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  پسشکان تفسیر در دویای جدید برای

هشحلَ تاصٍ ؽشّع  سادیْلْژی، دستیي تخؾِای کاهالً دیجیتالی، یک دّساى دیجیتالی ؽذى دس

فضای  دیجیتالی ؽذى سّی هْاسد هشتْط تَ تکٌْلْژیغت ُاعت، دس حالیکَ توشکض. ؽذٍ اعت

ایي تغییش . تغییش اعاعی لشاس گشفتَ اعت تفغیشی سادیْلْژیغت ُا ُن تحت تاثیش ایي

اًذ کَ تکٌْلْژی الصم تشای  ُذایت ؽذٍ اعت، ّ تَ سادیْلْژیغت ُا لْل دادٍ PACS تْعیلَ

 .سادیْلْژی سا تشای آًِا فشاُن کٌٌذ دسیافت عشیغ تقاّیش

پضؽکاى هفغش، فشفتِای جذیذی تشای  اسائَ الکتشًّیکی یکغشی اص تقاّیش دیجیتال تَ تْاًایی

ّ تخؾِایی کَ کاس  فشاُن کشدٍ اعت ،عْاالت جذیذی سا تشای ایي پضؽکاى سادیْلْژیغتِا

خغتگی  اػتشاضات دس صهیٌَ جغواًی تْدًذ ّ تیاى هی کشد کَ .هی کشدًذ تَ ُوشاٍ داؽت

ایي هْضْع کَ چطْس . پضؽکاى هی ؽْد رٌُی تاػث تْلف خْدتخْدی ّ کْتاٍ ؽذى کاس

دسالگْی کاسی جذیذ ّ ایٌکَ  سّی دّسٍ کاسی پضؽکاى اثش هیگزاسد، خطشات راتی دیجیتالی ؽذى

عاصد هْسد تحث  تشای تِیٌَ عاصی ّ تشتیت پضؽکاى هفغش فشاُن هی چگًَْ فضای تفغیش سا

 .لشاسگشفت

ّ  عیغتوِای  فیلن، پضؽکاى یک هحذّدٍ هتٌْػی اص جؼثَ ُای ًْسی دس ؽیٍْ اعتفادٍ اص

ًوایؼ الصم  ًوایؾگشُای هْتْسی پیچیذٍ ای تشای ایجاد ففحَ ًوایؾگش اعتفادٍ هی کٌٌذ ّ

 ایي عیغتوِا. ّ دیگش تقاّیش سا تکاس هی تشًذ x – ray دس پؾت تقْیش تَ هٌظْس تشسعی تقاّیش

لٌضُای  )داسًذ ّ پضؽکاى یک عشی اتضاس  ُوْاسٍ دس استثاط تا پضؽکاى هفغش تذّى تغییش ّجْد

 .هی کٌٌذ تشای ساحتی کاس تفغیش اعتفادٍ ( 000هادٍ حفاظتی ّ  تضسگ ًوا،

 تکٌْلْژیغت یا تکٌغیي ، دائوا فیلوِایی کَ هْسد تا تقاّیش فیلوی الصم اعت کَ پضؽک،

دس تخؾِای ؽلْؽ . تشای تفغیش لشاس دُذ تشسعی لشاس گشفتَ اًذ سا تشداؽتَ ّ فیلن جذیذی

دیگش اًتمال  board تش board   یک سادیْلْژیغتِا تایذ تقاّیش هْسد تشسعی سا اص تطْس هؼوْل

 کَ تقاّیشؽاى MRI ّ CT الثتَ اگش فضای تخؼ اجاصٍ دُذ ّجْد تخؾِای خاؿ هثل .دٌُذ

 .هی کٌذ تشسعی ُای خافی سا الصم داسد ایي ّضؼیت سا تؾذیذ

رکش  PACS   افضاسی ّ عخت افضاسی کَ تْعیلَ حاهیاى یکی اص تضسگتشیي فْایذ تْعؼَ ًشم



 PACS یک. کَ دس پاساگشاف لثل تیاى ؽذ ؽذٍ اعت، حزف حشکات اضافی ّ ّلفَ ای اعت

تا کوتشیي حشکت  تَ سادیْلْژیغت اجاصٍ هیذُذ تا تقاّیش پی دسپی سا خْب کاهالً تطْس لطؼی،

 هالء ػام ًوًَْ ُای دلیك سا هْسد تشسعی لشاس دُذ، ّ جٌثؼ ًغثت تَ حالتی کَ تایذ دس

ُذایت هی ؽْد ّ تا اًگؾتاى تَ اجشا دس  تْعیلَ اتضاسُای دیجیتالی کَ اصطشیك ففحَ کلیذ

دس سًّذ  noise   هی سّد، کاُؼ ػاهل تالمٍْ ّ اًتظاسی کَ تَ عشػت تاال. تفغیش کٌذ هی آیذ

کَ تْعیلَ ّلفَ کاسی ایجاد  تفغیش تْد

 .هیؾْد

 

تفغیشی سا  هتاعفاًَ تا آًکَ ها هحیظ 

طشاحی کشدٍ این افضایؼ پتاًغیل تِشٍ 

ًوی تْاًذ تجض تا پشداخت تِای  ّسی

دس عادٍ . ؽْد عٌگیي اًغاًی فشاُن

 تشیي ؽشایظ، سادیْلْژیغت یک اًغاى

اعت ًَ یک ستات، ّ هحیظ تفغیش کَ 

تشای اّ ّجْد داؽتَ تاؽذ  اًتظاس هی سّد

تؼشیف ؽذٍ  تایذ دس ؽشایظ اًغاًی

هحل ًؾغتَ ّ کاس تفغیش اًجام دُذ تذّى ایٌکَ  اًغاى ًوی تْاًذ توام سّص سا دسیک. تاؽذ

خغتگی رٌُی اهکاى  خغتگی فیضیکی هٌجش تَ خغتگی رٌُی هی ؽْد ّ. ؽْد خغتَ

 .هیکٌذ اؽتثاٍ دس تفغیش سا صیاد

فشاُن کشدى سفاٍ ُش چَ تیؾتش سادیْلْژیغت ُا  خْؽثختاًَ هطالؼات هِن کاهپیْتشی تشای

تْاًذ تا کاهپیْتش کاس کٌذ تذّى  هذت صهاًی کَ سادیْلْژیغت دسطْل سّص هی. ؽذٍ اعت اًجام

 .گشفت تَ اّ ّاسد ؽْد هْسد تشسعی لشاس خْاُذ ایٌکَ فذهَ خافی

اساسی برای باال بردن فعالیت مغسی و تفسیری  بعد از سالها تحقیق چىدیه رکه

 .رساویم را درحیه کار با کامپیىتر به اطالع شما می مفسران

 تقْیش افالح صاّیَ تیي عشّ گشدى ّ -



 تکیَ گاٍ هٌاعة تشای عاػذ ّ هچ -

  دسجَ تیي عاػذ ّ تاص90ّفشاُن کشدى صاّیَ  -

پْؽاًذٍ ّ ؽاهل جایگاُی تشای گشدى  ّجْد فٌذلی لاتل تٌظیوی کَ عتْى فمشات سا کاهالً  -

 .تاؽذ تذّى ایٌکَ ًمطَ فؾاسی سّی ُیچ ػضْی داؽتَ ّ عش تْدٍ ،

 حزف فذاُای ًا هشتْط -

 ًْس هٌاعة اعتفادٍ اص -

فشاُن  اتاق تفغیش هخقْؿ تا ًْس ّ فٌذلی ّ فضای هٌاعة تا ایي هالکِا هی تْاًین یک

ًیغتٌذ ّ تشای هثال ًوی تْاًذ یک ًْع فٌذلی  هتاعفاًَ ُوَ سادیْلْژیغتِا یک جْس. کٌین

 .تشای ُوَ تْلیذ کشد خاؿ

 .دُذ  دلیمَ پْصیؾي خْد سا تغییش20کاُؼ خغتگی خْد ُش  کاستش هی تْاًذ تشای -

 عیغتن فیلن تشای سادیْلْژیغتِا تِتش تْد چْى آًِا ایي کاس ثاتت هی کٌذ کَ چشا اعتفادٍ اص

تفغیش یک عشی تقْیش پیچیذٍ  دس حیي لشائت فیلن جٌثؼ ّ حشکت داؽتٌذ ّ دس حیي

ضوٌاً تطْس هذاّم  ًضدیک هی کشدًذ تا توشکض دلیمی داؽتَ تاؽٌذ ّ عشّگشدى خْد سا تَ فیلن

تَ اًذام  آّیضاى کٌٌذ حشکت داؽتٌذ کَ ُوَ ایي کاسُا اص آعیة تشای ایٌکَ فیلن سا تَ گیشٍ خْد

 .آًِا جلْگیشی هی کشد

تایذ تا دلت توام حْاط خْد  ًذاسد  ّ ها ُیچ ًیاصی تَ حشکت ّجْد PACS دس حالیکَ عیغتن

رکش ؽذ تطْس  تیواسی هتوشکض کٌین،  چْى احتیاجات لثلی کَ سا تشای تشسعی ّضؼیت

ایجاد حشکات هٌظن دسطی کاس تفغیش خیلی ساحت  هکاًیکی ّ الکتشًّیکی تاهیي هی ؽْد ّ

 دلیمَ یکثاس 20دلیمَ ای ُش  2تَ ایي خاطش تش اعاط هطالؼات، اعتشاحت تمشیثاً  ًیغت ّ

تذّى اثش  هاُیچَ ای سا– تغییش فْکْط چؾن هؾکالت اعکلتی  تشای تغییش هْلؼیت ّ

 .ًاهطلْب دس کاس کاُؼ هیذُذ

لاتل تغییش اعت ّ ُش دّ  کاس دس حال حاضش طْسی طشاحی ؽذٍ کَ تطْس الکتشیکی هیضُای

حیي کاس هذتی  کشد ّ ایي اهکاى سا تَ سادیْلْژیغت هیذُذ کَ دس فذا ّ ًْس سا هیتْاى کٌتشل

 .کاس تفغیش سا اًجام دُذ تایغتذ ّ یا گاُی تَ حالت لن دادٍ

داسد ّ تا عشهایَ  گشاى ُغتٌذ ّ یک هیض تمشیثاً ؽؼ هیلیْى  لیوت الثتَ ایي هیضُا تغیاس



 اهکاًات سا تشای هشاکض فشاُن کشد؟ کًٌْی کؾْسُا چگًَْ هی تْاى ایي

اگش یک سادیْلْژیغت فذهَ . تاؽذ یک پیؾشّ سادیْلْژی ایي تْجیَ هالی تایذ آعاى الثتَ تشای

      ُش فذهَ تَ. دُذ هیلیْى  دس ُش سّص دس آهذ خْد سا اص دعت هی تثیٌذ دس حذّد چٌذ

Carpul tunnel کَ پی آهذ هالی آى تشای یک سئیظ   ُفتَ اعتشاحت ًیاص داسد3 – 6حذالل

 .لاتل اًتظاس ًیغت سادیْلْژی خیلی

 گزاسی دس اعتفادٍ اص یک عیغتن تفغیشی دیجیتال ّ عشهایَ تا ُوَ هغائل هطشح ؽذٍ

PACS ُن سفتَ دس آهذ پضؽکی تخؼ سا تاال هی تشد  تغیاس تا اُویت اعت ّ ایي کاس سّی

ًیغت ّلی تا همایغَ لغوت  ایي افضایؼ تاصدُی هالی تطْس هغتمین لاتل هؾاُذٍ الثتَ.

 .سعیذ ّ سّؽِای اًجام ؽذٍ دس تخؼ هی تْاى تَ ایي ًتیجَ پشداخت ؽذٍ تشای تجِیضات

  تشاتش ؽذ2ٍ تیؼ اص 2000سادیْلْژی دًذاى اص عال  تاصاسُای اسّپایی تشای عیغتن دیجیتال

 .سعیذٍ اعت 2003 هیلیْى دالس دس عال 6/51اعت ّ تَ  
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ایکظ اعت ّ  توام هحقْالت تقْیشی دس یک تیواسعتاى تش پایَ اؽؼَ 3/2اهشّصٍ تمشیثاً 

لیوتِای  ایي عیغتن ُا ًغثتاً اسصاى ُغتٌذ ،اها. کٌٌذ اکثشیت تش پایَ عیغتن فیلن کاس هی

 تیواساى (ؽاهل صهاى کاس دسهاى  )دس ؽشایظ کاسی  پٌِاًی کَ ّجْد داسد لاتل تْجَ هی تاؽذ،

 .کوی پزیشػ هی ؽًْذ

اًذاص  کَ اکٌْى تْلیذ ؽذٍ اعت خیلی گشاًتش اعت اها پظ دس ػیي حال عیغتن دیجیتالی

ُوچٌیي هضایای پضؽکی صیادی    DR  .کٌذ ػولی آى ُضیٌَ اّلیَ خشیذ عیغتن سا جثشاى هی

هی تْاًذ  DR تاالی ؽثاُت تا فیلن ّ لذست تؾخیـ تاالی عیغتن تشای هثال دسفذ. داسد

سّؽٌتش  تقْست دیجیتالی DR  تقاّیش. تیواس تِیَ کٌذ تِتشیي تقاّیش سا دس حیي کاُؼ پشتْگیشی

اطالػات تیؾتشی سا اص تقْیش گشفت کَ تَ  هی ؽًْذ ّ تا دعتکاسی ًشم افضاسی هی تْاى

تایگاًی ؽذٍ ّ تذّى دسًگ هْسد  ایي تقاّیش هی تْاًذ. دسهاى خیلی کوک هی کٌذ تؾخیـ ّ

ُن اهکاى پزیش  ّ تشسعی هجذد تقاّیش ّ اسجاع آًِا تَ پضؽک هؾاّس اعتفادٍ لشاس تگیشًذ

 .اعت



دیجیتال  اختقافی علٌیْم تشای پیؾشفت هغتمین ففحات دتکتْس عال لثل  تکٌْلْژی 5

تْلیذ پاًلِای تا کیفیت تاال ّ  تشای گغتشػ ّ ANRAD   سادیْلْژی تذعت آهذٍ ّدس ؽشکت

کَ  Direct Digital Radiography  ،( DDR ) دس. هغتمشؽذ x – ray یکذعت دتکتْسُای

اطالػات  عیگٌالِای الکتشیکی تثذیل هیؾْد، تقاّیش  ّ فْتًِْای اؽؼَ ایکظ هغتمیواً تَ

  .آیذ تیؾتشی ًغثت تَ تکیٌک غیش هغتمین تذعت هی

هی تْاًغت آصهًِْای ایغتادٍ سا تشای  کَ Chest تؼذاد ّعیؼی ّاحذُای2004دس عال 

 چٌذ هٌظْسٍ تشای آصهًِْای DR   عیغتن دُذ ّ یک اتتکاس جذیذ تشای ایجاد تیواساى اًجام

تماضاُایی تشای . تْد ّاسد تاصاس ؽذ  سادیْلْژی هؼوْلی ّ آصهًِْای ایغتادٍ اًجام ؽذٍ

 .داسد اّسژاًظ، هشاکض تشّها ّ کلیٌیک اّستْپذی ّجْد تخؾِای

 عاختَ ؽذٍ کَ  هؼتمذین هضایای ایي عیغتن اکٌْى عیغتن فلْسّعکْپی دیجیتال ًیض

 .دُذ ُضیٌَ تاالی آى سا تحت پْؽؼ لشاس هی
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 .تؾکیل ؽذٍ اعت هؼوْالً اص یک عٌغْس دس تواط هغتمین تا کاهپیْتش ایي ّعیلَ

سا  Ceph تقاّیش ّ OPG   اًذاصٍ ُای سایج داخل دُاًی، ایي تکٌْلْژی دّ تا اص تیؾتشیي

 .دیجیتالی هی کٌذ

یک ّعیلَ  هی ؽًْذ ّ تَ کوک x – ray دُاًی جایگضیي فیلوِای عٌغْسُای داخل

عپظ اؽؼَ ایکظ تَ . دُاى تیواس لشاس هی گیشد دس داخل Rinn system پْصیؾي دٌُذٍ هثل

ففحَ کاهپیْتش آهادٍ تایگاًی ّ  هؼوْل تْلیذ هی ؽْد ّ دس ػشك چٌذ ثاًیَ تقْیش سّی سّػ

 تَ سّػ هؾاتَ عیغتن فیلن Ceph اختقافی ّ دعتگاُِای OPG .تؾخیـ هی ؽْد

هی تْاًٌذ تشای اعتفادٍ  OPG ػول هی کٌٌذ ّ تؼضی اص فیلن ُای جذیذ دعتگاُِای

  .هؾاتَ اعتفادٍ ؽًْذ دیجیتالی دس تکٌیکِای

اص دًذاى  سؽتَ ای )endidintics کاسُای هشتْط تَ دًذاى تخقْؿ تا سّػ جذیذ هی تْاى اکثش

دسهاى تیواسیِا ّ فذهات پْلیپ دًذاى ّ  پضؽکی کَ هشتْط تَ ػلت پیؾگیشی ّ تؾخیـ ّ

کَ هوکي اعت تشگؾت  (کاؽت دًذاى  ) implantology   ّ (.اطشاف آى هی تاؽذ تافتِای

 .تاؽذاًجام داد عشیغ تقاّیش الصم
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لاتل اًحٌایی کَ  دیجیتالی اؽؼَ ایکظ ففحات تقْیشی اص فیلن هاًٌذ ّ دس ًْع دیگش عیغتن

 .تاتؼ لشاس هی گیشًذ اعتفادٍ هی ؽْد تا سّػ هؾاتَ فیلن هؼوْلی هْسد

اعکٌش دیجیتال  فیلن دس یک پشّعغْس ؽیویایی ایي ففحات تْعیلَ یک تجای پشّعظ

تَ تقْیش سادیْگشافیک سّی ففحَ ًوایؼ تغییش ؽکل  اعکي هی ؽًْذ اطالػات تَ دام افتادٍ

اعکٌش تَ ایي هؼٌی اعت کَ کیفیت ّ  پیؾشفت اخیش دس ففحات تقْیش ّ تکٌْلْژی. دٌُذ هی

ُش دّ ًْع تکٌْلْژی  تا. همایغَ تا تِتشیي عیغتوِای دیجیتال هغتمین اعت عشػت لاتل

 .اص فیلن هؼوْلی اعت اکٌْى کیفیت تقْیش تغیاس تِتش

هْاًغ اّلیَ هثل  هْلؼیت خاسق الؼادٍ ای داؽتَ ّ تش تغیاسی  اص تقْیش تشداسی دیجیتالی

. کشدٍ اعت تْلیذ، لیوت فْق الؼادٍ ّ هیل کن هؾتشیاى غلثَ کاسُای فٌؼتی ًاکافی، تٌگٌای

 هحشکی تشای پزیشػ تکٌْلْژی ( PACS ) استثاطی افضایؼ تقاّیش تایگاًی ّ عیغتوِای

کیفیت تقاّیش هْثش خْاُذ تْد هی تاؽذ  دیجیتالی تکویلی کَ دس ًقف کشدى لیوتِا ّ افضایؼ

طْس تاخیش صهاًی ّ  ُویي DR .تْاًذ جایگضیي فیلن دس تقْیشتشداسی ؽْد ّتَ ساحتی هی

تیواسعتاى اجاصٍ هی  سا حزف کشدٍ ّ تیواساى سا افضایؼ دادٍ ّ تَ ًاکاسآهذی راتی دس تْلیذ فیلن

 .سادیْلْژی فشفَ جْیی کٌذ دُذ تا دس فضا ّ کاسکٌاى

هْفمیت تضسگی  کن تشای تْلیذ کیفیت تاالی تقاّیش اؽؼَ ایکظ یک اعتفادٍ اص تؾؼؾغ دُی

 تؼذاد صیادی اص. عیغتن سادیْگشافی لشاس هی دُذ سا تغیاس جلْتش اص DR اعت کَ عیغتن

. تشًذ آصهًِْای سّتیي سادیْگشافی الصم داسًذ تکاس هی تَ اًذاصٍ ًقف اؽؼَ ای کَ DR   هذلِای

  DR   ّجْد داسد دص تغیاس کن اؽؼَ دس عیغتن تا تْجَ تَ سیغکی کَ دس اعتفادٍ اص اؽؼَ

 .افضایؼ فشّػ ایي عیغتن ُاعت ُوشاٍ تا کیفیت تقاّیش تاال ػاهل افلی

تالیٌی اعت دس  جذیذ کَ ؽاهل چٌذیي هؾخقَ تشای پیؾشفت تؾخیـ تکٌْلْژی اتتکاسی

ؽثیَ عاصی ّ تشاتش عاصی تافت اجاصٍ هی دُذ کَ  تشای هثال. اجشا هی ؽْد DR عیغتن

کاُؼ . داًغیتَ پاییي سا تخْتی ًوایؼ دُذ عیگٌال تا کیفیت تاال داًغیتَ تافتی تاال ّ یک

خقْفیات تضؼیفی هتفاّت تافت  اًشژی، یک تکٌیک تقْیشی  اعت کَ اجاصٍ هیذُذ دّ تشاتش



لثلی  سا تا تقاّیش تا  تکٌْلْژی جذیذ عاختاسُای. جذاگاًَ پشداصػ ؽْد ًشم ّ اعتخْاى تطْس

 .پاتْلْژیِای هثِن جایگضیي هی کٌذ ّضْح تیؾتش تشای تؾخیـ

 

 


