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کارکرد باالی رادیولوژیست ها در 

تشخیص دقیق کرونا
به گفته متخصصان رادیولوژی، نتیجه سی تی اسکن 
ریه در مراحل اولیه بیماری کرونا، احتمال دارد منفی 
باشد. شروع عالیم حاد بیماری و درگیری ریوی 
معموال از هفته دوم است. به همین دالیل است که 
متخصصان تاکید دارند که بهتر است در بیمارانی 
که عالیم حاد ندارند، برای مشاهده جواب قطعی 
در خصوص آسیب به ریه، سی تی اسکن در این 

بازه زمانی صورت بگیرد.  
عضو هیات مدیره انجمن رادیولوژی ایران نیز تاکید 
دارد که ممکن است آزمایش اولیه کیت تشخیص 
کرونا در افراد مشکوک به این بیماری، منفی شود، 

اما فرد مبتال به کرونا باشد.
حسین کرم پور با بیان اینکه »تظاهرات ریوی« بیماری 
کرونا، بهترین کلید تشخیص این بیماری  است، 
اظهار می کند: »تغییراتی که به صورت اختصاصی 
در ریه بیماران می بینیم حتی چهار روز قبل از 
شروع عالیم بالینی در بیمار نیز می تواند مثبت بودن 
بیماری را اعالم کند. تصویربرداری و CTscan از 

قفسه سینه، دقت و حساسیت باالتری نسبت به 
کیت های تشخیصی دارد.«

کرم پور با اشاره به احتمال تناقض در نتایج حاصل 
از کیت های تشخیصی تصریح می کند: »در برخی از 
بیماران ممکن است آزمایش اولیه کیت ها منفی شود 
و بعد با سی تی اسکن مشخص شود که فرد، مبتال 
به کروناست و در مراحل بعدی، نتیجه تشخیص با 
کیت، مثبت شود. یعنی اینکه فردی، مبتال به کرونا 
نباشد، اما سی تی اسکن او عالیم کرونا را نشان دهد، 
احتمالش وجود ندارد. در مناطقی مانند روستاها 
که به دستگاه های سی تی اسکن دسترسی وجود 
ندارد، از رادیوگرافی قفسه سینه به منظور غربالگری 
اولیه بیماران مشکوک به کرونا استفاده می شود. در 
صورتی که این غربالگری اولیه، مثبت باشد، فرد 
برای سی تی اسکن و سایر اقدامات تشخیصی و 

درمانی، به مراکز مجهزتری ارجاع داده می شود.«
ایران  رادیولوژی  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
خاطرنشان می کند: »پس از مراجعه فرد مشکوک 
و دارای عالیم بالینی، در صورتی که آزمایش خون 
او نشان دهنده کاهش گلبول سفید در خون فرد باشد، 
برای تشخیص ابتالی قطعی آنها به ویروس کرونا، 
درخواست تصویربرداری می شود. بر اساس آنها، 
تشخیص داده می شود که فرد نیاز به بستری دارد 

یا با قرنطینه و درمان خانگی بهبود می یابد. بیماری 
کرونا در اکثر موارد، عالیمی شبیه به سرماخوردگی 
دارد و بروز نیافتن عالیم اختصاصی در شروع 
بیماری، از علل شیوع کرونا در کشورهای جهان 
از جمله ایران است.« این عضو هیات مدیره انجمن 
رادیولوژی ایران با بیان اینکه رادیولوژیست ها و کادر 
درمان در خط اول مقابله و درمان کرونا هستند، 
یادآور می شود: »باید از سوی وزارت بهداشت و 
نهادهای متولی، از کادر درمان و تشخیص بیماری 
در مقابل کرونا محافظت شود و اقالم محافظتی به 

اندازه کافی در اختیار آنها قرار بگیرد.«
عضو هیات مدیره انجمن رادیولوژی ایران، در پاسخ به 
این سوال که میزان اشعه دریافتی فرد در تصویربرداری 
برای تشخیص کرونا، خطری برای او به همراه دارد 

یا خیر، تصریح می کند: »انجمن رادیولوژی ایران 
و جامعه رادیولوژی کشور، پروتکل هایی را تنظیم 
و به رادیولوژیست ها ابالغ کرده اند مبنی بر اینکه 
کمترین و بی خطرترین دوز اشعه به بیماران مشکوک 

به کرونا برای تشخیص بیماری آن ها داده شود .«
استاد و مدیر گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی 
با نقش رادیولوژی در  ارتباط  شهید بهشتی در 
»در  می شود:  یادآور  کرونا  بیماری  تشخیص 
پروتکل های درمانی کرونا نقش رادیولوژی پررنگ 
است. استفاده از عکس قفسه سینه و در موارد 
پیشرفته برای تشخیص عوارض بیماری با استفاده 

از سی تی اسکن می توان اقدامات الزم را انجام داد.« 

تعرفه ها با هزینه خدمات رادیولوژی 
همخوانی ندارد

در شرایطی که رادیولوژیست ها از جان و دل مایه 
گذاشته اند و با پذیرش خطر ابتال به کرونا به بیماران 
خدمت می کنند، اما اغلب آنها گالیه دارند که تعرفه 
خدمات رادیولوژی بسیار پایین است؛ طوری که 
حتی این تعرفه ها نمی تواند پاسخگوی هزینه ها باشد.
جالل جالل شکوهی، عضو هیات مدیره انجمن 
رادیولوژی ایران نیز در گفتگو با سپید به همین دغدغه 
رادیولوژیست ها می پردازد و می گوید: »بسیاری از 
رادیولوژیست ها از وضع تعرفه های تعیین شده برای 
خدمات رادیولوژی گالیه مند هستند و نرخ افزایش 
این تعرفه ها را بسیار ناکافی می دانند. هر سال شاهد 
هستیم که قیمت تجهیزات و لوازم تشخیصی، چندین 
برابر می شود، اما در مقابل می بینیم که ساالنه به 
طور متوسط فقط بین پنج تا 15 درصد به تعرفه 
خدمات رادیولوژی اضافه می شود. درواقع، اختالف 
شدیدی بین افزایش هزینه ها و نرخ تعرفه ها وجود 
دارد. این اختالف به هیچ وجه با افزایش جزئی 

تعرفه ها جبران نمی شود.«
شرایطی  به  »هم اکنون  شکوهی  جالل  گفته  به 
رسیده ایم که تاسیس مرکز رادیولوژی یا مراکز 
جامع رادیولوژی اصال صرفه اقتصادی ندارد. در 
بسیاری از مراکز رادیولوژی می بینیم که فقط با زحمت 

می توانند از پس هزینه های روزانه شان بربیایند و 
شاید مبلغ ناچیزی هم برای امرار معاش شان باقی 
بماند، اما اینکه فکر کنیم راه اندازی مراکز رادیولوژی 
در کشور، سوددهی باالیی دارد، این یک تصور 

کامال غلط است.«
او یادآور می شود: »معتقدم حتی اگر فردی، سرمایه 
نقدی الزم برای راه اندازی مراکز رادیولوژی را هم 
داشته باشد، باز هم از نظر منطقی و اقتصادی، اصال 
بصرفه نیست که در حوزه رادیولوژی سرمایه گذاری 
کند. االن راه اندازی یک مرکز جامع رادیولوژی 
حداقل حدود 40 میلیارد تومان هزینه دارد. مطمئن 
باشید سرمایه گذاری این مبلغ در هر کاری، سود 
بیشتری خواهد داشت تا افتتاح یک مرکز جامع 

تصویربرداری پزشکی.«
جالل شکوهی برای حل مشکالت پیش روی 
رادیولوژیست ها، پیشنهاد می دهد: »یکی از راه های 
حل این مساله این است که بیمه های درمانی با توان 
بیشتری به میدان بیایند و سطح پوشش بیمه ای 
خدمات رادیولوژی افزایش پیدا کند. افزایش منطقی 
تعرفه های رادیولوژی که بتواند هزینه ها را پوشش 
دهد و همچنین افزایش پوشش بیمه ای خدمات 
رادیولوژی از جمله موارد ضروری است که می تواند 
هم رضایت بیمار و هم رضایت ارائه دهنده خدمت 
را جلب کند. بنابراین واقعی شدن تعرفه های خدمات 
رادیولوژی با نگاه به قیمت تمام شده خدمات از 

مهم ترین خواسته های رادیولوژیست هاست.«
وجود  که  دیگری  دغدغه   « می کند:  عنوان  او 
دارد این است که متاسفانه برخی از همکاران که 
تخصص رادیولوژی ندارند، خدمات رادیولوژی 
انجام می دهند. مثال دستگاه سونوگرافی را در مطب 
می گذراند و گاهی نیز از همین راه، درآمدزایی 
دارند. این تداخل صنفی باعث می شود که سالمت 
بیماران هم به خطر بیفتد. انتظار داریم که با این 
شکل از تداخل صنفی برخورد قانونی شود تا هر 
گروه از جامعه پزشکی صرفا به وظایف تخصصی 

خود بپردازند.«
با توجه به اینکه رادیولوژیست ها در خط مقدم نبرد با 
کرونا قرار دارند و در طول این مدت شاهد فداکاری 
آنها، بخصوص در بیمارستان های دولتی بوده ایم، 
شاید چندان انتظار غیرمنطقی نباشد که تعرفه خدمات 
ارائه شده از سوی رادیولوژیست ها متناسب با تورم 
واقعی در نظام سالمت دیده شود تا با انگیزه بیشتری 

به ادامه خدمت در بحران کرونا، دلگرم باشند.

جالل شکوهی: سطح پوشش 
بیمه ای خدمات رادیولوژی باید 

افزایش پیدا کند. همچنین 
افزایش منطقی تعرفه های 

رادیولوژی که بتواند هزینه ها 
را پوشش دهد نیز از جمله 

موارد ضروری است که 
می تواند هم رضایت بیمار و هم 

رضایت ارائه دهنده خدمات 
را جلب کند. واقعی شدن 

تعرفه های خدمات رادیولوژی با 
نگاه به قیمت تمام شده خدمات 

از مهم ترین خواسته های 
رادیولوژیست هاست

در بسیاری از مراکز درمانی، 
شاهد افزایش حجم مراجعات 

بیماران برای تست کرونا و 
ارجاع به مراکز تصویربرداری 

هستیم. این اتفاق موجب شده 
است که فشار کاری پرسنل 
مراکز تصویربرداری نیز به 

شدت افزایش یاید. افزایش 
فشار کاری، شیفت های طوالنی، 

اضطراب هر روزه برای مبتال 
نشدن به کرونا و گاهی کار کردن 

به جای چندین نفر، قصه این 
روزهای پرسنل بسیاری از مراکز 

تصویربرداری پزشکی است

کرم پور: رادیولوژیست ها و 
کادر درمان در خط اول مقابله 

و درمان کرونا هستند. باید از 
سوی وزارت بهداشت و نهادهای 
متولی، از کادر درمان و تشخیص 

بیماری در مقابل کرونا محافظت 
شود. در پروتکل های درمانی 

کرونا نیز نقش رادیولوژی 
پررنگ است. استفاده از 

عکس قفسه سینه و در موارد 
پیشرفته برای تشخیص 

عوارض بیماری با استفاده از 
سی تی اسکن می توان اقدامات 

الزم را انجام داد
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