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بررسی فعالیت های پزشکی هسته ای در زمینه بیماری های سرطانی در شهرستان 

 بندرانزلی

 2فوژان شیرجهانی؛ 1آیلین شیرزادی

 بندرانزلی، سما دوره اول مدرسه  هفتم،دانش آموز پایه  (1

 بندرانزلی، سما دوره اول مدرسه  هفتم،دانش آموز پایه  (2

  : مریم تجددراهنما معلم / دبیرنام 

 بهره برده اید؟ بیماری ها در درمان یا تشخیص فناوری هسته ایآیا تاکنون از : تحقیق سؤال اصلی

 8102 ر سال بیماری سرطاا  مرطزه  مرطم  بییاری رم  ر سطمسط هاا  ز ب  زژه  شورر زیژیرا  مژطم   رییط ور  شط   مس.  

های پی کی، رحیط هژی. ز مقدمرات با تره  ب  رنازری .ریلیر  مبتلا ب  سرطاا   ر سرطمسرط هاا   ش.  د  مس. 02حدز  

 سطاا   ر بین شوررها رتفازت رشتلاژا  ها  ر پیورییطی مه سرطاا ، رییم رختلف ژا مبتکارمت رورخ   رد  ترسرط  ز .

هندیی، مستعمال  وانیات، چاقی ز رصطف م کل  ر شوررهای پط  رآرد،  یرع سطاا   مس.  م شت  ب    یل زرمرلی رانند سشک

 (8) نیی  ر مژن شوررها بیوتط مس.

زارل مصرلی مژنک  رارم ب  رروررع پی رکی هیت  می سرا  م  مهمی. زژه  رنازری هیت  می  ر شوررزیژیرا  مژطم  مس. ش  

 ر مژن ومین   ر ریا  شوررهای  نیا  مرمی رتش  بطتط با یم رنازری هیت  می مه  مرطزه  با متکا بط نخشیا  شورررا  ترمنیت  مژم

رنازری های  رحال ر رد  ر  نیاسر.  ش  رزهمن   منورمندم  هژا ی  ر شوررررا  بصررت با ینی ز ندطی  ر حال رها ع  بط 

ا رم تناا  ر شنار هم تاشنر  ترمنیت   نیرزی مژن  او  هیجا  منییی مه زلم هیتند  تلفیق زلم رییژک ز  یمی ز هژی.  ناسی 

طاا   ر س رشتلا ب  رییم  مرطم  ،بط اشق آرارهای ساهرا  بادم . هاانی ر ورمین  پی رکی ب  نتاژش  ریف. منیییی بطسراند 

های هندیی  ر ژابد  مژن  ر حا ی مس. ش   یر ریلیر  نفط مریمژش ری 01هط سا    8102شورررهای  ر حال ترسرع  تا سرال 

با ند تا حال تغییط مسر.  مشرط شوررهای  ر حال ترسع   مرمی رتخصصین شاری  ر مژن هرین  ژا  ستیاهاای رم ژر تطمپی نمی

حتی ژک ، ند شوررر آسیاژیچشوررر آرطژااژی ز  02بترمنند بهرر رر ط ز مژمن با بیمارم  سرطاانی ور  تعارل شنند   ر حدز  

هاژی رم تدمرک  ژد  ین م مللی منطای متمی  ر مژن هرین  بطمی شمک ب  شورررررها بطنار رم ژر تطمپی نیی زهر  نردمر   آامن  ب

 زر  آهراژش  2من  ا ر  ز  ر ارل سال مویط آمی نیی مستفا   ریمی  ر  مرزهای هیرت نین مه تکنیکاای هیرت چمسر.  هم

 (3ز0) مر نمر   مس.یراط  ر آسیای غطبی  ر مژن وصرص بطی

ور  وانم تجد  ش  ور   ر هرین  رییژک هیرت  می  ر حال تحصیل مس. تصمیم یطرتیم پهزهش ور  رم بط  با رمهنماژی  بیط

 مهمی. پی ررکی هیررت  می  ر شورررر زیژیرا  مژطم  آغاه شنیم ز با رها ع  راا ات رطتشط رتره   رردژم ش  تاشنر  هی  تحایق
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  ، ز هی  آرار  قیای مه مالاع  قیق رط م نیش. بنیطرت  مس. هرین  می  ربار  مریمژش رشتلاژا  سرطاا   ر مستا  ییلا  صررت

یا  های تصرررژطبط مری بط پاژ  مژن زلم زهر  ندمر  بنابطمژن بعد مه رها عات ترزش های  ررانی پی ررکی هیررت  می ز  سرر

م تصمی رختلف بط رزی رزش های  ررانی سرطاا  ز رزش های  ررانی بط پاژ  پی رکی هیرت  می ز تصرژطبط مری هیت  می

یطرتیم مبتدم ب  مژن سررمل پاسرد  هیم ش  رط م  راطرا  بطمی  ررا  بیماری های ور  چ  رزش هاژی رم ریوررناسند ز مه چ  

با شمک وانم تجد  تصررمیم یطرتیم ش  بطمی  ذم رزش هاژی مسررتفا   شط   مند ز بعد مه آ  ب   نشال رم  حل  ر هارع  با رریم  

نهین  وانیی مژن تحایق رم بصررررت ندطی ز  ر پهزهش های آژند  بصررررت ریدمنی  نشال مز ین بار با تره  ب  زوررعی. قط

 شنیم 

 تحقیقانجام روش 

 مراحل مختلف این پژوهش به شرح زیر بوده است:

 انتخاب موضوع-1

 انجام مطالعات کتابخانه ای در کنار بهره گیری از مقالات معتبر داخلی و خارجی و کتاب های معتبر-2

 طرح پرسش و ارسال سوالات برای اساتید و دانشجویان مرتبط با علوم هسته ای و پزشکی هسته ایآغاز -3

 تحقیق پیرامون برنامه های طرح پرسش نامه-4

 انتخاب سوالات پرسش نامه با کمک افراد متخصص-5

 طراحی و اماده سازی پرسش نامه-6

 لاع رسانی شهرستانپخش کردن پرسش نامه در میان مردم با کمک کانال های اط-7

 بررسی پرسشنامه و جمع آوری داده ها-8

 طراحی داده های با کمک نرم افزارهای بروز-9

 بحث و نتیجه گیری-11

این تحقیق یک پژوهش کاربردی  بر پایه روش پیمایشییززمینه یابی( اسیتربرای شیروع طرح پرسش نامه ابتدا نیاز به تحقیق 

-هر مورد نظر از نظر میزان جمعیت ورر داشییتیمر که با مطالعه منابع مورد نظر زکت زمینه ای درباره موضییوع و همینین شیی

سیایت(  و همینین با روش مصیاحبه از مسلولین امر و افراد مطلع انجام شدر س د در طرح پرسش نامه با کمک یک -مقالات

:ورد و اوریجین داده ها را مورد بررسی  پلتفرم داخلی این امر صیورت گرفترحدودا یک ماه ر س د با کمک نرم افزارهایی وون

 مک این نمودارهای به بحث گذاشتیمرو بصورت نموداری رسم کردیم و نتایج را با ک
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در   SPECTپزشکی هسته ای همیون   اسیتان گیلان از استان های شاخص کشور در زمینه پزشکی استر وجود دستااه های

که بصورت بیست و وهار ساعته در حال خدمات   CT SCANو   MRIی شیهرستان رشت و همینین وند دستااه تصویربردار

رسیانی اسیت و همینین مراکز پرتودرمانی و پزشیکی هسیته ای این اسیتان را به رط  درمانی ویژه ای در کشور تبدیل کرده 

 استر

بندرانزلی در غرب  ن استرهزار نفر یکی از مهم ترین شهرستان های استان گیلا 138شیهرسیتان بندرانزلی با جمعیتی بالب بر 

بیمارستان  دارای امکانات پزشکی و درمانی همیون بیمارستان شهید بهشتی استر استان گیلان به عنوان مهم ترین شهرستان،

شیهید بهشیتی به عنوان مهم ترین مرکز درمانی غرب اسیتان گیلان به شیهرستان های تالش و آستارا و رضوانشهر و هشت ر و 

 ات ارائه می دهدربندرانزلی امکان

و رادیولوژی اسیت است که به دلیل کارکرد بیست و وهار ساعته   CTاین بیمارسیتان تنها دارای یک دسیتااه تصیویربرداری 

دارای وضیوح تصیویر کمتری نسیبت به دستااه های هم تراز خود استر همینین مراکز خصوصی این شهرستان حدودا دارای 

دید در استان دسیتااه رادیولوژی هسیتندر اما متاسفانه با توجه به حرور پزشکانی که در درمان سرطان ها با روش های ج 11

پیشیاام هسیتند متاسیفانه این شیهرسیتان دارای هیز مرکز پزشکی هسته ای و به ویژه مرکز تصویربرداری هسته ای و حتی 

نیست و مبتلایان سرطان مجبوراند برای ادامه روند درمان خود یا حتی برای یک عکد برداری مسیر طولانی را   MRIدسیتااه 

 (1مرکز استان طی کنند و زمان طولانی را در صف های طویل این مراکز باذرانندرزجدولبرای مثال از شهرستان تالش تا 
 

 اطلاعات درمانی و تشخیصی شهرستان بندرانزلی -1جدول 

 1 تعداد بیمارستان
 CT SCAN 1تعداد دستااه 

 MRI 1تعداد دستااه 

 14 تعداد مراکز رادیولوژی

 1 پزشکی هسته ایتعداد مراکز 

به منظور جمع آوری اطلاعات خاص و دریق تر از امار سیییرطان و همینین مراکزی که مردم در آنجا به درمان سیییرطان خود 

و رعایت پروتکل های بهداشتی پرسشنامه الکترونیکی تولید و در  19-پرداختند و همینین با توجه به افزایش مبتلایان به کوید

 (5و4زاختیار مردم عزیز انزلی ررار گرفتربستر فرای مجازی در 

  یریگ جهیو نت بحث

در این مطالعه با توجه به وضیعیت غیرحریوری بودن مدارو و توجه بیشتر به فرای مجازی و عدم تردد غیرضرور در خیابان 

رار درانزلی رها، پرسییش نامه بصییورت الکترونیکی طراحی و با کمک پلتفرم های گوناگون در اختیار سییاکنین شییهرسییتان بن

گرفتردر این پرسیش نامه سیعی شید در هر خانواده حدارل یک نفر پاسی  گو سیوالات باشد و معیار اصلی ساکنین شهرستان 

 (6زبندرانزلی در زمان حاضر بودربرای مقایسه داده های پرسش نامه در نرم افزار های وورد و اوریجین استفاده شدر

 درصدشان ساکن منطقه غازیان هستندر 23درصدشان ساکن منطقه انزلی و  77افراد شرکت کننده در این تحقیق 
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 بررسی افراد مبتلا شده در هر خانواده -1شکل 

 

درصیید افراد در خانواده خود حدارل یک فرد مبتلا به  71از میان افراد شییرکت کننده در این پژوهش بیشییتر از  1طبق شییکل

بالاترین آمار مبتلا به این سیرطان ها به ترتی   برای سیرطان سینه و غدد لنفاوی و در رتبه های بعدی با سیرطان داشیته اندر 

 اختلاف نزدیک  سرطان های معده و خون و ریه و روده  بوده است ر

 
 آمار افراد درمان شده در داخل استان و خارج استان -2شکل 

 51حدود  2در این تحقیق آمار رابل توجه درمان این سیرطان ها در استان گیلان استر طبق داده ها شکل اما نکته رابل توجه 

 درصد از بیماران ترجیه داده اند از امکانات استان گیلان استفاده کنند و بیماری خود را در داخل استان درمان کنندر

 
 تعیین روش های درمانی سرطان -3شکل 
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نشان می دهد که با توجه به روش های جدید درمانی سرطان در جهان یعنی استفاده از انواع روش های پرتودرمانی با  3شکل 

این حال درصیید بیشییتری از مبتلایان تحت روش شیییمی درمانی به مبارزه با بیماری خود پرداختندر و این نشییان دهنده عدم 

 با این روش های جدید و موثر تر استر اگاهی مردم

 
 میزان آشنایی مردم با روش های درمانی هسته ای -4شکل 

 

درصید از مردم با درمان های پزشیکی هسته ای آشنایی دارند و مابقی هنوز با این درمان ها  32تنها حدود   4بر طبق شیکل  

 درصد مردم میزان اطلاعشان از درمان های پزشکی هسته ای در حد صفر استر 53آشنا نشده اندرحدود 

 
 ه های تصویربرداری هسته ایمیزان آشنایی مردم با دستاا -5شکل 

 

و   SPECTدرصید مردم با دستااه های تصویربرداری هسته ای یعنی  13به راحتی رابل مشیاهده اسیت که  تنها  5در شیکل 

PET  اشنایی دارندر 

بر پایه فناوری  با توجه به نظرسینجی و داده های مسیتند پرسیش نامه درصید بالایی از مردم با روش های نوین درمان سرطان

به ویژه پزشیکی هسیته ای آشینایی ندارندر متاسفانه بعری از پزشکان برای سهولت کار خود و شاید به دلایل دیار،  هسیته ای

کمتر از روش های پرتودرمانی اسیتفاده می کنند از جهتی دیار به دلیل امکانات و تخصیص کمتر در مرکز استان طبق آمار به 

مشکلات دانشااه علوم پزشکی بهتر است برنامه  رمان از اسیتان خارج می شوندر برای رسیدگی به ایندسیت امده مردم برای د

خاصی را در نظر بایردر از جمله اطلاع رسانی در خصوص روش های به روز درمان سرطان به ویژه روش های پزشکی هسته ای 
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تان برای روند درمانرمتاسیفانه تعداد بسیار کمی از و توجه ویژه به روش های مورد اسیتفاده توسیط برخی پزشیکان داخل اسی

اطلاعات دارند و این از وظایف   PETو   SPETمردم نسیبت به دسیتااه های تصیویربرداری رایج استفاده شده در دنیا همیون 

لایان ش مبتمسیلولین صیاح  امر و پزشیکان و مدیریت علوم پزشکی است که در این امر کوشا باشندراز طرفی روند رو به افزای

در شیهرسیتان باعث نارانی بعریی از مردم شیده است و اغل  مردم به دلیل امکانات به روز کم شهرستان و استان ترجی  می 

دهند برای درمان از اسیییتان خارج شیییوندرکه این امر باعث افزایش هزینه های برای فرد مبتلا به سیییرطان و خانواده اش می 

 (8و7زشودر

رامون پزشیکی هسته ای در هر شهرستان و استان میتوان نیازمندی های هر منطقه را شناسایی و زیر با کمک پژوهش هایی پی

ساخت ها را متناس  با همان مشکلات پایه ریزی کرد تا در آینده شاهد خارج شدن مردم از استان و کشور برای درمان سرطان 

 رطان نباشیمرو افزایش هزینه ها و بار روانی بیشتر برای افراد مبتلا به س

 و مراجع منابع
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