداد رسان)آمبوالنسـها( وخودروهایی که حضورشـان در این مکان 
الزامیسـت در نظـر گرفته شـده و برای بیماران کـم توان باال بر و آسانسـور مخصوص انتقال برانـکاد و ویلچر تهیه 
شـده اسـت تـا بیمارانی که تـوان جابجایـی و راه رفتن ندارند یـا از طریق خودروهـای امداد رسـان به این مجتمع 
انتقال می یابند به جهت جابجایی بین طبقات مجتمع دچار مشـکل و سـختی نشـوند. همانگونه که اشـاره شد در 
شـماره نخست فصلنامه پرتو پزشـکی شـهریار که در روزهای ابتدایی اسفندماه سال گذشته منتشـر و در اختیار 
عالقمنـدان قـرار گرفت،دسـتگاهها و تجهیـزات فوق مـدرن این مرکز بـه اختصار و با انتشـار تصاویـر و ذکر نام 
آنان به مخاطبین عزیز و همشـهریان گرامی و مشـتاقان علم پرتوپزشـکی معرفی گردید که برای آشـنایی هرچه 
بیشـتر و کاربرد هریک از دسـتگاههای مسـتقر در این مجتمع در این شـماره به کمک یکی از پرسـنل باتجربه و 

قدیمی مرکز تصویربرداری پزشـکی جام جم شـهریاربه معرفی بیشـتر آنان خواهیـم پرداخت.
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می تـوان تشـخیص داد کـه درد کمر به علـت درد عضله 
اسـت و یا به علت فشـار روی عصب می باشـد. همچنین 
در درمان و تشـخیص و روند توسـعه سرطان از این روش 
اسـتفاده می شـود. موارد کاربرد MRI بسـیار زیاد است 

کـه در ایـن جـا فقط چنـد نمونه ذکر می شـود:
MRI -1 مغـز: در بررسـی مغـز و نخاع و چشـم، 
گـوش و بسـیاری از دیگـر اعضاء موجـود در ناحیه 
سـر و گـردن به کار مـی رود. باید یـادآور گردید که 
نخسـتین بـار از این روش در برررسـی مغـز و نخاع 
اسـتفاده شـد و MRI بـه میـزان زیـادی بـه یاری 
متخصصیـن و جراحـان مغـز و اعصاب آمـد. از این 
روش در تشـخیص پارگـی و جابجایی دیسـک های 
بین مهره های سـتون فقرات، صدمـات و تومورهای 
نخـاع ، تومورهـای مغـز، خونریزی هـا و به خصوص 
سـکته های مغـزی اسـتفاده می شـود. در برخـی 
مـوارد خـاص کـه تشـخیص آن برعهـده پزشـک 
معالـج شماسـت ، ممکـن اسـت نیـاز بـه اسـتفاده 
از مـاده گادولینیـوم جهـت تصویربـرداری در روش 

MRI باشـد .
کامـال  تصاویـر  تصویربـرداری،  نـوع  ایـن  در 

تفکیک شـده ای از بخش هـای مختلف مغـز گرفته 
سـردرد  بـه  مبتـال  بیمـاران  وضعیـت  می شـود. 
 MRI حملـه ای و ناگهانـی؛ ضعـف و دوبینـی، بـا
مغـز قابل بررسـی اسـت. MRI مغز بـرای تکمیل 
تصویربـرداری بـه وسـیله سـی تـی اسـکن و در 
مواردی نامشـخص بودن تصاویر دریافتی به وسـیله 

سـی تـی اسـکن نیـز اسـتفاده می شـود.
MRI -2 سـتون مهره ها: معموال برای بررسـی 
بیـرون زدگـی یـا تـورم غیرعـادی دیسـک، تنـگ 
شـدن و ناراحتـی کانـال میانـی سـتون مهره هـا 
کاربـرد دارد. عـالوه بر ایـن، این نـوع تصویربرداری 
بهتریـن شـیوه بـرای بررسـی وضعیـت آسـیب ها 
و مشـکالت عودکننـده )بازگشـت کننده( سـتون 
مهره هـا در بیمارانـی اسـت که مـورد عمل جراحی 

سـتون مهره هـا قـرار گرفتـه اند.
MRI -3 اسـتخوان و مفصل هـا: در ایـن نـوع 
تصویربـرداری، وضعیت تمام اسـتخوان ها و مفصل 
هـا، حتی بافت هـای نرم به ویـژه بخش های متصل 
بـه آن هـا قابـل بررسـی اسـت. وضعیـت تاندون ها، 
آسـیب های  و  غضروف هـا  عضـالت،  رباط هـا، 

احتمالـی اسـتخوان ها نیـز بـا ایـن تصویربـرداری 
مـورد بررسـی قـرار گیرد.

MRI -4 حفـره شـکم: معمـوال زمانـی کـه 
اسـتفاده از سـی تـی اسـکن و اولتراسـون پاسـخ 
گـوی نیاز پزشـک برای تشـخیص بیماری نباشـد، 
از MRI حفـره شـکم برای بررسـی دقیق وضعیت 
اندام هـای درونـی حفـره شـکم اسـتفاده می کنند. 
شـاخص تریـن کاربرد MRI حفره شـکم، بررسـی 
وضعیـت کبـد، غـدد فـوق کلیـه و پانکراس اسـت.
 ویـژه دسـتگاه گـردش خـون:  MRI -5 

MRA  ، MRI ویـژه دسـتگاه گـردش خـون و 
بررسـی وضعیـت قلـب و رگ هاسـت. رگ هـای 
مرتبـط بـا گـردن )کاروتیـد( و مغـز نیز بـا این نوع 
MRI بررسـی می شـوند. بـرای بررسـی وضعیـت 
رگ هـای محوطه شـکم، بـه ویژه رگ هـای مرتبط 
بـه کلیه ها نیـز از MRA اسـتفاده می کنند. سـام.

آر.آی تصویربرداری به شـیوه تشـدید مغناطیسـی 
بـا MRI ، شـیوه دیگـری بـرای تصویربـرداری از 
اندام هـا و بافت هـای درونـی بـدن بـا کمـک امـواج 

مغناطیسـی و امـواج رادیویی اسـت.

معرفی
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2-دستگاه سی تی اسکن
)Hitachi(

کامپیوتـری  توموگرافـی  یـا  سی تی اسـکن 
 Computed Tomography scan )CT scan(
یکی از روش های پیشـرفته تصویربرداری پزشـکی است. 
بعد از رادیوگرافی سـاده، سی تی اسـکن بیشـترین کمک 
را بـه بررسـی ضایعـات سیسـتم حرکتـی بـدن انسـان 
از  اسـتفاده  امـروزه  می کنـد.  اسـتخوان ها  بخصـوص 
سـی تی اسـکن جزء جدایی ناپذیر در تشـخیص و حتی 
درمان  بسـیاری از بیماری ها شـده اسـت. با اسـتفاده از 
تصاویـر سـی تی اسـکن می تـوان بافت هـای درون بدن 
را مشـاهده کـرد و شـکل آنهـا را بررسـی نمـود. بـا این 
اطالعـات میتـوان از وجـود بیماری هـای احتمالـی آگاه 
شـد. تصاویر سـی تی اسـکن سـطح مقطع هایی از بدن 

را نشـان می دهـد.
وقتـی کـه بـا یـک اره تنـه یـک درخـت را بـرش 
می دهیـد می توانیـد سـطح مقطـع آن را در محل برش 
ببینیـد. وقتـی کـه یـک نـان حجیم یا یـک کیـک را با 
کارد بـرش می دهیـد سـطح مقطـع آن را در محل برش 
مشـاهده می کنیـد. دسـتگاه بـرش کالبـاس برش هایی 
دسـتگاه  می کنـد.  تهیـه  را  آن  از  مـوازی  و  نـازک 
سی تی اسـکن هـم در واقـع برش هـای مجـازی از بـدن 
انسـان تهیـه می کنـد که سـطح مقطـع آن بـرش دیده 

می شـود. مثـل این اسـت که بـدن را ماننـد کیک برش 
داده و سـطح مقطـع آن را نـگاه می کینـم ولـی در واقـع 
هیـچ برشـی در کار نیسـت و تمـام ایـن عملیـات فقط 
بـر روی صفحـه کامپیوتر صورت می گیرد. دسـتگاه های 
سی تی اسـکن امـروزی چنـان پرقدرتنـد کـه می تواننـد 
تصاویـر برش هایـی با فاصله کمتـر از یک میلیمتـر را از 
بدن انسـان تهیه کنند. تقریبا از هر جایی از بدن انسـان 
سـی تـی اسـکن انجـام می شـود. از فـرق سـر تـا نـوک 
انگشـت پـا را می تـوان سی تی اسـکن کـرده و تصاویـر 
سـطح مقطـع بـدن را در آن برش هـای مشـاهده کـرد. 

 سی تی اسکن چگونه کار می کند
بـرای انجام سـی تی اسـکن از اشـعه ایکس اسـتفاده 
میشـود. در ایـن روش باریکـه نازکـی از اشـعه ایکـس 
)ماننـد باریکه اشـعه لیزر( بـه اندام بیمار تابانده میشـود. 
ایـن اشـعه از تمامـی بافت هایـی کـه سـر راه آن قـرار 
دارنـد عبـور کـرده و مقـداری از آن کـه از طـرف مقابـل 
 Detector انـدام خـارج می شـود بـه توسـط دتکتـور
ایـن  یـا آشکارسـاز های حساسـی دریافـت می گـردد. 
دتکتورهـا اشـعه را به جریـان الکتریکی تبدیل می کنند. 
ایـن فرایند هزاران بـار از زوایای گوناگون تکرار می شـود 
یعنـی باریکه اشـعه ایکـس از زوایـای گوناگون بـه درون 
انـدام تابانـده شـده و خروجـی آن در طرف مقابـل اندام 

می شـود.  اندازه گیـری 
بدیـن ترتیب اطالعات بسـیار زیادی بصـورت مقادیر 
مختلف شـدت جریان الکتریکی که متناسـب با شـدت 
اشـعه دریافت شـده توسط دتکتور اسـت گردآوری شده 
و بـه کامپیوتر مرکزی سـی تی اسـکن ارسـال میشـود. 
ایـن کامپیوتـر بسـیار پـر قـدرت، اطالعـات را پـردازش 
کـرده و نتیجـه آن بصـورت تصاویـر متعددی که سـطح 
مقطـع انـدام را نشـان میدهند بـر روی مانیتور دسـتگاه 
مشـخص میشـود. در صـورت لزوم ایـن تصاویر بـر روی 

فیلم چاپ میشـوند.
 تصاویـر سـی تـی اسـکن بـا دقـت بسـیار بیشـتر از 
تصاویـر رادیوگرافـی سـاده، شـکل اسـتخوان ها و حتـی 
بسـیاری از بافت هـای دیگـر انـدام را نشـان میدهـد. بـا 
اسـتفاده از ایـن تکنیـک میتـوان داخل اسـتخوان را هم 
مشـاهده کرد. اکثر سی تی اسـکن های امروزی اسپیرال 
یـا مارپیچی هسـتند بـه این معنا که منبع اشـعه ایکس 
ماننـد یـک مارپیـچ به دور بـدن بیمار حرکت کـرده و از 
جهـات مختلف تصویربـرداری میکنند. تصاویر سـی تی 
اسـکن های امروزی بسـیار دقیقتر از قبل شـده و سرعت 
ایـن دسـتگاه ها هـم زیاد شـده اسـت بطوریکـه معموال 
انجـام یـک تصویربـرداری سـی تی اسـکن چنـد دقیقه 

بیشـتر طول نمیکشد.
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3- دستگاه سونوگرافی
General Electric-EV 

تاریخچه در سـال 1876 میالدي ، فرانسـیس گالتون 
بـراي اولیـن بار پي بوجود امـواج فراصوت بـرد.  در زمان 
جنـگ جهانـي اول کشـور انگلسـتان بـراي کمـک بـه 
جلوگیري از غرق شـدن غم  انگیز کشـتي هایش توسـط 
زیردریایي هـاي کشـور آلمـان در اقیانـوس آتالنتیـک 
شـمالي دسـتگاه کشـف کننـده زیردریایي هـا به کمک 
امـواج صوتـي بـه نـام Sonar ابـداع کرد. این دسـتگاه 
امـواج فراصـوت تولید مي کرد کـه در پید اکردن مسـیر 

کشـتیها اسـتفاده مي شد.
ایـن تکنیـک در زمـان جنـگ جهانـي دوم تکمیـل 
گردیـد و بعدهـا بطور گسـترده اي در صنعت این کشـور 
بـراي آشـکار سـازي شـکافها در فلـزات و سـایر مـوارد 
مـورد اسـتفاده قـرار مي گرفـت. از کاربـرد بخصوصي که 
انعـکاس صـوت در جنـگ و صنعت داشـت Sonar به 
علم پزشـکي وارد شـد و تبدیل به یک وسیله تشخیصي 

بـزرگ در علـم پزشـکي گردید.
سـیر تحولي در رشـد نخستین دسـتگاه تولید کننده 
امـواج فراصـوت در پزشـکي ، در سـال 1937 میـالدي 
توسـط دوسـیک اختراع شـد و روي مغز انسـان امتحان 

شـد. اگـر چـه اولتراسـوند در ابتـدا فقط براي مشـخص 
کـردن خـط وسـط مغز بـود، اکنـون بصورت یـک روش 
تشـخیصي و درماني مهم در آمده و پیشـرفت روز به روز 
انواع نسـلهاي دسـتگاههاي تولید اولتراسـوند ، تحوالت 
عظیمـي در تشـخیص و درمـان در علم پزشـکي بوجود 
آورده اسـت.تعریف امـواج اولتراسـوند )فراصـوت( امـواج 
فراصـوت بـه شـکلي از انـرژي از امـواج مکانیکـي گفته 
مي شـود کـه فرکانس آنهـا باالتر از حد شـنوایي انسـان 
باشـد. گـوش انسـان قادر اسـت امـواج بیـن 20 هرتز تا 
20000 هرتـز را بشـنود. هر موج )شـنوایي یـا فراصوت( 
یـک آشـفتگي مکانیکـي در یـک محیـط گاز ، مایـع 
و یـا جامـد اسـت کـه بـه بیـرون از چشـمه صوتـي و با 
سـرعتي یکنواخت و معیـن حرکت مي کنـد. در حرکت 
یـا گسـیل مـوج مکانیکـي ، مـاده منتقل نمي شـود. اگر 
ارتعـاش ذرات در جهـت عمـود بـر انتشـار صوت باشـد، 
مـوج عرضي اسـت کـه بیشـتر در جامـدات رخ مي دهد 
و در صورتي که ارتعاش در راسـتاي انتشـار امواج باشـد، 
مـوج طولـي اسـت. انتشـار در بافتهـاي بدن بـه صورت 
امـواج طولي اسـت. از این رو در پزشـکي با اینگونه امواج 

سـر و کار داریم.

 روشهاي تولید امواج فراصوت
روش پیزو الکتریسـیته تاثیر متقابل فشار مکانیکي و 
نیـروي الکتریکـي را در یک محیط اثر پیزو الکتریسـیته 
مي گوینـد. بطـور مثـال بلورهایـي وجـود دارنـد کـه در 
اثـر فشـار مکانیکـي ، نیـروي الکتریکي تولیـد مي کنند 
و برعکـس ایجـاد اختالف پتانسـیل در دو سـوي همین 
بلـور و در همیـن راسـتا باعث فشـردگي و انبسـاط آنها 
مي شـود کـه ادامـه دادن بـه ایـن فشـردگي و انبسـاط 
باعـث نوسـان و تولیـد امـواج مي شـود. مـواد )بلورهاي( 

داراي ایـن ویژگـي را مـواد پیـزو الکتریـک مي گویند.
اثـر پیـزو الکتریسـیته فقـط در بلورهایـي کـه داراي 
تقـارن مرکـزي نیسـتند، وجـود دارد. بلور کوارتـز از این 
دسـته مـواد اسـت و اولین مـاده اي بـود که بـراي ایجاد 
امـواج فراصـوت از آن اسـتفاده مي شـد کـه اکنـون هـم 
اسـتفاده مي شـود.اگر چه مواد متبلور طبیعي کـه داراي 
خاصیـت پیزو الکتریسـیته باشـند، فراوان هسـتند. ولي 
در کاربـرد امـواج فراصـوت در پزشـکي از کریسـتالهایي 
اسـتفاده مي شـود که سـرامیکي بـوده و بطـور مصنوعي 
تهیه مي شـوند. از نمونـه این نوع کریسـتالها ، مخلوطي 
 Lead zirconat &( از زیرکونیـت و تیتانیـت سـرب
Lead titanat( اسـت کـه بـه شـدت داراي خاصیت 
پیزوالکتریسـیته مي باشـند. بـه این مـواد که واسـطه اي 
بـراي تبدیـل انـرژي الکتریکـي بـه انـرژي مکانیکـي و 

 )transuscer( بالعکس هستند، مبدل یا تراسدیوسـر
مي گوینـد. یک ترانسدیوسـر اولتراسـونیک بـکار مي رود 
کـه عالمـت الکتریکي را بـه انرژي فراصـوت تبدیل کند 
کـه به داخـل بافت بدن نفـوذ و انرژي فراصـوت انعکاس 

یافتـه را بـه عالمـت الکتریکـي تبدیل کند.

 روش مگنتو استریکسیون
ایـن خاصیـت در مـواد فرومغناطیس )مـواد داراي دو 
قطبي هـاي مغناطیسـي کوچـک بطـور خود به خـود با 
دو قطبي هـاي مجـاور خود همخط شـوند( تحـت تاثیر 
میـدان مغناطیسـي بوجـود مي آید. مـواد مزبـور در این 
میدانهـا تغییـر طـول مي دهنـد و بسـته بـه فرکانـس 
)شـمارش زنشـهاي کامـل مـوج در یـک ثانیـه( جریان 
امـواج  مي تواننـد  و  مي آینـد  در  نوسـان  بـه  متنـاوب 
فراصـوت تولید کنند. این مواد در پزشـکي کاربرد ندارند 
و شـدت امـواج تولیـد شـده بـه ایـن روش کـم اسـت و 

بیشـتر کاربرد آزمایشـگاهي دارد.

معرفی
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 کاربرد امواج فراصوت:
1. کاربرد تشخیصي )سونوگرافي(

 )Gynocology( 2. بیماریهـاي زنـان و زایمـان
ماننـد بررسـي قلب جنیـن ، اندازه  گیري قطر سـر 
)سـن جنین( ، بررسـي جایگاه اتصال جفت و محل 

ناف ، تومورهاي پسـتان.
3. بیماریهاي مغز و اعصاب )Neurology( مانند 
بررسـي تومور مغـزي ، خونریزي مغـزي به صورت 

اکوگرام مغزي یا اکوانسـفالوگرافي.
4. بیماریهاي چشـم )ophthalmalogy( مانند 
تشـخیص اجسـام خارجي در درون چشـم ، تومور 
عصبـي ، خونریـزي شـبکیه ، انـدازه  گیـري قطـر 

چشـم ، فاصله عدسـي از شـبکیه.
5. بیماریهـاي کبـدي )Hepatic( مانند بررسـي 

کیسـت و آبسـه  کبدي.
ماننـد   )cardology( قلبـي  بیماري هـاي   .6

دیوگرافـي. اکـوکار  بررسـي 
7. دندانپزشـکي ماننـد اندازه گیـري ضخامت بافت 

نـرم در حفره هـاي دهاني.
8. ایـن امـواج بـه علـت اینکـه ماننـد تشعشـعات 
یونیـزان عمـل نمي کننـد. بنابرایـن بـراي زنـان و 

مي باشـند. بي خطـر  کـودکان 
9. کاربرد درماني )سونوتراپي(

10. کاربرد گرمایي
با جذب امواج فراصوت بوسـیله بدن بخشـي از انرژي 
آن بـه گرمـا تبدیـل مي شـود. گرمـاي موضعـي حاصل 
از جـذب امـواج فراصـوت بهبـودي را تسـریع مي کنـد. 
قابلیت کشسـاني کالژن )پروتئیني ارتجاعـي( را افزایش 
مي دهد. کشـش در scars )اسکار=جوشگاههاي زخم( 
افزایـش مي دهـد و باعث بهبود آنها مي شـود. اگر اسـکار 
به بافتهاي زیرین خود چسـبیده باشـد، باعث آزاد شدن 
آنها مي شـود. گرمـاي حاصل از امـواج فراصوت با گرماي 

حاصـل از گرمایش متفاوت اسـت.
میکروماسـاژ مکانیکي به هنگام فشـردگي و انبسـاط 
محیـط ، امواج طولي فراصوتـي روي بافت اثر مي گذارند 
و باعـث جابجایـي آب میـان بافتـي و در نتیجـه باعـث 
کاهـش ورم )تجمـع آب میان بافتـي در اثر ضربه به یک 

مي شـوند. محل( 
 درمان آسـیب تازه و ورم: آسـیب تـازه معموال با 
ورم همراه اسـت. فراصوت در بسـیاري از موارد براي 
از بیـن بـردن مـواد دفعـي در اثـر ضربـه و کاهـش 

خطر چسـبندگي بافتها بـه  هم بـه کار مي رود.
فراصـوت  مزمـن:  یـا  کهنـه  ورم  درمـان   
چسـبندگي هایي کـه میـان سـاختمان هاي مجاور 

مي شـکند. را  شـود  ایجـاد  اسـت  ممکـن 
ــواج  ــر ام ــوختگي اگ ــوند: س ــرات اولتراس  خط
ــکار  ــدون چرخــش ب ــکان ب ــک م پیوســته و در ی
رونــد، در بافــت باعــث ســوختگي مي شــود و بایــد 

ــواج حرکــت داده شــوند. ام
 پارگـي کروموزومي: اسـتفاده دراز مـدت از امواج 
اولتراسـوند با شـدت خیلي باال پارگي در رشته دي 

ان اي )DNA( را نشـان مي دهد.
 ایجـاد حفـره یـا کاویتاسـیون: یکـي از عوامـل 
کاهـش انـرژي امـواج اولتراسـوند هنگام گذشـتن از 
بافتهـاي بـدن ایجاد حفره یا کاویتاسـیون مي باشـد. 
مالحظـه اي  قابـل  مقـدار  شـامل  محلولهـا  همـه 
حبابهـاي گاز غیـر قابـل دیـدن هسـتند و دامنـه 
بزرگ نوسـانهاي امواج اولتراسـوند در داخل محلولها 
مي توانـد بـر روي بافتها تغییـرات بیولوژیکـي ایجاد 
کنـد )پارگـي در دیـواره سـلولها و از هـم گسسـتن 

مولکولهـاي بـزرگ(.

4-دستگاه رادیولوژی 
VARiant600MH2

شـکل کلی دسـتگاه های رادیولوژی بسـته به اینکه به 
چه منظوری )تشـخیصی یا درمانی( سـاخته شده باشند، 
فـرق می کند. ولـی بطور کلی در یک دسـتگاه رادیولوژی 
عمومـی المـپ تولیـد کننده اشـعه ایکـس بـا بازویی به 
پایـه ای کـه می تواند در مسـیرهای مختلـف حرکت کند 
وصـل شـده تـا بتـوان اشـعه ایکـس را بطـور دلخـواه در 
جهات متفاوت متمرکز نمود. در این دسـتگاه ها گذشـته 
از امکاناتـی که بـرای پرتو درمانی و یا تابـش پرتوها برای 

عکسـبرداری ها فراهـم شـده اسـت، گاهـی وسـایلی نیز 
بـرای رؤیـت همزمـان تصویـر قسـمتی از بدن کـه مورد 

تابـش اشـعه قرار گرفته ، اسـتفاده می شـود.
در رادیوگرافی با تنظیم شـرایط الکتریکی تابش پرتو 
رنتگـن و قرار دادن فیلمی در مسـیر خـروج پرتوها و در 
عیـن حال بکار بسـتن وسـایل فرعی برای جمـع و جور 
نمـودن تابـش می تـوان از حـاالت سـالمت و یـا مرضی 
قسـمتی از بدن مدرک مطمئنی برای مطالعه در دسـت 
داشـت. منظـور از عکـس یا رادیوگرافی سـاده ، عکسـی 
اسـت کـه بـدون کاربـرد یـک مـاده خارجـی بـه بـدن 
گرفتـه می شـود. در ایـن روش ، تفکیـک حـدود اعضـاء 
از یکدیگـر مشـکل خواهـد بـود. در رادیوگرافـی بـا مواد 
کنتراسـت ، بـا وارد نمـودن مـواد خارجـی بـه بـدن که 
نسـبت به بافت هـای نرم تراکم متفاوتی داشـته باشـند، 
رنـگ یکنواخـت آن قسـمت را بهـم زده و تمایـز رنگهـا 

می شـود. حاصل 
 

 کاربردهای دستگاه رادیولوژی :
معمـوال اولیـن ارزیابـی از بیمـار ، رادیولـوژی اسـت. 
مهمتریـن کاربـرد رادیولـوژی در مـوارد زیـر خالصـه 

می شـود:
 عکس از ریه که در واقع شناسـنامه سـالمت فرد 

است.
 عکس هـای رنگـی بـا کنتراسـت از مـری ، معده، 

و... کلیه 
 بررسـی های ساده و سـریع از شکم ، مری، معده، 

روده ، کلیه ها ، لوزه سـوم ،سـنگ های کلیه و...
 تشـخیص شکسـتگی ها کـه از بهترین روشـهای 

تشـخیصی است.



30

 عکس های رنگی با کنتراست
 خطرات و نکات ایمنی :

امـواج پونیزه شـده قدرت نفوذ و تخریـب باالیی دارند 
کـه تابـش مـداوم و مکـرر آن منجر به تخریـب بافتهای 
سـلولی می گـردد . بنابرایـن عایـق بندی کامـل محل و 
اسـتفاده از محافظ های سـربی بـرای افراد الزامی اسـت . 
همچنیـن با پیشـرفت تکنولـوژی ، رادیولـوژی نیز دچار 
تحوالتی شـد که از آن جمله ظهـور رادیولوژی دیجیتال 
را بایـد نام بـرد. در رادیولوژی دیجیتال مقدار دز دریافتی 
اشـعه و تکـرار آن پایین بـوده و تصاویر کیفیـت باالتری 
دارنـد بنابرایـن بیماران مـدت زمان کمتـری در معرض 

اشـعه قـرار می گیرند . 

5- دستگاه سنجش تراکم استخوان   
HOLOGIC

سـنجش تراکم اسـتخوان یا دانسـیتومتری استخوان 
نـام روشـی اسـت کـه بـا اسـتفاده از آن میتوان سـفتی 
و سـختی و درجـه محکم بـودن اسـتخوان های بـدن را 
تعییـن کـرد. بـرای سـنجش تراکـم اسـتخوان راه هـای 
متفاوتـی وجـود دارد ولـی رایـج ترین روش آن اسـتفاده 

از روش DEXA اسـت.

 Dual Energy عبـارت  مخفـف  کـه   DEXA
X-ray Absorptiometry اسـت روشـی اسـت که 
از اشـعه ایکس برای سـنجش تراکم اسـتخوان اسـتفاده 
می کند. در این روش از دو منبع، اشـعه ایکس به سـمت 
اسـتخوانی که قصد سـنجش تراکم آن را دارند فرسـتاده 

می شـود. 
مقـداری از اشـعه توسـط اسـتخوان جـذب شـده و 
مقـداری از آن از اسـتخوان عبـور کرده و از سـمت دیگر 
بـدن خـارج می شـود. مقـدار هـر کـدام از این دو اشـعه 
بعـد از خـروج از بدن توسـط یـک گیرنده انـدازه گیری 
میشـود. هرچه تراکم اسـتخوانی بیشـتر باشـد ) به این 
معنـی کـه خلـل و فـرج و فضاهـای خـای ریـز داخـل 
اسـتخوان کمتر باشـند( مقدار بیشـتری از اشعه ایکس 
را جـذب کـرده و اجـازه عبـور اشـعه کمتـری را میدهد 
و مقـدار اشـعه کمتـری بـه گیرنـده می رسـد. اشـعه 
 Detector دریافتـی بـه توسـط گیرنـده یـا دتکتـور
بـه یـک کامپیوتر رفتـه و در آنجـا مقیاس مقدار اشـعه 
بـه مقیـاس میـزان تراکـم اسـتخوان تبدیـل می شـود. 
اسـتفاده از دو منبـع اشـعه ایکـس بـه منظـور دقیق تر 

کـردن اندازه گیـری اسـت.
 دانسـیتومتری یـا سـنجش تراکم اسـتخوان چگونه 
انجـام می شـود. دو نـوع دسـتگاه اسـکن برای سـنجش 

و  مرکـزی  اسـکنرهای  دارد.  وجـود  اسـتخوان  تراکـم 
اسـکنر های محیطـی. در دسـتگاه های اسـکنر مرکـزی 
تراکـم اسـتخوان های مرکـز بـدن یعنـی سـتون مهره و 
لگـن بررسـی شـده و در دسـتگاه های اسـکنر محیطـی 
تراکـم اسـتخوان های محیطی تر مانند مچ دسـت، مچ پا 

و انگشـتان بررسـی می شـود.
در اسـکنر های مرکـزی ابتـدا بیمـار بـر روی تخـت 
دسـتگاه به پشـت دراز می کشـد. از او خواسـته می شود 
که در حین انجام تسـت بیحرکت باشـد. سپس دتکتور 
یـا اسـکنر Scanner دسـتگاه بـر روی قسـمتی از 
را  اندازه گیـری تراکـم اسـتخوان آن  بـدن کـه قصـد 
دارنـد قـرار گرفتـه و یـک منبع اشـعه ایکس پرتـو را به 
سـمت اسـتخوان هدف میتابانـد. این اسـتخوان معموال 
سـتون مهـره یـا مفصـل ران در ناحیـه لگن اسـت. این 
اسـتخوان ها محـل هایـی هسـتند کـه بیـش از بقیـه 
اسـتخوان ها بـر اثـر پوکـی اسـتخوان دچار شکسـتگی 
می شـوند. اسـکن یـا سـنجش تراکـم حـدود 10-20 

دقیقـه بـه طـول مینجامد.
بـوده  و سـبک تر  کوچک تـر  محیطـی  اسـکنر های 
و اسـتفاده از آنهـا راحت تـر اسـت و بـرای انجـام تسـت 
سـنجش تراکم اسـتخوان نیـاز به آمادگـی خاصی وجود 

ندارد.

 کاربردسنجش تراکم استخوان
از این روش تصویربرداری بیشـتر در کسـانی استفاده 
می شـود کـه در معـرض خطـر ابتـال بـه اسـتئوپروز یـا 
پوکی اسـتخوان هسـتند. پوکی اسـتخوان در ابتدا هیچ 
عالمتـی نـدارد ولـی می توانـد موجـب افزایـش احتمال 
خطـر شکسـتگی اسـتخوان شـود. پـس در شـرایط زیر 
توصیه می شـود که از تسـت دانسـیتومتری استخوان یا 

سـنجش تراکم اسـتخوان اسـتفاده شود.
 بروز شکستگی بعد از یک ضربه خفیف

علـت  بـه  معمـوال  کـه  کمـر  در  قـوز  ایجـاد   
می شـود ایجـاد  مهره هـا  مکـرر  شکسـتگی های 

 مصـرف کورتـون به مـدت طوالنـی ) مصرف این 
دارو موجب پوکی اسـتخوان می شـود(

 بروز یائسگی زودرس در سنین کمتر از 45 سال
 آمنـوره یـا قطـع پریود هـای قاعدگـی قبـل از 

یائسـگی بـه مـدت بیـش از یکسـال
 وجـود بیماری هـای همـراه بـا پوکـی اسـتخوان 

ماننـد روماتیسـم مفصلـی و یـا بیماری سـلیاک
 سابقه وجود شکستگی لگن در خانواده مادری

 کـم بـودن شـدید وزن بصورتی کـه BMI کمتر 
از 19 باشد

معرفی
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6-دستگاه ماموگرافی 
PAGAMAD

 )Mammography( مــــامــــوگــــرافــــي
از دو کــلـمــــه )Mamm)o بـه معنـي پسـتان و 
Graphy بـه معنـي نمایـش بـوده و در کل بـه معني 

پرتونـگاري از غـده پسـتاني یـا پسـتان نگاري اسـت.

 فیزیولوژی
سـرطان بـه عنـوان یـک بیمـاري العـالج مدت هـا 
اسـت کـه فکـر بشـر را بـه خـود مشـغول کـرده اسـت. 
علـم ثابـت کرده اسـت علي رغم عـدم وجود یـک درمان 
قطعـي بـراي ایـن بیمـاري ، تشـخیص زود هنـگام و به 
مـوقــع ایـن بـیـمـاري بـه پـزشـکـان کـمک مي کند 
کـه حـداقــل از پـیـشـرفــت ایـن بیمـاري جلوگیري 
کننـد. یکـي از رایج تریـن سـرطان ها مخصوصـا در بین 
زنان سـرطــان سـینه است و از میان روش های مختلف 
تشـخیص سرطان سـینه ، ماموگرافي به عنوان روشي با 

میـزان مقبولیـت باال بسـیار رایـج و متداول اسـت.

 روش کار
در مـامـوگـرافــي عـمـدتــا از دو نوع دید پستان را 

بررسـي مي کننـد: دیـد پهلوي جانبـي و دیـد انتهایي.
 :)MLO( Medio - Lateral Oblique
ایـن تصویـر از یـک زاویـــه مـایــل گـرفـتــه 
مـي شــود. در حـیــن انـجـام یــک ماموگرافي 
تصویـر MLO از یـک زاویـه 90 درجـه گرفتـه 
مي شـود ، چـون بافـت پسـتان را فقـط مي تـوان 
از یک چـهــارم بــاالیــي بـیــرونــي پستـان و 
زیـر بغـل تحـت تـصــویـربـرداري قـرار داد. بـه 
وسـیـلــه  تـصـویــر MLO ماهیچه هاي سینه 
بـه طور جانبـي از باال بـه پائین قابل مـالحظــه 
هسـتند. در تصویـر MLO شـکل ماهیچه هـا 
بایـد بـه صـورت منحنـي باشـند ؛ بـه حالتي که 
ماهیچه ها در حـالـت استراحت هستند ، قسمت 
میاني پستان بـایـد بــه حالت برجسته باشد. در 
ایـن قسـمت مهم اسـت که تمـام قسـمت هایي 
که مورد تصویربرداري قــرار مــي گیرند ، فشرده 
شـوند. بـراي تصویربـرداري بیمـار طـوري قـرار 
مي گیـرد کـه تکنسـین بتوانـد بافـت پسـتان را 
بـه طـور مایـل بدون دسـتگاه قـرار دهد. سـپس 
دسـتگاه بـه طور خـودکار بافت را فشـرده کرده و 
پس از تـثـبـیــت زاویـه و مکـان ، عکـس بـرداري 

مي گیرد. صــورت 

CC( Cranio - Caudal(: ایــن تصـویـر کـه 
از بـاالي بافت پسـتان گرفتـه مي شـود ، در هر نوع 
ماموگرافي رایــج است. این تصویر کل اجزاي بافت 
پستان را مـــورد بــررســـي قـــرار مــي دهــد. 
بـافـت هــاي چـربــي موجود در پستان به صورت 
قسـمت های تاریـک در تــصـــویــــر دیــــده 
مـــي شـــونـــد ، امـــا بـــه گـــونــه اي کــه 
ماهیچه هـاي زیریـن نیز قابـل مالحظه باشـند. در 
ایـن تصویر نیز نوک پسـتان باید به صـورت نیم رخ 
قابل مالحظه باشـد. در این حالت تکنسـین پستان 
را درون دسـتگاه قـرار مي دهـد و در ایـن حالـت 
فشرده سازي بـافـت بـه صـورت افـقـي اسـت. الزم 
بــه ذکــر اسـت نحوه قـرار دادن بافـت در محفظه  
مخصوص دستگاه و نـیــز نـحــوه  ایـستادن بیمار 

در ایـن مراحـل بسـیار با اهمیت اسـت.

 کاربرد ها
ماموگرافـي عمدتـا به منظور شناسـایي و تشـخیص 
سـرطان پسـتان و نیز به منظـور ارزیابـي توده های قابل 
لمـس و ضایعـات غیر قابل لمس پسـتان مورد اسـتفاده 

قـرار مي گیـرد. تسـت ماموگرافـي معمـوال از دو بخش 
اســاســي تـشـکـیــل شــده اســت:

الـف( مـامـوگـرافـي آزمـایشـي
ماموگرافـي آزمـایشــي عمــدتا بـراي افـرادي به 
کار مـي رود هیـچ نشـانه   بالینـي مبنـي بـر ایـن 
که مبتال به سرطان سینه هـسـتـنـــد وجـــود 
نــدارد. یـک آزمـایـش مـامـوگـرافـي استـانـدارد 
شــامل دو بخش اسـت. به عبارت دیگر پسـتان را 
از دو دیـد مـورد بررسـي قرار مي دهنـد. یکي دید 

پهلـوي جانبـي مایل و دیگـري دید انتهایي اسـت.  
ب( مـاموگرافي تشخیصي

مــامــوگــرافــي تـشخیصـي یـا مـامـوگـرافـي 
مشـورتــي روشـي از ماموگرافـي اسـت کـه در 
مواردي اسـتفاده مي شـود که یک غده در پسـتان 
مشاهده شده و یا یک حـالــت غـیـرطـبـیـعــي 
مـشــاهده شده اسـت و نیازمند مطالعه و بررسي 
بیشتر اسـت. بر همین اسـاس این نوع ماموگرافي 
بایـد متناسـب بـا هر مـورد و هـر بیمار خاص باشـد.



32

 مزایا و معایب ماموگرافی
مــوقـــع  بـــه  و  زودرس    تـشـخـیـــص 

کوچـک سـرطاني  بـافـت هــاي 
  تشـخیص توده هـاي موجـود در پسـتان بیماران 

باالي 50 سـال
  دز اشـعـــه ایـکـســي کــه در مـامـوگـرافـي 
انجــام مــي گـیـــرد، بـي خـطــر بــوده و داراي 

عـوارضــي قـابــل اغماض اسـت.
 کنتراسـت باال، وضـوح باال و طراحي سیسـتمي 

بـراي ایجـاد تصاویر دقیق بـا جزئیات.
 در مـامـوگـرافــي هاي مدرن خطر آلوده شدن بیمار 
بـه رادیواکتیـو بسـیار پائیـن اسـت و از ایـن لحـاظ این 

آزمایـش یک تصویربـرداري بي خطر اسـت.
بعضـي از بیمـاران بـه دلیـل احسـاس دردي کـه در 
طـــول مــامــوگــرافـــي بـه علــت فشـرده سـازي 
آزمایـش دوري  ایـن  از  پستــان متحمـل مي شـوند، 
مي کنند اما بـایــد گــفت امروزه با پیشرفت تکنولوژي 
و اختـراع روش هـاي جدیـد انجام ماموگرافـي این عمل 
کامـال بي درد شـده اسـت. وضـوح تابش پرتو هـای یون 
سـاز X و خطر آن براي بیماران همواره مهمترین خطر 
در کار بـا ماموگرافـي اسـت که براي حل این مشـکل به 
تازگـي روش هایي ارائه شـده اند که از اولتراسـوند یا لیزر 

بـراي ماموگرافـي اسـتفاده مي کنند.

 7- دستگاه های پزشکی هسته ای 

Dual Head daac
پزشـکی هسـته ای شـاخه ای از علم پزشـکی است 
کـه در آن از مـواد رادیـو اکتیـو جهـت تشـخیص و 
درمان بیماریها اسـتفاده می شـود. روشهای تشخیصی 
در مـورد اعضـاء مختلـف بـدن مانند اسـتخوانها، مغز، 
کلیـه، ریـه، قلب، دسـتگاه گـوارش و دسـتگاه ادراری 
کاربـرد دارنـد. روش کار بـه این صورت اسـت که ابتدا 
رادیـو دارو مخصـوص هـر عضـو بـا مـاده رادیـو اکتیو 
نشـاندار می شـود و بـه بیمـار تزریـق می شـود و در 
عضـو مـورد نظر تجمـع می یابد سـپس با اسـتفاده از 
دسـتگاه گامـا کمـرا تصویر بـرداری از عضو مـورد نظر 
صـورت می گیـرد. بـر خـالف روشـهای رادیولـژی که 
عمومـا اطالعاتـی در مـورد سـاختمان اعضا بـدن ارائه 
می کنند، روشـهای پزشکی هسـته ای عموما اطالعاتی 
در مـورد عملکـرد اعضـای مختلـف بـدن را بدسـت 

می آورنـد

 آشنایی با اسکن قلب
اسـکن قلب یکی از شـایع ترین روشـهای تشـخیصی 
درپزشـکی هسـته ای اسـت کـه جهـت بررسـی میـزان 
جریان خون عضله قلب و همچنین بررسـی وجود نسـج 
زنـده درعضلـه قلب مورد اسـتفاده قرار می گیرد. اسـکن 

قلـب اطالعاتی را در مورد شـدت گرفتگی عروق، اهمیت 
بالینـی گرفتگی عروق، پیش آگهی بیمـاران قلبی، وجود 
یا عدم وجود نسـج زنـده قلب، امکان و سـودمندی اقدام 
درمانـی نظیـر عمل جراحی باز قلب و آنژیوپالسـتی ارائه 
می دهـد و همچنین در بررسـی بیماران پـس از اقدامات 
درمانی نظیر آنژیوپالسـتی و عمـل جراحی باز قلب موثر 
اسـت. اسـکن قلب جهت بررسی خونرسـانی عضله قلب 
معمـوال در 2 مرحلـه و در یـک روز یـا دو روز متفـاوت 

انجـام می گیرد.
در فـاز اسـتراحت مـاده رادیـو اکتیـو در حالـت 
اسـتراحت بـه بیمار تزریق می شـود و پس از گذشـت 
مـدت زمانـی، تصویر بـرداری صورت می گیـرد. در فاز 
فعالیـت ابتـدا قلب در وضعیت فعالیتی قـرار می گیرد. 
وضعیـت فعالیتـی می تواند توسـط تسـت ورزش و یا 
اسـتفاده از داروی محـرک قلـب صـورت گیـرد و در 
حداکثـر فعالیـت رادیو دارو تزریق می شـود و سـپس 
تصویـر بـرداری مجـدد از قلـب صـورت می گیـرد و 
پس از باز سـازی تصاویر توسـط سیسـتم کامپیوتری، 
و  فعالیـت  حالـت  در  قلـب  عضلـه  خـون  جریـان 
اسـتراحت مقایسـه می شـود و اطالعـات فـوق الذکـر 
بدسـت می آیـد. در برخـی موارد نظیر بررسـی نسـج 
زنـده در عضله قلب، اسـکن فقط در حالت اسـتراحت 

صـورت می گیـرد.

معرفی
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 کارسینوم پروستات 
شـایع ترین تومـور بدخیـم در مـردان و دومین علـت مرگ در بین سـرطان ها 
در مـردان مسـن می باشـد. در ایـاالت متحده سـاالنه قریـب بـه 200000 نفر به 

سـرطان پروسـتات مبتال می شوند.کارسـینوم پروستات با 
روش هـای زیر تشـخیص داده می شـود:

•  (NL : 1-4 ngr/dl) PSA˃ 4 ng/dl
 •  DRE
با توجه به اینکه غده پروستات به چندین ناحیه آناتومیکال 
تقسیم بندی می شود و کارسینوم پروستات اغلب از ناحیه 
 DRE پریفرال غده نزدیک رکتوم منشاء می گیرد بنابراین
ابنورمال معاینه مفیدی می باشد.  بیماران معموال با عالئم 

بالینی زیر مراجعه می نمایند:
• عالئم ادراری شامل:

ادرار کردن منقطع، تاخیر در شروع ادرار،بیدار شدن های 
مکرر از خواب به علت داشتن احساس ادرار، احساس فوریت 

در ادرار کردن، درد پشت

 پاتولوژی 
آدنوکارسینوم پروستات 95% از کارسینوم های پروستات 

را شامل می گردد. 70% کارسینوم های پروستات از ناحیه 
پریفرال پوستریور منشاء می گیرند.کارسینوم پروستات به 
صورت تهاجم موضعی ، انتشار هماتوژن و گسترش لنفاتیک 
گسترش می یابد. تهاجم موضعی به مثانه ، وزیکول سمینال ، 
یورترا و رکتوم مشاهده می شود و شایعترین محل های متاستاز 

هماتوژنوس به استخوان و ریه می باشد.

 خصوصیات رادیوگرافیک 
•  اولتراسوند :

TRUS )سـونوگرافی ترانـس رکتـال( بدنبـال باالبـودن 
DRE ابنورمـال، PSA غیـر طبیعـی بـه عنـوان مدالیته اول 
تصویربـرداری جهـت رویـت ابنورمالیتی هـای غده پروسـتات 
و گاید جهت بیوپسـی می باشـد. سـونوگرافی جهت بیوپسـی 
مسـتقیم از نواحـی هیپواکـو و مشـکوک زون پریفـرال به کار 
مـی رود . بـه دلیـل بـروز بـاالی مولتـی فـوکال بـودن کانسـر 
پروسـتات، بیوپسـی های شـش گانـه سیسـتماتیک انجـام 

می شود.کانسـر پروسـتات در سـونوگرافی در اکثـر مـوارد به صـورت نواحی هیپواکو 
)60%-70%( در زون پریفـرال و بـا احتمـال کمتـر بـه صـورت ایزواکـو و هیپراکو 
)30%-40%( رویـت می شـود.TRUS همچنیـن یـک مدالیتـه انتخابـی بـری 

براکی تراپـی مسـتقیم غـده پروسـتات بـه کار مـی رود.

MRI 
اندیکاسیون های کاربرد:

1-  اندیکاسیون اولیه MRI پروستات در بررسی گسترش اکستراکپسوالر کارسینوم پروستات 
 MRI به دنبال بیوپسی تحت گاید سونوگرافی می باشد.2-  همچنین
 Persistent به صورت PSA زمانی که MRI و بیوپسی تحت گاید
می رود. 3-   کار  به  می باشد  منفی   TRUS-biopsy اما می باشد  باال 
اندیکاسیون دیگر MRI پروستات زمانی است که رادیکال پروستاتکتومی 

انجام شده است اما همچنان PSA باال می باشد.
خصوصیات سکانس ها و سیگنال های به کار برده شده در ارزیابی کانسر 

پروستات :
← T1 جهت ارزیابی مارژین غده پروستات ، درگیری نورواسکوالر 

باندل و هموراژی بعد بیوپسی به کار می رود.
← T2 نواحی مشکوک به کانسر به صورت Low signal در زون 

پریفرال با سیگنال باال رویت           می شود.
 ← WI/ADCدر اغلب موارد Restriction in diffusion را نشان 

می دهد.
Dynamic contrast enhancement (DCE) ←

انهانسمنت را در کانسر نشان می دهد اما در هیپرپالزی پروستات 
)در ناحیه سنترال( و پروستاتیت هم انهانسمنت داریم که افتراق آن ها از 

یکدیگر دشوار می باشد.
نسبت  افزایش  یا   Cho/citrate نسبت  افزایش   MRS ←
دیده می شود. گسترش  پروستات  کارسینوم  در   Cho+cr/citrate
اکستراکپسوالر پروگنوزبد را به همراه دارد و به کمک مشاهدات زیر 

تشخیص داده می شود.
بانـدل/  نوروواسـکوالر  داخـل  بـه  گسـترش  و  آسـیمتری    -1 
  / یورتـرا  درگیـری    -3 / رکتوپروسـتات  زاویـه  شـدن  محـو    -2 

4-  گسترش به سمینال وزیکول.
لنفادنوپاتی به بهترین شکل در سکانس  T1تشخصی داده می شود.

 CT 
ندارد. پروستات  کانسر  شناسایی  در  خوبی  تشخیصی   صحت 

 ، رتروپریتونئال  و  لگنی  لنفادنوپاتی های  کشف  جهت  اسکن    CT
هیدرونفروز و متاستاز استئوبالستیک به کار می رود.

 پزشکی هسته ای 
اســکن اســتخوانی -MDP TC 99 معموال جهت بررســی متاســتاز اســتخوانی کانســر 
  hypo intense بــه صــورت T2 پروســتات بــه کار می رود. کانســر پروســتات در ســکانس
بــا restriction in diffusion و افزایــش K-transe و نفــوذ پذیــری میکروواســکوالر خود 

را نشــان می دهــد.

شایع  ترین تومور بدخیم در مردان
 دکتر بهمن رسولی

متخصص رادیولوژی

کارسینوم پروستات 



34

خــبـــر

تسنیم :  به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهراندیشه 
محمد آیینی رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت گفت : ایجاد 
فضای مطلوب برای اشتغال و اقتصاد ُخرد یعنی اقتصاد منطقه  
محور و توجه ویژه به بخش گردشگری دو شاخص اصلی شهر 
اندیشه است .مدیرعامل شهر جدید اندیشه در مورد برنامه راهبردی 
– عملیاتی 5 ساله این شهر گفت: به تصور من تدوین این برنامه 
یکی از مهم ترین دست آوردهای نرم افزاری شرکت عمران به شمار 
می رود، چراکه مسیر شهر اندیشه را طی 5 سال آتی روشن می کند 
و مدیران ومسئوالن این منطقه را موظف به اجرای برنامه ها و 
پیشرفت شهر می کنمحمد آئینی مدیرعامل شرکت عمران شهر 
جدید اندیشه در تشریح اهم اقدامات انجام شده طی سه سال 
گذشته در این شهر جدید بیان کرد: بر اساس سیاست دولت 
یازدهم در احداث شهرهای جدید مبنی براینکه این مناطق باید 
به نوعی مبشر زندگی بوده و از  ویژگی و امتیاز مثبتی برخوردار 
باشند همواره سعی کردیم تا شرایطی را در این مناطق فراهم کنیم 
که افراد به قصد سکونت به سمت آن ها جذب شده و نسبت به 
محل زندگی شان احساس تعلق خاطر داشته باشند.آئینی در ادامه 
با تأکید بر این نکته که اخیرا همه تالش ما بر این متمرکز بوده که 
تمامی اهداف و محورهای بحث ایرانشهری در پروژه ها و طرح های 
این شهر جدید رعایت شود گفت: به عقیده ما یک شهر جدید باید 
از تراز زندگی مثبتی برخوردار بوده و به تمامی مسائل از جمله 
حرکت پذیری، محیط زیست، اقتصاد درون زا و سایر شاخص های 

شهر ایرانی مجهز باشد. وی همچنین از تدوین برنامه راهبردی و 
عملیاتی 5 ساله شهر جدید اندیشه در دوره اخیر خبر داد و گفت: 
به تصور من تدوین این برنامه یکی از مهم ترین دست آوردهای 
نرم افزاری شرکت عمران به شمار می رود، چراکه مسیر شهر اندیشه 
را طی 5 سال آتی روشن کرده و مدیران ومسئوالن این منطقه را 

موظف به اجرا و پیشرفت شهر می کند.
آئینی با تأکید براینکه قطعا تهیه این برنامه می تواند الگوی 
مناسبی برای سایر شهرهای جدید در کشور باشد گفت: ما باید 
در امر شهرسازی به شهروندان توجه کنیم، ابعاد اجتماعی-فرهنگی 
و همچنین هویت بخشی به شهرها از دستورالعمل های اصلی ما در 
این دوره بود که اتفاقات بسیار مؤثر و چشمگیری در این راستا در 

شهر جدید اندیشه به انجام رساندیم.
مدیرعامل شهر جدید اندیشه احداث فضاهای عمومی و اجرای 
پروژه بازار بزرگ ایرانی اسالمی را نمونه ای از این اقدامات خواند 
و افزود: ایجاد این فضاها باعث شده تا درحال حاضر محلی برای 
همایش ها و تجمعات سیاسی – مذهبی فراهم و تعلق خاطر 
شهروندان به منطقه زندگی شان بیشتر شود. آئینی همچنین تعامل 
مناسب با سیستم مدیریت شهری را از ضروریات ایجاد یک شهر 
موفق دانست و گفت: ما زمانی می توانیم در شهر موفق باشیم که 
با مدیریت شهری رابطه خوبی داشته باشیم، اقدامی که طی مدت 
زمان اخیر به طرز چشمگیری در شهر جدید اندیشه دیده شده 
و در اجرای بسیاری از پروژه ها تأثیرگذار بوده است. وی در ادامه 

برنامه ریزی، مدیریت شهری و حوزه فرهنگی- اجتماعی را سه 
محور اصلی و ضروری مورد توجه در پیشرفت شهرها دانست و 
گفت: به عقیده من بیشترین مشکل در شهرهای جدید مدیریت 
شهری نامناسب است که باید با کنار گذاشتن منیت های سازمانی 

ادارات ذیربط بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه در ادامه سخنان 
خود از تکمیل سایت مسکن مهر این شهر جدید در اواخر سال 
گذشته خبر داد و گفت: شهر اندیشه در کل دارای 3100 واحد 
مسکن مهر است که در ابتدای دولت یازدهم دارای پیشرفت 
فیزیکی 35 درصدی بوده و تنها یک پروژه از 14 پروژه آن تکمیل 
شده بود. با وجود آنکه مسکن مهر این شهر نیز همانند پردیس 
دیر شروع شده و دارای مشکالت فنی و مالی بسیار زیادی 
بود ولی خوشبختانه توانستیم طی فعالیت این دولت تمامی 
پروژه های متوقف شده را فعال و آن را به سرانجام خیر برسانیم. 
به گفته این مقام مسئول مسکن مهر اندیشه تنها پروژه ای است 
که در آن برای تمامی واحدها پارکینک تأمین شده و نمای آن 
از کاشی، آجر و سنگ است. اقدامی که نه تنها فضای شهر را 
زیبا کرده بلکه حقوق شهروندی و کرامت انسانی را نیز تا حد 
بسیار زیادی رعایت کرده است. آئینی تسهیل در عبور و مرور 
شهروندان را مسئله دیگر مورد توجه در شهر جدید اندیشه طی 
این دوره خواند و گفت: موفق شدیم در این مدت بیش از 50 
کیلومتر پیاده رو و معبر ایجاد کرده و تا حد زیادی به زیبایی 
شهر نیز بیافزاییم. وی ادامه داد: در ابتدای فعالیت دولت یازدهم 
پروژه بازار ایرانی اسالمی اندیشه به طور میانگین دارای 50 درصد 
پیشرفت فیزیکی بود که با هزینه 25 میلیارد تومان در این دولت 
)به غیر از مشارکت بخش خصوصی( توانستیم این پروژه بزرگ 
را به پایان برسانیم.این مقام مسئول همچنین احداث ورودی و 
خروجی جدید فاز 4 اندیشه را از دیگر اقدامات مورد توجه اجرایی 
در این مدت دانست و گفت: این پروژه که تالش می شود تا به 
بهره بردرای برسد با نگاه پدافند غیرعامل در اندیشه ایجاد شده و 
شهر را از بن بست خارج کرده است. به گفته وی این خروجی 
دسترسی شهروندان به جاده شهریار – کرج را آسان کرده و به 

میزان چشمگیری از ترافیک شهری کاهش می دهد.
آئینی در پایان اجرای پروژه 50 هکتاری مرکز شهر و همچنین 
طرح راه سبز را از اولویت های فعالیت های عمرانی شهر جدید 
اندیشه در سال 96 مطرح کرد و افزود: اقدامات گسترده ای از جمله 
ساخت بازار، ره باغ )با الهام از چهارباغ اصفهان(، پروژه های تجاری – 
اداری، پارک پدافند غیرعامل، باغ موزه دفاع مقدس، میدان شهر با 
ساختمان جدید شهرداری، باغ ایرانی برای گردشگری، محله ایرانی 
)که تردد خودرو در آن وجود ندارد(، میدان شورای شهر و احداث 
ساختمان جدید شورای شهر و همچنین میدانی برای نمایش های 
در پروژه مرکز شهر اجرا خواهد شد که پس از تکمیل تحول 

عظیمی در عرصه شهرسازی این منطقه به همراه خواهد داشت.

اقتصاد منطقه محور و گردشگری
 2 شاخص برجسته شهر جدید اندیشه

مدیرعامل شرکت عمران شهر اندیشه : 
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رتبه نخست جمعیت پذیری 
در شهرهای جدید به اندیشه رسید

براسـاس انتشـار آمـار نفـوس و مسـکن سـال 95 مرکز آمـار ایران، شـهر جدید 
اندیشـه بـا 116 هـزار نفـر جمعیت همچنـان برقله اسـکان و میزبانی از سـاکنین 
شـهرهای جدیـد تکیه می¬زنـد و در کنـار دیگر شـهرهای جدید ایـران به گواهی 
مرکـز آمـار یکـی از جـذاب ترین شـهرهای جدیـد برای اسـکان مردم می باشـد.در 
نتایج منتشـره، رشـد 20 هزار نفری جمعیت در شـهر جدید اندیشه نسبت به دوره 
قبـل سرشـماری در سـال 90 مشـاهده می¬ شـود و در حـال حاضر  ایـن رقم 15 
درصد از جمعیت سـاکن در شـهرهای جدید ایران را به خود اختصاص داده اسـت 
و این امر خود گواه و گویای فراهم نمودن بسـتر و زیرسـاخت های مناسـب شـهری 
توسـط شـرکت عمـران در ایـن شـهر جدید اسـت که موجبـات ترغیب و اسـکان 

جمعیت در شـهرجدید اندیشـه را مهیا نموده اسـت.

مدیرعامل شرکت عمران اندیشه خبر داد

اندیشه جزء ۳۰۰ شهر ایمن دنیا
مدیرعامـل شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه گفـت: از 2012 شـهر جدید 
اندیشـه توسـط موسسـه مودی به عنوان یک شـهر ایمن شـناخته شـده اسـت و 
جـزء 300 شـهر ایمـن دنیا محسـوب می شـود. به گـزارش روابط عمومی شـرکت 
عمران شـهر اندیشـه ، محمـد آئینی در گفت وگو بـا خبرنگار خبرگزاری فـارس در 
غرب اسـتان تهران با اشـاره به ویژگی های شـهر جدید اندیشـه اظهار کرد: ویژگی 
اصلی این شـهر این اسـت که قبل از اینکه شـهر جدید اندیشـه سـاخته شود، طرح 
تفصیلـی و جامـع برای آن اندیشـیده شـده بود و این شـهر نیز بر مبنـای این طرح 

ساخته شـده است.
مدیرعامل شـرکت عمران شـهر جدید اندیشـه بیان کرد: نکته دوم وفادار بودن 
مجریـان سـاخت و سـاز شـهر جدیـد اندیشـه به طـرح اصلی اسـت، یعنی شـیوه 
خیابان کشـی ها، فضای سـبز، معابر و خدمات روبنایی و زیربنایی همان گونه اسـت 
کـه طـرح آمـده بـه پیـش رفته اسـت، این طـرح نیز بـا محاسـبات دقیق انجـام و 
مصـوب شـده اسـت. وی تصریح کـرد: وفـاداری به طرح اولیه شـهر جدید اندیشـه 
باعث شـده اسـت تا این شـهر نسـبت به شـهرهای اطراف خود و حتی شـهرهای 
سـطح کشـور متمایـز باشـد. آیینی خاطرنشـان کـرد: هر کسـی وارد شـهر جدید 
اندیشـه می شـود متوجـه ایـن وجـه تمایـز و تفـاوت می شـود، چراکه وارد شـهری 
شـده اسـت کـه دارای معابـر عریض با نـوار سـبز در تمامی معابر اسـت، همچنین 
پیاده روهـای این شـهر نیز نسـبتاً عریض هسـتند. وی گفت: شـهر جدید اندیشـه 
دارای کاربری هـای تجـاری، اداری، مسـکونی، خدماتی و … اسـت و این نظم در کل 
شـهر دیده می شـود، تمامی این موارد باعث شـده تا شـهر جدید اندیشـه به عنوان 

یک شـهر ایمن شـناخته شود.
مدیرعامل شـرکت عمران شـهر جدید اندیشـه اظهار کرد: از 2012 شـهر جدید 
اندیشـه توسـط موسسـه مودی به عنوان یک شهر ایمن شناخته شـده است و جزء 
300 شـهر ایمن دنیا محسـوب می شـود. وی بیان کرد: شـهر جدید اندیشـه دارای 
ظرفیت هـای باالیـی اسـت کـه با فعـال کـردن آن می توان به پیشـرفت این شـهر 
کمـک شـایانی کـرد. وی در پایـان متذکـر شـد: شـهر جدید اندیشـه همچنین به 
عنوان شـهر سـبز محسوب می شـود، سرانه فضای سـبز در این شـهر 17 مترمربع 

بوده که دو برابر متوسـط کشـور اسـت.

سی تی اسکن
)CTScan( 

انگلیسـی:                             )بـه  رایانـه ای  توموگرافـی  یـا  رایانـه ای  برش نـگاری  یـا  رایانـه ای  مقطع نـگاری 
Computed Tomography( یـا بـه اصطالح سـی تی اِسـَکن، روشـی نوین اسـت کـه در علوم 
تشـخیصی در فیزیک پزشـکی کاربرد تحقیقاتی و درمانی فراوانی دارد. در این روش، کالبد انسـان 
یـا دیگـر جانوران به صـورت الیه به الیه برانداز )اسـکن( می شـود و بدین ترتیب بخش هـای درونی 

بـدن نیـز برای پزشـکان قابـل رؤیـت می گردد.
امـروزه فنـاوری سی تی اسـکن در بیمارسـتان ها و مراکـز پژوهشـی در سرتاسـر دنیـا )از جمله 
در ایـران( کاربرد وسـیع دارند. تصویربرداری سـی تی یا سـی تی اسـکن یـا توموگرافی کامپیوتری 
)بـه فارسـی: مقطع نـگاری رایانه ای( اسـتفاده از اشـعه ایکـس در ارتباط با الگوریتم ها و محاسـبات 
کامپیوتـری بـه منظـور ایجاد تصویر از بدن می باشـد. در سـی تـی، یک تیوب یـا لوله تولیدکننده 
اشـعه ایکس، در مقابل یک آشکارسـاز )دتکتور( این اشـعه قرار داده شـده، و با کمک حلقه ای که 
بـه صورت یک دسـتگاه و به شـکل چرخشـی در اطراف بیمار حرکت می کنـد، تصویر کامپیوترِی 
مقطعـی بـه صـورت برش یـا مقطع عرضی تولید می نماید. سـی تی در سـطح آگزیـال یا محوری 
اسـت کـه تصویـر به دسـت می دهـد، در حالی که تصویرهـای مقطع کرونـال )تاجی( و سـاژیتال 

)سـهمی( را می تـوان به وسـیله بازسـازی های کامپیوتـری ارائه کرد.
عوامـل رادیوکنتراسـت یـا مـواد حاجـب اغلب در سـی تی بـرای توصیـف بهتر آناتومـی مورد 
اسـتفاده واقـع می شـوند. گرچـه رادیوگرافی قادر بـه تولیـد و ارائه تفکیک پذیری فضایـی باالتری 
اسـت، اما در عوض سـی تی می تواند اطالعات بیشـتری را در مورد تغییرات دقیق و ظریف مربوط 
بـه میرایـی پرتو ایکس تشـخیص دهد. در ضمن سـی تی بیمـار را در معرض تابش اشـعه یونیزان 
بیشـتری در مقایسـه بـا رادیوگرافـی قرار می دهد. در سـی تی نوع اسـپیرال با آشکارسـازهای زیاد 
)مولتی دتکتور( از چند ردیاب یا آشکارسـاز بهره گیری می شـود. در این نوع 8 ، 16، یا 64 ردیاب 
یـا آشکارسـاز در طـول حرکتی پیوسـته و مسـتمر از بیمار، از طریـق تابش پرتو تصویر به دسـت 
می آورنـد کـه حاصـل تصاویـری عالی و با جزئیات بسـیار ظریف در زمان بررسـی کمتر می باشـد.

بـا تجویـز سـریع کنتراسـت وریـدی در طی سـی تی اسـکن ایـن جزئیـات دقیق تصویـری را 
می توان بازسـازی سـه بعدی نمود و بدین ترتیب تصاویری از کاروتید، شـریان مغزی و کرونری، یا 
به صورت سـی تی آرتریوگرافی و سـی تی آنژیوگرافی حاصل نمود. سـی تی اسـکن اسـت تسـت 
انتخابـی در تشـخیص برخی از شـرایط اضطـراری و اورژانـس مانند خونریزی مغـزی، آمبولی ریه 
)لختـه ای کـه موجب انسـداد در عروق ریه ها شـود(، دایسکشـن آئـورت یا همان پارگی سـرخرگ 
آئـورت )پـاره شـدن دیـواره آئـورت(، آپاندیسـیت، دیورتیکولیت، و سـنگ کلیه می باشـد. بـا ادامه 
پیشـرفتها و بهبـود مـداوم در تکنولوژی)فنـاوری( سـی تی اسـکن، از جمله سـریعتر شـدن زمان 
تصویربـرداری و بهبـود رزولوشـن یـا وضـوح و تفکیک پذیری تصاویر، دقـت و کارایی ایـن روش به 
طور چشـمگیری افزایش یافته و در نتیجه از سـی تی اسـکن به میزان بیشـتری در تشـخیص های 

پزشکی اسـتفاده می شود.
نخسـتین دسـتگاه سـی تی اسـکن )سـی تی اسـکنر( که به لحاظ تجاری قابل بهره برداری بود، 
توسـط سـر گادفری هانسفیلد در آزمایشـگاه مرکزی تحقیقات ایمی )EMI( در بریتانیای کبیر به 
سـال 1972 اختراع شـد. حقوق قانونی ایمی )EMI( متعلق به شـرکت توزیع آثار موسـیقِی گروه 
بیتل هـا )بیتلـز( بود که منافع آن به بودجه پژوهشـی اختصاص می یافت. سـر گادفری هانسـفیلد 
و آلـن مـک لـود مک کورمـک، به خاطر اختراع مشترکشـان یعنی سـی تی اسـکن، برنـده جایزه 
نوبل پزشـکِی سـال 1979 شـدند. نخستین دسـتگاه سی تی یا همان سی تی اسـکنر نیز، به سال 

1972 در کلینیک میو در روچسـتر واقع در مینسـوتا نصب گردید.

بخش اول

نیما ملکی 
کارشناس فنی و اجرایی

 مرکز تصویربرداری پزشکی جام جم شهریار
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ــکی  ــام پزش ــات نظ ــن دوره انتخاب ــی هفتمی ــت اجرای ــس هیئ ریی
اســتان تهــران از آغــاز ثبــت نــام کاندیداهــا خبــر داد و گفــت: انتخابــات 
ــزارش  ــه گ ــود.  ب ــزار می ش ــاه برگ ــکی در 30 تیرم ــام پزش ــازمان نظ س
روابــط عمومــی ســازمان نظــام پزشــکی دکتــر علــی جعفریــان رئیــس 
ــن دوره  ــری هفتمی ــت خب ــران در نشس ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش
انتخابــات نظــام پزشــکی اســتان تهــران، اظهــار کــرد: عملیــات اجرایــی 
هفتمیــن دوره انتخابــات نظــام پزشــکی کشــور از دو هفتــه قبــل کلیــد 
خــورد کــه از چهارشــنبه هفتــه گذشــته عملیــات اجرایــی آن آغاز شــده 
اســت.  وی افــزود: بــا تعییــن اعضــای شــورای نظــارت هــر شهرســتان 
هیــأت اجرایــی انتخابــات تشــکیل شــده اســت در واقــع هیــأت اجرایــی 
مســئولیت برگــزاری فرآینــد انتخابــات را بــر عهــده دارد و همچنین هیأت 
ــر دوش خواهــد داشــت.  ــات را ب ــر انتخاب نظــارت مســئولیت نظــارت ب

رئیس هیــأت اجرایــی هفتمیــن دوره 
ــتان  ــکی اس ــام پزش ــات نظ انتخاب
اســاس  بــر  داد:  ادامــه  تهــران 
روزنامه هــای  در  کــه  ابالغیــه ای 
کثیراالنتشــار سراســر کشــور منتشر 
ــان از  ــام داوطلب ــد ثبت ن شــد، فرآین
ــرداد  ــت 20 خ ــرداد لغای ــردا 14 خ ف
مــاه در تمــام ایــام عــادی و روزهــای 
تعطیــل از ســاعت 8 لغایــت 16 انجــام 
می شــود کــه متقاضیــان واجــد 
شــرایط می تواننــد بــا در دســت 

ــکان  ــه م ــود ب ــدارک خ ــتن م داش
ــود را  ــام خ ــه و ثبت ن ــده مراجع ــن ش تعیی

انجــام دهنــد. وی افــزود: انتخابــات نظــام پزشــکی در تاریــخ 30 تیرمــاه 
ــات نظــام  ــن دوره انتخاب ــام هفتمی ــکان ثبت ن ــد شــد و م ــزار خواه برگ
پزشــکی اســتان تهــران در مــوزه تاریــخ علــوم پزشــکی قــرار خواهــد 
داشــت. جعفریــان در خصــوص شــرایط داوطلبیــن ایــن دوره از انتخابــات 
ــد دارای شــرایطی شــامل  ــان بای ــرد: متقاضی ــوان ک نظــام پزشــکی عن
تابعیــت ایرانــی، نداشــتن فســاد اخالقــی و مالی، داشــتن حســن شــهرت 

3۰ تیـرماه
زمان  برگزاری انتخابات نظام پزشکی

اجتماعــی و شــغلی، حســن شــهرت در تعهــد بــه احــکام دیــن مبیــن 
ــت در نظــام پزشــکی  ــل 3 ســال عضوی ــن دارای حداق اســالم و همچنی
ــأت  ــس هی ــی، باشــند. رئی ــأت نظــارت و اجرای ــت در هی ــدم عضوی و ع
اجرایــی هفتمیــن دوره انتخابات نظام پزشــکی اســتان تهــران در خصوص 
شــرایط اقلیت هــای دینی، گفــت: اقلیت هــای 
دینــی بــر اســاس قانــون اساســی جمهــوری 
ــادی و  ــکام اعتق ــع اح ــران تاب ــالمی  ای اس
دینــی خــود هســتند. رئیــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی دانشــگاه تهــران گفــت:  در شــهرهایی 
کــه جمعیتــی بــاالی 500 پزشــک در آنهــا مشــغول 
بــه فعالیــت هســتند، تعــداد 11 پزشــک، 2 دندانپزشــک، 
2 داروســاز، یــک متخصــص علــوم آزمایشــگاه و یــک نفــر 
ــب  ــد در ترکی ــه دار می توانن ــیه پروان لیسانس
ــد،  ــرار گیرن ــده ق ــاب ش ــای انتخ اعض
همچنیــن در شهرســتان های اســتان 
ــه  ــه صــورت جداگان ــات ب تهــران انتخاب

ــود.  ــزار می ش برگ
اهمیــت  خصــوص  در  جعفریــان 
انتخابــات نظــام پزشــکی اظهــار کــرد: با 
توجــه بــه ماهیــت کار گــروه پزشــکان و 
ــات  ــر در لحظ ــن قش ــانی ای خدمت رس
ــردم  ــا م ــاط مســتقیم ب حســاس و ارتب
ــه  ــا در جامع ــاالی آنه ــذاری ب و تأثیرگ
الزم اســت انتخابــات نظــام پزشــکی بــا 
حضــور فعــال پزشــکان برگــزار شــود تا 
ــه صــورت ســریع تر  ــف خــود ب ــد در اجــرای وظای نظــام پزشــکی بتوان
ــام  ــات نظ ــن دوره انتخاب ــی هفتمی ــأت اجرای ــس هی ــد. رئی ــل کن عم
ــات،  ــن انتخاب ــزاری ای ــران در خصــوص نحــوه برگ ــتان ته پزشــکی اس
عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه تمهیــدات انجــام شــده انتخابــات بــه صورت 
ــه  ــان ب ــام داوطلب ــد ثبت ن ــا فرآین ــود، ام ــزار می ش ــی برگ الکترونیک

ــد شــد. صــورت ســنتی و دســتی انجــام خواه
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ــک ســاله  ــدن ی شــهردار شــهریار از معطــل مان
ــت  ــط زیس ــازی محی ــا س ــاماندهی زیب ــه س الیح
ــزارش  ــه گ ــرد. ب ــاد ک ــهر انتق ــن ش ــورای ای در ش
خبرنــگار مــا ، مســعود رهنمــا در جلســه اســتیضاح 
شــهردار شــهریار، در دفــاع از فعالیت هــای مجموعــه 
شــهری، گفــت: خوشــبختانه در هر فضایی کــه وارد 
شــده ام، بــه گفتــه دوســت و دشــمن باعــث ارتقــاء 
آن ســازمان می شــدم. علــت رشــد و پیشــرفت های 
صــورت گرفتــه تکیــه بــر قابلیــت هایــی بــود کــه 

داشــته ام.
ــه در  ــوان نمون ــه عن ــت: ب ــا گف ــدس رهنم مهن
مرکــز کنتــرل ترافیــک تهــران مجموعــه ای را ایجاد 
کردیــم کــه زبانــزد خــاص و عــام بــود و هــم اکنــون 
وقتــی شــهرداری تهــران مهمــان خارجــی دارد ابتدا 

مهمــان را بــرای بازدیــد بــه آنجــا می بــرد.

ــل  ــا تعام ــتم؛ ام ــل هس ــل تعام  اه
ــدا ــت دهخ ــگ لغ فرهن

شــهردار شــهر شــهریار در ادامــه بــا بیــان اینکــه 
اهــل تعامــل، کمــک و مــدارا هســتم و بــه خاطــر 
ــت: واژه  ــم گف ــه کار می کن ــورم هم ــرفت کش پیش
تعامــل بــرای مــن معنــی همــان واژه ای اســت کــه 

ــم. ــدا می خوان ــت دهخ ــگ لغ در فرهن

ــدم،  ــه شــهریار آم ــه ب رهنمــا گفــت: از روزی ک
هدفــم ایــن بــوده کــه بــه عنــوان یــک مدیــر بومــی 
ــود  ــن ب ــا ای ــه م ــم. برنام ــت کن ــهرم خدم ــه ش ب
ــا و  ــاله ایده ه ــی دو س ــک ال ــی ی ــازه زمان ــه در ب ک
چهارچوب هــای ســاختاری اولیــه را شــکل دهیــم و 
در ادامــه کارهــای بــزرگ تــری انجــام دهیــم. امــا در 
شــرایطی قــرار گرفتیــم کــه مــدام مــا را بــه چالــش 

ــد. ــل می ش ــدم تعام ــث ع ــه باع ــیدند ک می کش

 در ایــن 4ســال بــه انــدازه 12ســال کار 
شــده اســت

شــهردار شــهریار گفــت: در ایــن چهــار ســال بــه 
ــر  ــا بهت ــر تعامل ه ــد، و اگ ــال کار ش ــدازه 12 س ان
بــود در دو ســال اول راه 12 ســاله را رفتــه بودیــم.وی 
در ادامــه بیــان نمــود: در بحــث بودجــه و اعتبــارات، 
شــهرداری های دیگــر را بررســی کنیــد. در شــرایط 
بحــران اقتصــادی کــه باعــث رکــود شــدید ســاخت 
بــود،  اقتصــادی شــده  فعالیت هــای  و  و ســاز 
افزایــش بیــش از 4 برابــر بودجــه نســبت بــه ســال 
92 را داشــته ایــم. بودجــه شــهرداری در ســال 92  
هشــتاد میلیــارد تومــان  بــود کــه در ســال جــاری 
ــان رســیده اســت.  ــارد توم ــش از 300 میلی ــه بی ب
رهنمــا گفــت: 900 میلیــارد تومــان قــرار داد واقعــی 

جهــت ســرمایه گــذاری منعقد شــده اســت. کــه در 
ــه ایــن قراردادهــا  ــه صــورت ارزشــی ب واقــع اگــر ب
نــگاه کنیم میــزان آن بســیار بیشــتر از 900 میلیارد 

تومانــی اســت.
ــاه از ورود  ــد از 9 م ــت: بع ــهریار گف ــهردار ش ش
ــزرگ  ــش ب ــهریار، همای ــهرداری ش ــه ش ــده ب بن
فرصت هــای ســرمایه گــذاری برگــزار کردیــم. ایــده 
هایــی کــه روزی رویــا بودنــد و بســیاری اجــرای آن 
را بــاور نمــی کردنــد پــس از عملیاتــی کــردن آنهــا، 
ــوه و  ــدان می ــه آســفالت، اجــرای می ــد کارخان مانن
تربــار، پایانــه ترابــی و… بــدون پرداخــت پــول و بــا 

مدیریــت منابــع و جــذب ســرمایه انجــام شــد.
رهنمــا گفــت: در بحــث رتبــه بندی شــهرداری ها 
رتبــه شــهرداری شــهریار را بــه رتبــه ده رســاندیم.

ــا  ــه اعض ــا، هم ــازمان ه ــش س ــت: در بخ وی گف
می داننــد دیگــر ماننــد ســازمان های ادوار گذشــته 
نیســتند. بــه عنــوان نمونــه ســازمان آتــش نشــانی، 
کــه هــم اکنــون از بهتریــن امکانــات برخوردار اســت 
و حتــی در مواقعــی شــهرهای دیگــر از آتش نشــانی 

ــرد. شــهریار کمــک می گی

 پنج بار استیضاح یک شهردار
شــهردار شــهریار گفــت: شــرایط ســختی بــرای 
انجــام وظایفــم ایجــاد شــده بــود. در واقــع بــه جــای 
چهــار بــار پنــج بــار اســتیضاح بــرای مدیــری کــه با 
تمــام محدودیت هــا ســعی کــرده مصوبــات شــورا را 

انجــام دهــد.
رهنمــا در ادامــه گفــت: بــا افتخــار ســاالنه بیــش 
از 80 میلیــارد تومــان پــروژه عمرانــی در ســطح شــهر 
انجــام شــده اســت. و خوشــبختانه اعضــای شــورای 
ــر  ــی پیگی ــای عمران ــرای پروژه ه ــز در اج ــهر نی ش
ــهرداری در  ــط ش ــای توس ــت: پروژه ه ــد.وی گف بودن
ــراز اول  ــه در ســطح اســتان ت حــال انجــام اســت ک
اســت و هیــچ کــدام از شــهرداری های اســتان تــوان 
انجــام چنیــن پــروژه هایــی را نداشــته انــد کــه نمونه 
ان پــروژه تقاطــع ســه ســطحه شــهید صیادشــیرازی 
بــا اعتبــار 90 میلیــارد تومانــی می باشــد. کــه کافــی 
اســت ایــن پــروژه را بــا پــروژه پــل ورودی شــهرقدس 
کــه بیــش از ده ســال اســت در حــال ســاخت 
حتــی  و  اداری  دســتگاه های  تمــام  و  می باشــد 
شــهرداری تهــران نیــز بــرای بــه اتمــام رســیدن آن 
وارد عمــل شــده انــد و تــا کنــون انجــام نشــده اســت، 
مقایســه کنیــد بــه بزرگــی پروژه تقاطع ســه ســطحه 

شــهید صیــاد شــیرازی پــی خواهیــد بــرد.

استیضاح پنج باره شهرداری شهریار 

انتقادات شهردار شهریار
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 در پروژه های فرامنطقه ای تنها بودیم
شــهردار شــهریار گفــت: اگــر تعامل هــای شهرســتانی بــا 
ــم،  ــام می کردی ــا را تم ــیاری از پروژه ه ــود بس ــرار ب ــا برق م
می خواســتیم تقاطــع شــادچای را بــه عنــوان هدیــه نــوروزی 
ــد و  ــود آم ــه وج ــرایط ب ــا ش ــم ام ــل دهی ــردم تحوی ــه م ب
ــا  چالش هایــی ایجــاد کردنــد کــه هــم اکنــون اجــرای آن ب

موانــع حقوقــی و مالــی برخــورد کــرده اســت.
شــهردار شــهریار گفــت: در پروژه هــای فرامنطقــه ای هیــچ 
کمکــی بــه مجموعــه شــهرداری نشــد و حتــی چالــش هایی 
نیــز ایجــاد کردنــد امــا مجموعــه مدیریتــی کار را جلــو بــرد. 
وی گفــت: در شــرایط موجــود کــه شــرایط حساســی اســت 
مــا  250 میلیــارد تومــان از امــالک را احیــا کــرده ایــم، 25 

ســند گمــرک را بــه نــام شــهرداری زده ایــم.
رهنمــا در ادامــه گفــت: شــهرداری شــهریار تنهــا 
ــد هســتند و  ــای آن دارای ک ــه ناحیه ه شــهرداری اســت ک
از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه ایجــاد دفتــر تنظیــم لوایــح 
و  پیگیــری مصوبــات کــه یــک طــرح نوپــا امــا رو بــه جلــو 
می باشــد کــه تمــام این هــا از ایده هــا و  دیدگاه هــای 
ــت:  ــت. وی گف ــده اس ــتفاده ش ــهر  اس ــورای ش ــای ش اعض
دربــاره مقابلــه بــا حیوانــات مــوذی بــا اســتفاده از تحقیقــات 
ــه  ــم ک ــه کردی ــی تهی ــه داروی و بررســی های صــورت گرفت
ــا  ــد ب ــل مــوش مصــرف می کن ــوذی مث ــات م وقتــی حیوان
ایجــاد و حفــظ مریضــی در حیــوان ســبب انتقال بیمــاری به 
ســایر حیوانــات می شــود و بــه ایــن ترتیــب جامعــه موش هــا 

ــوند. ــرگ می ش ــار م دچ

 الیحه پیشرفته ای که یک سال در شورا ماند
شــهردار شــهریار گفــت الیحــه ســاماندهی زیبــا ســازی 
ــک  ــه ی ــم ک ــهر کردی ــورای ش ــم ش ــت را تقدی محیط زیس
ــه  ــه ب ــد الیحــه پیشــرفته ای ک ســال در شــورا معطــل مان
مراتــب از کــرج و تهــران مفید تــر و کارآمد تــر بــود. و طبــق 
ایــن الیحــه قوانینــی توســط شــورای محلــی شــهر تصویــب 
می شــد کــه بــه مــوازات تخلــف، جریمــه بــرای آنهــا در نظــر 

ــود. ــه می ش گرفت
رهنمــا گفــت: در بخــش جمــع آوری متکدیان شــهرداری 
از ایــن طــرح اســتقبال می کنــد امــا مشــکل کار اینجاســت 
ــهرداری  ــت، ش ــهرداری نیس ــت ش ــه دس ــه کار ب ــه هم ک
ــا  ــپ ب ــئولیت کم ــون مس ــق قان ــت و طب ــان نیس زندانب
ــون تکلیــف همــه را مشــخص کــرده  ــداری اســت، قان فرمان
اســت و شــهرداری بــدون مرجــع قانونــی نمــی توانــد کاری 
ــات و  ــف اســت محــل و امکان ــد. شــهرداری مکل انجــام ده
مــواد اولیــه را تهیــه کنــد و اردوگاه توســط فرمانــداری اداره 
شــود. و کلیــه دســتگاه ها اعــم از دادگســتری و کمیتــه امداد 

ــد. ــد کمــک کنن و بهزیســتی و وزارت کار همگــی بای

خوبیـه آدم  اینـه که هـر چی می بینه اونـو یاده 
یـه چیـز دیگه یـا یه خاطـره ی دیگه می انـدازه.

بـا دیـدن آسـفالت و نـوع آسـفالت کاری میدان 
شـاهد فـاز سـه اندیشـه بـی اختیـار بـه یـاد رضـا 
آسـفالت کار سـالهای دور محله مـون افتادم،همون 
سـالهایی کـه بـرف و بـارون زیـاد می آمـد و مـردم 
مجبـور بودنـد هر سـال یا یکسـال در میان پشـت 

بـوم هاشـونو آسـفالت کنند.
رضا آسـفالت کار محل ما هرسـال غالبـا ازاواخر 
تابسـتان تـا اوایـل پاییـز سـرش شـلوغ می شـد و 
طـوری کار می کـرد کـه خودش میدونسـت سـال 
بعد چه کسـانی باید تجدید)فراش(ببخشید تجدید 
آسـفالت کنند به همین خاطر هر کدوم از اشخاص 
محل رو که می دید میگفت:فالنی شـما امسـال باید 
آسـفالت پشـت بوم تو عوض کنی و گرنه...قسـمت 
جالب کارزمانی بود که آسـفالت را روی پشـت بومها 
خالـی می کرد.همیـن طـور کـه بـا یـه وسـیله پارو 
ماننـد اونا رو رو سـطح پشـت بوم صـاف می کرد و با 
یک غلطک دسـتی 30-40کیلویی مثـال هموارش 
می کرد،مـی گفت:پس فردا هوا گرم میشـه خودش 
خـود بخـود صـاف و همـوار میشـه؟؟؟!!  تـازه چهار 
بـارم کـه بیـاد رو پشـت بـوم راه بریـد صاف،صـاف 

میشه؟؟؟!
حـاال حکایـت میـدان شـاهد شـهر اندیشـه که 
مدیریتـش بابت افتتـاح و راه اندازیش کلی تبلیغات 

سـمعی و بصری کرده و اراقام قشـنگی بابتش اعالم 
نموده،حکایـت همـان آقـا رضـا آسـفالت کار محل 
ماسـت.آخه حاج عباس آسـفالت کار)ببخشید حاج 
عباس شـوندی شهردار محترم شهراندیشه(آسفالت 
کوچـه و خیابونو که به امثال رضا آسـفالت کار نمی 
سپرند؟؟؟!شـما کلی هزینه کردیـد؛ تازه بعدش باید 
بـه امیـد آفتـاب گـرم تابسـتان و رفت و آمـد مردم 

باشـیم تا این آسـفالت صـاف و هموار بشـه؟؟؟
البتـه ناگفتـه نمانـد کـه اصـل کار اقـدام جالب 
و قشـنگی در راسـتای راحتـی تـردد مـردم بـوده 
اسـت)اصالح هندسـی ایـن میدان( فقط نمـی دانم 
چـرا گاهـی اوقـات مـا کار قشـنگ می کنیم،پـول 
قشـنگم خـرج می کنیـم امـا در انتخـاب شـخص 
کننـده ی کار اینقدر بد سـلیقه عمـل می کنیم؟؟؟! 
بـازم صد رحمـت به رضا آسـفالت کارمحل مـا؛اون 
بنـده خدا می گفت چهـار بار بریـد و بیایید خودش 
صـاف میشـه امـا آسـفالت ایـن بخـش از شـهر بـا 
اینکـه یک ماهـی از زمان اتمامش  گذشـته وبجای 
آدم؛خودروهـای کوچـک و بزرگ از روش رد شـدند 

ولـی هنوز کـه هنـوزه صاف و همـوار نشـده؟؟؟!

حاج عباس آسفالت کار
 شهردار اندیشه

تلخند  مدیریتی
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خواص و مضرات نسکافه

رعایت اعتدال در مصرف قهوه و نسکافه بسیار ضروری است و مصرف بیش از حد آن 
 باعث افزایش کلسترول خون می شود و بیشتر از 5فنجان در روز در بعضی 

از افراد مشاهده شده که احتمال سکته قلبی را افزایش می دهد

سالمت
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مطالعـات نشـان می دهد کـه مصرف قهـوه باعث 
هوشـیاری مغـز و اعصاب می شود،خسـتگی عضالت 
و ماهیچه هـا را برطـرف می کنـد ، اشـتها را کاهـش 
می دهـد ) کـه این خود مانـع از بروز چاقی می شـود 
(، یبوسـت را از میـان می بـرد، ماهیچه هـای شـش 
را شـل می کنـد )کـه باعـث سـهولت در امـر تنفس 
می شـود( ، بـه دلیـل رفـع خسـتگی، زمـان و میزان 
عضـالت  همـکاری  می دهـد،  افزایـش  را  فعالیـت 
چشـم می افزاید) مهـارت و دقت در کارهـا را افزایش 
می دهـد(، مرکـز تفکـر را تحریـک می کنـد )لـذا بر 
قدرت قضـاوت و نیروی حافظه می افزاید(، به انسـان 
تیزهوشـی همـراه بـا آرامـش می دهـد ، و گاهـی در 
بعضـی افـراد عامل تحریک قوای شـهوانی می شـود. 
دانه هـای قهـوه سرشـار از آنتـی اکسـیدان هسـتند. 
محققـان تایید کـرده اند که یک فنجـان قهوه مقدار 
آنتی اکسـیدان بیشـتری نسـبت به همین مقدار آب 
انگـور، تمشـک و پرتقـال دارد. بـه عـالوه ترکیبـات 
فنولیـک موجـود در قهـوه از چـای و کاکائـو کـه به 
عنوان دو منبع فنولیک شـناخته می شـوند، بیشـتر 

است.
تحقیقـات نشـان می دهـد کـه افـزودن شـیر یـا 
خامـه به قهوه تاثیـری در جذب آنتی اکسـیدان های 
آن ندارد. البته ترجیحا بهتر اسـت شـکر اضافه نشود 
زیـرا جذب آنتـی اکسـیدان ها را به تاخیـر می اندازد. 
نوشـیدن سـه فنجان و بیشـتر قهوه در روز می تواند 
پیشـرفت هپاتیت C مزمن را کاهش دهد.  همچنین 
کسـانی کـه مصـرف کننده بـاالی قهوه هسـتند ) 4 
فنجـان و بیشـتر در روز(  25درصـد کمتـر از افرادی 
کـه این نوشـیدنی را میل نمی کنند مبتال به سـنگ 
کلیه و صفرا می شـوند. نوشـیدن حداقل یک فنجان 
قهـوه در روز تـا 10درصـد احتمـال ایـن بیمـاری را 
کاهـش می دهد. بعضی از افراد نسـبت به کافئین به 
شـدت حساسـیت دارند، به طوری که مقـدار اندکی 
از آن ، اشـخاص را گرفتـار هیجـان می کنـد، ضربان 
قلبشـان را افزایـش می دهـد و دچـار بـی خوابـی 
می کنـد. کافئیـن باعـث زایمـان زودرس می شـود و 
ممکـن اسـت در نوزدان ناراحتـی ایجاد کند. کافئین 
بـرای نـوزادا ن دو عارضه ایجاد می کنـد:1- از طریق 
شـیر مادر وارد دسـتگاه گوارش کودک می شـود و او 
را در وضعیت اسـتفراغ قرار می دهـد.2- مدت زیادی 
در بـدن نـوزاد می مانـد تا متابولیـزه شـود، زیرا کبد 

نـوزاد به انـدازه کافی آنزیـم ندارد.
 واکنش هـای متفـاوت بـدن در برابر کافئیـن ، به 
آسـتانه تحمـل افـراد بسـتگی دارد اما به طـور کلی 

تأثیـر آن هـا را می  تـوان چنیـن بیـان کـرد: کافئین 
موجـود در نسـکافه و قهـوه ، فشـار خـون را افزایش 
می دهـد. اگـر کسـی 250 میلـی گرم قهـوه مصرف 
کنـد، فشـار خونـش در یـک سـاعت ، 10 میلی متر 
بـاال مـی رود. پـس از مصـرف قهـوه، ضربـان قلـب 
کاهـش می یابـد امـا پـس از مدتـی بـر تعـداد آن 
افـزوده می شـود و تـا هنگامـی کـه کافئیـن از بـدن 
خارج نشـده باشـد بـه همان صـورت باقـی می ماند. 
چنانچـه میـزان کافئیـن مصرفی ، باال باشـد نه فقط 
تپـش قلب ایجـاد می کند بلکه حالـت یعنی حرکت 
نامنظـم ماهیچه هـای قلـب نیـز پدیـد می آیـد کـه 
گاه ممکـن اسـت منجـر بـه مـرگ شـود. بر اسـاس 
آمارهای به دسـت آمده، نوشـیدن بیـش از 5 فنجان 
افزایـش  را  قلبـی  احتمـال سـکته   ، قهـوه در روز 
می دهـد. در صورتـی کـه مـادری دو فنجـان قهـوه 
تند بنوشـد و سـپس به نوزاد خود شـیر بدهد چون 
بخشـی از کافئیـن ، همراه شـیر مادر وارد بـدن نوزاد 
می شـود ، امـکان دارد عـوارض زیر در نـوزاد به وجود 
آیـد: ناآرامـی، لرزش دسـت ها، پاها و لب ها، سـفت 
یـا شـل شـدن عضـالت و ماهیچه هـای بـدن، بـی 
خوابـی، جیغ زدن، حساسـیت نشـان دادن بـه صدا، 
بـه گونه ای کـه با کمتریـن صدایی کـودک از خواب 
می پرد.بایـد توجـه داشـته باشـید که بـه مادرانی که 
فرزنـد خود را شـیر می دهنـد توصیه می شـود که از 
مصـرف قهوه یـا مواد کافئیـن دار پرهیـز کنند.تأثیر 
کافئیـن بـر مغـز و اعصـاب، می توانـد بـه پیدایـش 
عـوارض زیـر منجـر شـود:1- اضطـراب2- هیجـان 
3- ناآرامـی 4- فراموشـی و افسـردگی . به طور کلی 
افـرادی که گرفتار عارضه افسـردگی هسـتند ، نباید 
بیـش از یـک گرم کافئیـن در روز مصرف کنند ؛ زیرا 

سـبب شـدت یافتـن افسـردگی آن ها می شـود.
 

 چه افرادی قهوه و نسکافه نخورند؟
از آنجـا کـه کافئین قهـوه عالئم اسـترس، دلهره، 
تنـش و اضطراب را تشـدید می کنـد، مصرف بیش از 
دو فنجـان آن در روز توصیـه نمی شـود. نتایج برخی 
تحقیقـات نشـان داده اسـت کافئیـن قهـوه در زنان 
بـاردار موجـب رشـد ناقص جنین، سـقط یـا زایمان 
زودرس می شـود و می توانـد از طریـق شـیر مـادر 
بـه شـیرخوار منتقل شـود و نوشـیدن بیـش از یک 
فنجـان آن موجـب بروز بی خوابـی، تحریک پذیری، 
امتناع از شـیرخوردن و عصبی شـدن شـیرخوار شود 
و چـون کبـد نـوزاد بـه انـدازه کافـی رشـد نیافتـه و 
آنزیم هـای خـاص را نـدارد، کافئیـن مـدت زیادتری 

بـرای تجزیه شـدن در بدن نـوزاد می مانـد و عوارض 
بیشـتری را به جا می گـذارد. قهوه بـه دلیل کافئین، 
اثـر داروهـای ضـد درد را افزایـش می دهـد و انواعـی 
کـه عبـارت بدون کافئین روی بسـته بنـدی آن قید 
شـده می تواند حاوی اندکی کافئین باشـد. بر اسـاس 
تحقیقات، کافئین موجـود در یک فنجان قهوه بدون 
کافئیـن، پنج تا ده برابر کمتر از قهوه معمولی اسـت.

کافئین باعث می شـود که مقـدار قابل مالحظه ای 
از سـدیم و پتاسـیم بدن از طریق کلیه ها دفع شـود، 
همچنیـن مقدار مصـرف قند را نیـز کاهش می دهد 
کـه نتیجـه آن ، افزایش قند خون خواهد بـود. از این 
رو بـه کسـانی کـه مبتال بـه بیمـاری قنـد ) دیابت( 
هسـتند توصیه می شـود از مصرف مـواد کافئین دار، 
اجتنـاب ورزنـد. کافئیـن ، جـذب آهـن را در روده ها 
کـم می کنـد و لـذا بـا توجه به نیـاز ضـروری بدن به 
آهـن، کـه کار خون سـازی را بـر عهـده دارد، توصیه 
می شـود کـه از مصـرف کافئیـن همـراه بـا غـذا و تا 
یـک سـاعت پـس از آن، به طـور جدی پرهیز شـود.

کافئیـن میزان سـوخت و سـاز بدن را بـاال می برد 
و در نتیجـه مصرف کالری نیـز افزایش پیدا می کند. 
بـرای مثـال ، چنـان چـه کسـی یـک فنجـان قهوه 
حـاوی 100 میلـی گـرم کافئیـن بنوشـد میـزان 
متابولیسـم بـدن وی تـا 4 درصـد افـزوده شـده و 

درنتیجـه باعـث الغـری او می شـود.
 توجـه کنیـم قهـوه و نسـکافه خـواص نسـبتا 
مشـابه ای دارنـد و باعـث بهبـود خسـتگی و رفـع 
افسـردگی ،افزایـش سـوخت وسـاز بـدن و متابلیزم 
دچـار  کـه  افـرادی  در  بنابرایـن  و  می شـود  بـدن 
اضافـه وزن هسـتند می تواند مفید باشـد وهمچنین 
جلوگیـری از خـوای آلودگـی می کنـد و یـک دم 
کـرده ای اسـت کـه فصـل امتحانـات دانش آمـوزان 
ودانشـجویان خیلی ازآن اسـتفاده می کنند اما توجه 
کنیـم میزان عـوارض جانبـی آن که شـامل افزایش 
تعـداد ضربان قلب بدن ،تپش قلـب ،بیقراری ،تعریق 

زیـاد و اضطـراب اسـت.
در طوالنـی مـدت می توانـد اثـرات بسـیار بدی بر 
روی افـراد بگـذارد و درکسـانی کـه دارای بیماریهای 
گوارشـی هسـتند باعـث افزایش ترشـح اسـید معده 
می شـود و توصیه می شود کسـانی که دارای بیماری 
ریفالکس یا برگشـت اسـید معده هسـتند از مصرف 
آن خـودداری کننـد چـون باعـث ایجـاد حـرکات 
نـا منظـم در ماهیچه هـای قلـب می شـود بنابرایـن 
کسـانی کـه دارای ناراحتـی قلبـی هسـتند حتما از 

مصـرف آن خـودداری کنند.
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سالمت

 حذف لکه ها 
پـس از تعریـق زیاد بـدن، ممکن اسـت که 
شـاهد لکه هـای سـفید روی لبـاس و لکه های 
زرد زیـر بغـل باشـید. امـا بهتریـن راه از بیـن 
بـردن ایـن نـوع لکه هـا اسـتفاده از آسـپرین 
اسـت، بـرای ایـن منظـور کافـی اسـت کـه 
لبـاس خـود را در آب با مقداری آسـپرین چند 
سـاعتی بخوابانید و پس از آن لبـاس را با برنامه 
شسـت و شـوی معمولی ماشـین لباس شویی، 
بشـویید. در ایـن لحظـه شـاهد از بیـن رفتن 

بود.  لکه هـا خواهیـد 

  کنترل شوره سر 
ــر  ــوره های س ــدازه ش ــه ان ــزی ب ــچ چی هی
کــه روی لبــاس ریخته انــد، خجالــت آور نیســت 
ــما را  ــد ش ــپرین می توان ــبختانه آس ــا خوش ام
ــد.  ــن پوســته های ســفید نجــات ده از شــر ای
در حقیقــت »سالیســیلیک اســید« موجــود در 
ــه منظــور  آســپرین در شــامپوهای ضدشــوره ب
ــرای  ــرل شــوره ســر اســتفاده می شــود. ب کنت
ایــن منظــور کافــی اســت کــه دو عدد آســپرین 
را بــه حالــت پــودر در آوریــد و بــا یــک قاشــق 
غذاخــوری در شــامپوی مصرفــی خــود ترکیــب 
ــب  ــن ترکی ــا ای ــود را ب ــر خ ــد س ــد و بع کنی
شســت و شــو دهیــد تــا شــاهد از بیــن رفتــن 

ــوید.  ــت ش ــرده پوس ــای م الیه ه

 درمان آکنه 
آسـپرین خاصیـت ضدالتهابـی قـوی دارد و 
می توانـد در عـرض چنـد دقیقـه باعـث کاهش 
التهـاب نواحی ملتهـب همانند جوش هـای روی 
پوسـت شـود. برای این کار کافی اسـت که قرص 
آسـپرین را به شـکل پودر درآورده و بـا مقداری 
آب ولـرم آن را مخلـوط کنیـد. سـپس بـر روی 
جوش هـا بمالیـد و چنـد دقیقـه ای اجـازه دهید 
کـه روی پوسـت شـما باقـی بمانـد و بعد بـا آب 
نسـبتا گـرم آن را از روی پوسـت خود بشـویید. 
سالیسـیلیک اسید موجود در آسـپرین به حذف 

ایـن عارضه پوسـتی نیـز کمـک می کند. 

 تمیز کردن سرویس بهداشتی 
دیگر نیاز نیسـت کـه هزینه هـای گزافی برای 
جـرم گیرهـای توالـت و حمام خود صـرف کنید. 
اگر شـما مقداری آسپرین در قفسـه دارویی خود 
داریـد می توانیـد از خاصیـت الیـه بـرداری این 
قـرص اسـتفاده کنیـد. در حقیقت با حـل کردن 
دو قـرص آسـپرین بـدون روکـش در آب گـرم 
می توانیـد توالـت و حمـام خـود را عـاری از هر 

گونه جـرم و آلودگـی کنید. 

تسکین خارش ناشی از گزیدگی 
خارش ناشـی از گزیدگی حشـرات بـرای یک 
مدتـی بسـیار غیرقابـل تحمل اسـت امـا جالب 

اسـت بدانیـد کـه با یـک راهـکار هوشـمندانه 
می توانیـد در عـرض چنـد دقیقـه از شـر ایـن 
ایـن  بـرای تسـکین  خـارش خـالص شـوید. 
سـوزش، کافـی اسـت که از آسـپرین اسـتفاده 
کنید، یک ُآسـپرین بـدون روکش را بـا مقداری 
آب مرطـوب کنیـد و روی نیش حشـرات بمالید 
تـا سـوزش ناشـی از ایـن گزیدگـی هـر چـه 

سـریع تر تسـکین پیـدا کند. 

 شارژ باتری اتومبیل 
اگر باتری اتومبیل شـما دچار مشـکل شـده 
و ماشـین شـما روشـن نمی شـود اصـال نگران 
نباشـید بـرای ایـن کار کافی اسـت کـه دو عدد 
قـرص آسـپرین را بـا آب مخلوط کنیـد و داخل 
باتری بریزید. اسـید سـولفوریک باتری با اسـید 
اسـتیل موجود در آسـپرین واکنش انجام داده و 
شـما را بـه نزدیک تریـن تعیرگاه می رسـاند. 

 محافظت از قلب شما 
در برخی از افراد مصرف منظم آسـپرین، روشـی 
برای پیشـگیری از عود برخی عالیـم ناراحتی های 
قلبـی اسـت. اگر در گذشـته دچـار حملـه قلبی، 
حملـه گـذاری ایسـکمیک یـا آنژیـن قلبـی عود 
کننده شـده اید، ممکن اسـت پزشـک برای شـما 
آسـپرین تجویـز کنـد. همچنیـن نتایـج برخی از 
تحقیقات نشـان می دهـد که ممکن اسـت مصرف 

وآنچه که درمورد خواص شگفت انگیزش بایددانست

آسـپریـن
آسـپرین یک ُمسـکن محبوب در بین همه اسـت اما این قرص دارای خواص شـگفت انگیز بسـیاری اسـت کـه می توان به حـذف لکه های لباس 
گرفتـه تـا مبـارزه با آکنه و شـوره سـر و محافظـت از حیاتی تریـن عضو بدن انسـان اشـاره کرد. زمانـی که متوجه شـدیم که آسـپرین به کاهش 
سـرعت پیشـروی سـرطان کمـک می کند، به دنبـال دیگر خواص ضدالتهابی این ُمسـکن رفتیم. شـاید برای شـما هم جالب باشـد که ایـن داروی 

ُمسـکن می توانـد برخـی از لکه هـا را پاک کند، با آکنه و شـوره سـر مبـارزه می کند و البته سـالمت قلب را تضمیـن می کند. 
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بـه طـور کلی ایـن دارو با جلوگیری از تشـکیل لخته هـای خون، 
از انسـداد عـروق کرونـری قلـب جلوگیـری می کنـد. بنابرایـن 
مصـرف آن بـرای بیمارانـی که احتمال بروز سـکته های قلبی 
یـا مغـزی در آنها باالسـت و همچنین بیمارانـی که جریان 
خـون مغـزی آنهـا ضعیف اسـت، یـا به انـواع دیگـری از 
بیماری هـای قلبی و عروقی مبتال هسـتند مفید اسـت، 
امـا ایـن بـه آن معنا نیسـت که منافـع مصـرف روزانه 

آسـپرین همواره بیشـتر از مضرات آن اسـت.
داروهـای ضـددرد و ضدالتهـاب،  هماننـد سـایر 
آسـپرین خطر خونریزی های گوارشـی، خونریزی های 
مغـزی، نارسـایی کلیـوی و برخـی از انـواع سـکته را 
افزایـش می دهـد. سـرویس پیشـگیری از بیماری های 
آمریـکا، مصـرف روزانه آسـپرین را برای افـراد 50 تا 59 
سـاله که در معرض خونریزی گوارشـی نیستند و احتمال 
بـروز حمله هـای قلبـی یـا انـواع سـکته در آنها بیـش از ده 

درصـد اسـت، توصیه کرده اسـت.
از طـرف دیگر، سـازمان غـذا و داروی آمریکا مصرف آسـپرین 
را در افـرادی کـه تاکنـون سـابقه ابتال به بیماری های قلبـی عروقی یا 
حملـه قلبـی را نداشـته انـد توصیه نمـی کند. مصرف آسـپرین بـه همراه 
داروهـای ضـد دردی همچـون ایبوپروفن، ناپروکسـن و دیکلوفناک می تواند 

خطـر ابتال به خونریـزی را افزایـش دهد.
نکتـه دیگـر ایـن که مصـرف آسـپرین در افـرادی که مبتال به مشـکالت 
انعقـادی خـون بـوده و بـه اصطالح خـون آنها دیرتـر لخته می شـود، افرادی 
کـه سـابقه خونریـزی یـا ابتال بـه زخم هـای گوارشـی دارند و کسـانی که به 
ترکیبـات حـاوی آسـپرین آلـرژی دارنـد ممنـوع اسـت. بنابراین بـر خالف 
باورهـای عمومـی مصـرف ایـن دارو بـرای همـگان مفیـد نبـوده و چه بسـا 

مصـرف خودسـرانه آن بـه بـروز مشـکالتی در افراد منجر شـود.
مصـرف آسـپرین بـه همـراه داروهـای ضـد دردی همچـون ایبوپروفـن، 
ناپروکسـن و دیکلوفنـاک می توانـد خطر ابتال بـه خونریـزی را افزایش دهد. 
بنابرایـن در صورتـی کـه فـرد بـه دلیـل ابتال بـه یک بیمـاری مزمـن مانند 
آرتـروز مجبـور بـه اسـتفاده مـداوم از داروهای مسـکن اسـت، باید پزشـک 
را در ایـن خصـوص مطلـع کنـد. البتـه اگر حین مصرف آسـپرین بنـا به هر 
دلیلـی بـه مصـرف تـک دوز یـا کوتـاه مـدت داروهای ضـددرد مذکـور نیاز 
باشـد، می توان آنها را با فاصله دو سـاعته نسـبت به آسـپرین اسـتفاده کرد. 
عـالوه بـر ایـن بیمارانی که آسـپرین را بـه صـورت روزانه اسـتفاده می کنند 
الزم اسـت قبـل از انجـام هرگونه عمل جراحـی یا مراجعه به دندانپزشـکی، 

پزشـک را در جریـان قـرار دهند.

آسـپرین از وقوع نخسـتین بار این اختالالت پیشـگیری کند. آسپرین 
بـه جریـان خون نیـز کمک می کنـد و احتمال تشـکیل لخته خـون را 
کاهـش می دهـد. آسـپرین از طریق کاهـش فعالیت پالکت هـا در خون 
عمـل می کنـد.  وقتی کـه پالکت ها مقـداری از حالت چسـبندگی خود 
را از دسـت می دهـد، احتمـال تشـکیل لختـه خـون کمتـر می شـود. 
همچنین ممکن اسـت آسپرین سـرخرگ ها را در برابر التهاب محافظت 
کنـد. بـرای پاسـخ به این پرسـش کـه آیا مصرف آسـپرین برای شـما 
مفید اسـت یا خیـر، پزشـک ابتدا یـک ارزیابـی اولیه انجـام می دهد. 
پزشـک سـابقه پزشـکی و خانوادگـی، داروهـای مصرفـی از جملـه 
ویتامین هـا یـا مکمل هـای گیاهی، حساسـیت ها و احتمال بـروز برخی 
عـوارض جانبی خاص مانند خونریزی معده را در شـما بررسـی می کند.
سـپس میـزان خطر نسـبی را در برابر منافـع مصرف دارو می سـنجد و 
مقـدار )دوز( صحیـح مصـرف آسـپرین را در شـما تعیین می کنـد. اگر 
مبتـال به برخـی از بیماری هـا مانند اختـالالت خونریزی دهنده، آسـم، 
زخم هـا و یـا بیمـاری کلیوی هسـتید، ممکن اسـت مصرف آسـپرین 

برای شـما مناسـب نباشد.
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چــای ســبز بــا لیمــو و نعنــاع منبــع غنــی از ویتامیــن C می باشــد و دارای 
ــه روشــن ســازی و مراقبــت از پوســت کمــک  آنتی اکســیدان های طبیعــی اســت کــه ب
ــواص  ــودن خ ــر دارا ب ــالوه ب ــبز ع ــای س ــو در چ ــتفاده از لیم ــد . اس ــایانی می کن ش
لیمــو از جملــه دارا بــودن مقــدار زیــادی ویتامیــن C، آســان ســازی هضــم غذاهــا، اثــر 
ــی  ــادابی و جوان ــش ش ــتی و افزای ــکالت پوس ــان مش ــوی، درم ــی ق ضد عفونی کنندگ
پوســت،تصفیه کننــده خــون ، آرام بخــش و خنک کننــده بــدن حــاوی خــواص دیگــری 
از جملــه تقویــت معــده و روده و تنظیــم اســید معــده، افزایــش آهــن جذب شــده توســط 
بــدن بــر خــالف اثــری کــه مصــرف چــای ســیاه در پــی دارد، افزایــش مقاومــت بــدن و... . 
ــه  ــه صــورت روزان ــد دالیلــی باشــد کــه شــما حتمــا ب می باشــد و همــه این هــا می توان
از چای ســبز میــل نماییــد. چــای ســبز نعنایــی نیــز دارای طعــم دلنشــینی اســت کــه 
ــا لیمــو بســیار خــوش طعــم می گــردد ، و همانطــور کــه می دانیــد نعنــاع  در ترکیــب ب
گیاهــی بســیار موثــر در رفــع مشــکالت دســتگاه گــوارش و بیماری هــای گوراشــی ماننــد 

ــد. ــده می  باش ــای مع ــر ناراحتی ه ــوء هاضمه و دیگ ــخ و س نف

جوانی پوست
با چای سبز لیمو  نعنا
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