دستگاههای رادیولوژی چگونه انذ؟

رادیولوژی

به نام خذا

هوضوع :
پرتونگاری

سادیِٛٛطی دضؿىی ثش حؼت ایٗ و ٝاص چ ٝعبّٔی دس آٖ

•اؿع ٝایىغ یب س٘شٍٗ دس طجیعز صیبد ٚجٛد ٘ذاسد ٚ

اػشفبدٔ ٜیؿٛد ث ٝد ٚسؿش ٝسخصصی ثضسي سمؼیٓ

ثشای وبسثشد دضؿىی  ،ایٗ دشسٞٛب ثبیذ ثٛػیّ ٝالٔذٟبیی وٝ

ٔیؿٛد :یىی دضؿىی ٞؼشٝای و ٝاػبع وبس آٟ٘ب سٚی

ثشای ایٗ ٔٙظٛس ػبخش ٝؿذٜا٘ذ سِٛیذ ؿٛد .دس الٔخ ِٔٛذ

ٔٛاد سادیٛاوشی ٛاػز  ٚدیٍشی سادیِٛٛطی ؤ ٝجٙبیی سٚی

اؿع ٝایىغ و ٝظبٞشی ؿجی ٝالٔذٟبی وبسٛدیه داسد ،ثب

اؿع ٝایىغ ٚ ٚیظٌیٟبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛآٖ داسدٔ .ب دس ایٙجب سٟٙب

ثٕجبساٖ اِىشش٘ٚی لطع ٝفّض ٔمب ٚ ْٚوٛچىی و ٝاص جٙغ

دسثبس ٜسادیِٛٛطی ٚالعی یعٙی آ٘چ ٝو ٝثب اػشفبد ٜاص دشسٛ

سٍٙشٗ دس لطجی اص الٔخ ث٘ ٝبْ وب٘ ٖٛلشاس ٌشفش، ٝ

ایىغ یب س٘شٍٗ ث ٝاؿىبَ ٌ٘ٛبٌ ٖٛثشای سـخیص  ٚدسٔبٖ

سشاصٞبی ا٘شطی اِىششیىی دس ایٗ فّض ثٔ ٟٓیخٛسد  ٚا٘شطی

دس دضؿىی  ،ا٘جبْ ٔیٌیشد صحجز ٔیوٙیٓ.

٘بؿی اص جبثجبیی اِىششٟ٘ٚب ث ٝصٛسر اؿع ٝایىغ ثیشٖٚ

سادیِٛٛطی دضؿىی ٚالعی یب س٘شٍِٛٛٙطی ث ٝد ٚثخؾ
سادیِٛٛطی سـخیصی  ٚسادیِٛٛطی دسٔب٘ی سفؼیٓ ثٙذی
ٔیؿٛد .سادیِٛٛطی سـخیصی ؿبُٔ فّٛئٛسٚػىٛدی ،
سادیٌٛشافی  ٚسٌٛٔٛشافی وبٔذیٛسشی ٔیثبؿذ .سادیِٛٛطی

تهیه کننذه :
هتین سهین پور

دسٔب٘ی دسثبس ٜدػشٍبٟٞبی سادیٛسشادی ٔ ،مبدیش دسٔب٘ی دس
سبثؾ دشسٞٛب  ٚحؼبػیز ثبفشی دس ثشاثش دشسٞٛب  ،ثحث
ٔیوٙذ.

ٔیآیذ .اِىششٟ٘ٚبیی و ٝاػشفبدٔ ٜیؿ٘ٛذ اص ػیٓ دیچ
وٛچىی دس لطت ٔٙفی الٔخ سِٛیذ ٔیؿ٘ٛذ  ٚثب اػشفبدٜ
اص خالء دس ٖٚالٔخ  ٚسحز سأثیش اخشالف دشب٘ؼیُ و ٝاص
یه ط٘شاسٛس سِٛیذ ٔی ؿٛد ،ث ٝوب٘ ٖٛالٔخ ثشخٛسد
ٔیوٙٙذ .ؿىُ وّی دػشٍبٟٞبی سادیِٛٛطی ثؼش ٝث ٝایٙىٝ
ث ٝچٙٔ ٝظٛسی (سـخیصی یب دسٔب٘ی) ػبخش ٝؿذ ٜثبؿٙذ،
فشق ٔیوٙذِٚ .ی ثطٛس وّی دس یه دػشٍب ٜسادیِٛٛطی
عٕٔٛی الٔخ سِٛیذ وٙٙذ ٜاؿع ٝایىغ ثب ثبصٚیی ث ٝدبیٝای
ؤ ٝیسٛا٘ذ دس ٔؼیشٞبی ٔخشّف حشوز وٙذ ٚصُ ؿذٜ

کارشناس رادیولوژی

سب ثشٛاٖ اؿع ٝایىغ سا ثطٛس دِخٛا ٜدس جٟبر ٔشفبٚر
ٔشٕشوض ٕ٘ٛد .دس ایٗ دػشٍبٟٞب ٌزؿش ٝاص أىب٘بسی وٝ
ثشای دشس ٛدسٔب٘ی  ٚیب سبثؾ دشسٞٛب ثشای عىؼجشداسیٟب
فشا ٓٞؿذ ٜاػزٌ ،بٞی ٚػبیّی ٘یض ثشای سؤیز ٕٞضٔبٖ
سصٛیش لؼٕشی اص ثذٖ وٛٔ ٝسد سبثؾ اؿع ٝلشاس ٌشفش، ٝ
سال 94

اػشفبدٔ ٜیؿٛد.
سیٛة سادیِٛٛطی

رادیولوژی تشخیصی چیست؟
فلوئوروسکوپی چیست

دستگاههای رادیوتراپی چیست

ػبد ٜسشیٗ سٚؽ سادیِٛٛطی اػز ،صیشا ثشای ا٘جبْ آٖ
٘یبصی ث ٝفیّٓ  ٚسبسیىخب٘٘ ... ٚ ٝیؼز  ٚثب لشاس دادٖ ثیٕبس
دس دـز دػشٍبٞی و ٝث ٝفّٛئٛسٚػىٛح ٔجٟض اػز،
ٔیسٛاٖ دس عشض چٙذ دلیم ٝلؼٕز ٔٛسد ٘ظش ثذٖ سا
ثشسػی وشد .دس ٔمبیؼ ٝثب سادیٌٛشافی دس فّٛئٛسٚػىٛدی
ثیٕبس سـعـع ثیـششی دسیبفز ٔیوٙذ  ٚایٗ عبُٔ ٔحذٚد
وٙٙذ ٜایٗ سىٙیه اػز .اص ایٗ سٚؽ ثشای ثشسػی حشوبر
عضٛی ٔب٘ٙذ ضشثبٖ لّت  ،حشوبر سٙفؼی سی ٚ ٝدیبفشآٌ
 ٚیب ثشسػی سغییش ٔحُ ٔبیعبر جٙجی  ٚدشیىبسدی اػشفبدٜ
ٔیؿٛد.

ٞؼش ٝاصّی ایٗ دػشٍبٟٞب ٘یض الٔخ ِٔٛذ دشس ٛایىغ
اػز  ٚثؼش ٝث٘ ٝیشٚی سِٛیذ ؿذ ٜاص ایٗ الٔذٟب (ِٚشبط)
ٔیسٛاٖ سٚی سٛا٘بیی ٘فٛر دشسٞٛبی س٘شٍٗ دس ثذٖ حؼبة
وشد.
•دػشٍبٟٞبی ِٚشبط دبییٗ  ،ثشای دسٔبٖ لؼٕشٟبی ػطحی
ثذٖ ٔب٘ٙذ عٛاسض ٔخشّف دٛػشی  ٚیب ػشطب٘ضایی دٛػشی.
•دػشٍبٟٞبی ثب ِٚشبط ٔشٛػط ٔثال  200 - 350ویِّٚ ٛز
دػشٍب ٜفّٛئٛسٚػىٛدی

وٙٙذ.

رادیوگرافی چیست
دس سادیٌٛشافی ثب سٙظیٓ ؿشایط اِىششیىی سبثؾ دشس ٛس٘شٍٗ
 ٚلشاس دادٖ فیّٕی دس ٔؼیش خشٚج دشسٞٛب  ٚدس عیٗ حبَ
ثىبس ثؼشٗ ٚػبیُ فشعی ثشای جٕع  ٚجٛس ٕ٘ٛدٖ سبثؾ
ٔیسٛاٖ اص حبالر ػالٔز  ٚیب ٔشضی لؼٕشی اص ثذٖ
ٔذسن ٔطٕئٙی ثشای ٔطبِع ٝدس دػز داؿزٙٔ .ظٛس اص
عىغ یب سادیٌٛشافی ػبد ، ٜعىؼی اػز و ٝثذ ٖٚوبسثشد
یه ٔبد ٜخبسجی ث ٝثذٖ ٌشفشٔ ٝیؿٛد .دس ایٗ سٚؽ ،
سفىیه حذٚد اعضبء اص یىذیٍش ٔـىُ خٛاٞذ ثٛد .دس
سادیٌٛشافی ثب ٔٛاد وٙششاػز  ،ثب ٚاسد ٕ٘ٛدٖ ٔٛاد خبسجی
ث ٝثذٖ و٘ ٝؼجز ث ٝثبفشٟبی ٘شْ سشاوٓ ٔشفبٚسی داؿشٝ
ثبؿٙذ ،سً٘ یىٛٙاخز آٖ لؼٕز سا ث ٟٓصد ٚ ٜسٕبیض سٍٟ٘ب
حبصُ ٔیؿٛد.

سادیٌٛشافی ثب ٔٛاد وٙششاػی داسای سىٙیىٟبی جذاٌب٘ٚ ٝ
ثىبس ثشدٖ ٔٛاد ٔخشّف ثشای ثشسػی ا٘ذأٟبی ٔخشّف ثذٖ
ٔیثبؿذ .یىی اص ایٗ سٚؿٟب آ٘ظی ٛوبسدیٌٛشافی اػز و ٝثب
سفشیك ٔٛاد وٙششاػز ث ٝدس ٖٚلّت اص ساِِٞٝٛ ٜبی ثبسیه

ؤ ٝیسٛا٘ٙذ ث ٝثبفشٟبی صیش جّذی  ٚاعضبء داخّی ٘فٛر

توهوگرافی کاهپیوتری چیست
ٔجٙبی ایٗ سٚؽ ثش ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔؼشمیٓ ثمبیبی ا٘شطی یه
سؿش ٝدشس ٛس٘شٍٗ  ،دغ اص عجٛس آٖ اص لؼٕشی اص ثذٖ اػز.
دس ایٙجب یه ا٘ذاصٌ ٜیشی حؼبع )ٔ (Detectorیضاٖ
ا٘شطی ثبلیٕب٘ذ ٜسا حؼبة وشد ٜث ٝوبٔذیٛسش ٔیدٞذ ٚ
وبٔذیٛسش ثشای سٕبْ ٘مبطی اص ثذٖ و ٝدس ٔؼیش عجٛس دشسٛ
ایىغ لشاس ٌشفش ٝا٘ذ ،عذد جزثی سا حؼبة ٔیوٙذ.
عىؼی و ٝاص ایٗ دػشٍبٟٞبی ػی سی اػىٗ ثذػز
ٔیآیذ ٔثُ یه ثشؽ سـشیحی عشضی اص ثذٖ اػز و ٝدس
آٖ سٕبٔی لؼٕشٟب سا ٔیسٛاٖ ثخٛثی ثشسػی وشد.

•دػشٍبٟٞبی ثب ِٚشبط ثبال و ٝثؼیبس دلیمشش اص دػشٍبٟٞبی
ثب ِٚشبط ٔشٛػط عُٕ ٔیوٙٙذ.

