پزشکی و سالمت

در گفتگو با دکتر زهره علیبیگینژاد
متخصص رادیولوژی و رتبه برتر آزمون
تخصصی دانشگاه تهران مطرح شد:

رادیولوژی
خط مقدم
تشخیص
بیماری کرونا

| عکس :مصطفی زیدآبادی نژاد |

 سیتی کرونا اگر در زمان مناسب انجام شود نقش
بسیار مهمی در تشخیص اولیه کرونا و میزان شدت بیماری
و بررسی عوارض آن دارد بیماران بهبود یافته نیاز نیست
بعد از بهبودی مجددا تست  pcrیا سی تی اسکن بدهند
مگر آنهاییکه که مجدد بدحال میشوند و عالئمی همچون
تنگی نفس یا خستگی خیلی شدید پیدا میکنند.

قاسم شهسواریپور
دکتــر زهــره علیبیگینــژاد رزیدنــت رادیولــوژی دانشــگاه تهــران و نفــر اول تمــام ســالهای
تحصیــل در رشــته پزشــکی عمومــی دانشــگاه کرمــان کــه اخیـرًا از ســوی جامعــه پزشــکی
کرمــان مــورد تجلیــل قــرار گرفــت موفــق شــد در آزمــون دســتیاری کــه از رقابتیتریــن و
ســختترین آزمونهــای پزشــکی اســت رشــته برتــر کشــور را  کســب کــرد.
ایــن نخبــه علمــی ســیرجان کــه بــا وجــود درخواســت از ســوی دانشــگاههای بــزرگ کشــور ترجیــح داده بــه
همشــهریانش در ایــن شــهر خدمــت کنــد در گفتگــو بــا نگارســتان از نقــش رادیولوژیسـتها در تشــخیص
و درمــان بیمــاری کرونــا صحبــت کــرد .ایــن گفتگــوی تخصصــی را بــا هــم میخوانیــم.

خانم دکتر ابتدا خودتان را بیشتر به خوانندگان ما
معرفی میکنید.؟
با تشــکر از شما بنده زهره علیبیگینژاد هستم متولد سال
 1369شهرستان سیرجان پدرم کارمند بانک تجارت و مادرم
دبیر فیزیک و هر دو بازنشســته هســتند .تحصیالت اولیه
من در ســیرجان طی شد و پس از دوره دبیرستان در مرکز
استعدادهای درخشان سیرجان (فرزانگان) ،سال  ۸۶با کسب
رتبه  ۵۰۰در کنکور سراسری آن سال در رشته علوم پزشکی
دانشــگاه کرمان پذیرفته شدم .سال  ۹۴نیز همزمان با فارغ
التحصیلی در دوره تخصصی دانشگاه تهران پذیرفته شدم و
هم اکنون نیز پس از فارغ التحصیلی از دانشــگاه تهران در
خدمت همشهریان عزیز سیرجانی میباشم.
معموالً پزشکانی که دوره  ۷ساله عمومی خودشان
را طی میکنند بعــد از گذراندان دوره طرح عمومی
میتوانند در آزمون تخصصی شرکت کنند .چه شد
که شما همزمان با فارغالتحصیلی وارد دوره تخصص
شدید؟
بله معمــوالً عرف اینگونه اســت که یک پزشــک بعد از
فارغالتحصیلی باید طــرح دوران عمومی خودش را بگذراند
تا این امکان برایش فراهم شود تا در آزمون تخصص شرکت
کنــد ،اما به لطف خدا شــرایط تحصیلی بنــده به گونهای
رقم خورد که توانســتم بدون گذراندن دوره طرح ،امتحان
تخصص بدهم که اصطالحاً به این وضعیت استریت تحصیلی
میگویند.
 اســتریت تحصیلی را برای خوانندگان ما بیشتر
توضیح میدهید؟
بنده زمانی وارد رشــته پزشکی شــدم با خودم این قرار را
گذاشتم که به بهترین شکل بتوانم برای مردم کشور و شهرم
جدی
مفید باشــم؛ لذا تمام تمرکزم را از همان اول بهطور ّ
معطوف به یادگیری و آموزش نمودم و در تمامی هفت سال
دوره پزشــکی عمومی (۱۴ترم) توانســتم به لطف خداوند
متعال ،معدل الف دانشگاه بشوم و همچنین رتبه برتر امتحان
علوم پایه و امتحان پره اینترنی دانشگاه را به دست آورم .لذا
بهخاطر کســب این نتایج به من این اجازه داده شد که قبل
از شروع طرح عمومی بتوانم یک نوبت در امتحان دستیاری
«تخصص پزشکی» شرکت کنم که باز لطف خداوند شامل
حال بنده شــد علی رغم اینکه آزمون دســتیاری یکی از
ســختترین آزمونهای رقابتی علمی در رشــته پزشکی
میباشد موفق به کسب رتبه برتر در این امتحان شدم و در
دوران  ۴ســال تخصص هم در تمامی امتحانات جامع رتبه
اول را داشــتم و در نهایت موفق به کسب رتبه برتر آزمون
تخصصی رشته رادیولوژی امسال از دانشگاه تهران شدم.
مطلع شدیم که شما در زمینه تحقیق و پژوهش هم
تألیفاتی داشتهاید .توضیح میدهید؟
مــن بعد از اینکــه وارد دوره تخصص شــدم با همکاری
اساتیدم ترجمه تعدادی از کتب تخصصی رشته رادیولوژی
را بر عهده گرفتم و موفق شدم سه کتاب تخصصی را ترجمه

کنم .همچنین با همکاری اســاتید بزرگ رادیولوژی کشور
تحقیقاتی در زمینه  MRIجنین که یک علم بسیار نوبنیاد
در جهان است انجام دادم که نتایج این تحقیقات در مجالت
معتبر علمی داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.
 با این موفقیتها و جایگاه باالی علمی در کشور چه
شد که سیرجان را برای ادامه خدمت انتخاب کردید؟
معمــوالً  ۵تــا  ۱۰درصــد قبولیهای اول بــرد تخصصی
میتوانند عضو هیأت علمی دانشگاههای بزرگ بشوند که هم
تهران و هم کرمان این پیشــنهاد را به بنده دادند به عنوان
عضو هیأت علمــی در تهران و کرمان شــروع بهکار بکنم.
اما از آنجایی که من خودم ســیرجانی هســتم و یک تعهد
اخالقی و وجدانی نســبت به شــهرم و همشهریانم دارم لذا
ترجیح دادم اولویت اول خدمتم را شــهر خودم انتخاب کنم
السالم) و کلینیک
و هم اکنون در بیمارستان امامرضا (علیه ّ
سالمت با افتخار در خدمت همشهریان عزیزم هستم.
به عنوان یــک متخصص رادیولــوژی وضعیت
رادیولوژی شهرستان را چگونه میبینید؟
خدا رو شکر به واسطه متخصصین و رادیولوژیستهای خوبی
که در شهرستان مشغول فعالیت هستند وضعیت رادیولوژی
بخاطر وجود نیروهای متخصص خوب است منتها به لحاظ
تجهیزات و امکانات ســختافزاری وضعیت مطلوبی نداریم
و میطلبد که متولیان امر در این خصوص تدابیر مناســبی
بخصوص در ســطح بیمارســتانها انجام بدهنــد چرا که
تجهیزات و ســخت افزارهای مناسب همچون سیتیاسکن
 ,MRI,ســونوگرافی و سایر گرافیهای دیگر این فرصت را
به متخصصین رادیولوژی میدهد که بتوانند در تشــخیص
بیماری و ادامه درمان توســط سایر پزشکان بالینی کمک
شایانی به درمان بیماران بکنند.
با توجه به شــیوع بیماری کرونا نقش پزشــکان
رادیولوژی تا حد زیادی پررنگتر شد بخصوص اینکه
تمام یا اکثر بیماران نیاز به سیتی پیدا میکنند .این
تستها مثل سیتیاسکن و  pcrچقدر در تشخیص
بیماری کرونا مؤثر هستند؟
در این روزهای سخت پاندمی کرونا همهی جامعه خصوصاً
شــدت درگیر این بیماری هستند و طبیعی
کادر درمان به
ّ
اســت که رادیولوژیستها هم از این قاعده مستثنی نباشند
بهگونــهای که میتوان گفت رادیولوژی به عنوان خط مقدم
تشــخیص بیماری کرونا تبدیل شــده است و سیتی کرونا
شدت بیماری و
نقش بسیار مهمی در تشخیص اولیه و میزان ّ
بررسی عوارض آن دارد اگر البته در زمان مناسب انجام شود.
زمان مناسب سیتیاسکن و تست  pcrدر بیماران
کرونایی چه زمانی میباشد؟
تست  pcrدر هفته اول بیماری مناسب است و سیتیاسکن
برای وقتی که مــدت طوالنیتری از بیماری یک فرد مبتال
گذشته باشد .لذا من از همشــهریان عزیزم تقاضا دارم اگر
عالئمی پیدا کردند به متخصــص داخلی و عفونی مراجعه
کننــد تا در همان فاز اولیه بیماری بتوانند درمان مناســب
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خودش را دریافت کنند.
آیا نیاز هســت یک بیمار بعد از بهبودی مجددا ً
تستهای تشخصی را بدهد؟
سؤال خوبی بود .به بیماران بهبود یافته عرض میکنم واقعاً
نیاز نیست بعد از بهبودی مجددا ً تست  pcrیا سیتیاسکن
بدهند مگــر بیمارانی که مجدد بد حال شــوند و عالئمی
همچون تنگی نفس یا خستگی خیلی شدید پیدا کنند که
در این صورت نیاز به تستهای مجدد میباشد.
معموالً یک سؤالی که خیلی از خانوادههای درگیر با
بیماری کرونا میپرسند این است تا چه اندازه اگر ریه
درگیر شد امید به بهبودی هست؟
ببینید هر بیمار با بیمار دیگر فرق دارد و نمیشود به صورت
کلی بر اســاس درگیری ریــوی در این خصوص اظهار نظر
کرد .بهبودی فرد مبتال بستگی به شرایط ایمنی بدن بیمار و
مقاومتش در مقابل ویروس و میزان جوابدهی به داروهای
تجویزی دارد .آنچه در خصوص این ویروس مشــخص شده
به زبان ســاده این است که این ویروس تولید لخته در خون
میکند و به همین دلیل شــاهد آن هستیم که فردی بدون
عالئم و حتی درگیری ریــوی بخاطر عارضه دیگری از این
بیمــاری فوت میکند و فــرد دیگری با درگیری هشــتاد
درصدی ریوی بهبود پیدا میکند.
توصیه خاصی در این زمینه دارید؟
جدی بگیرند تا هم
امیدوارم همشهریان عزیز این بیماری را ّ
خود دردسرهای بعدی را نداشته باشند و هم از بار و زحمت
کادر درمان که روزهای پر زحمتی را میگذرانند کم کنند.
جدی گرفتن این بیماری همان دوری از جمع ،زدن ماسک،
ّ
رعایت فاصله فیزیکی و اجتماعی و رعایت اصول بهداشتی و
شستشوی دستها میباشد .دیگر اینکه به محض پیدا شدن
هر گونه عالیم به پزشک مراجعه کنند تا در صورت نیاز از آنها
آزمایش گرفته شود و درمان را به موقع شروع کنند تا کار به
جای سختتر کشیده نشود.
با تشکر از شــما هرگونه صحبت دیگری داشته
باشید می شنویم..
من ابتدا باید از همه معلمان دلسوزم در تمامی مقاطع مختلف
تحصیلی از این تریبون تقدیر و تشکر کنم .شاید برای شما و
سایر خوانندگان فهیم ذکر این نکته خالی از لطف نباشد بنده
و 20نفر از هم کالسیهای آن سالها جز اولین ورودیهای
دبیرستان فرزانگان بودیم که جا دارد از تمامی کادر آموزشی
وقت در آن مرکز بخصوص زندهیاد رادفر دبیر فقید فیزک به
نیکی یاد کنم که واقعاً در شــکلگیری شخصیت ما و ایجاد
روحیه و تقویت اعتماد بنفس در ما ســنگ تمام گذاشــت.
همچنین جــا دارد به طور ویــژه از حمایتهای خانواده و
همسرم کمال تشکر را داشته باشم که در طول این سالها
همواره یار و یاور من بودهاند .همچنین از تمامی کادر درمان
شهرستان ســیرجان ،پزشکان و پرستاران عزیز و مسئولین
محترم دانشگاه علوم پزشکی سیرجان و همشهریان گرامیام
سپاسگزارم.

