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  : چكيده 
روش هاي ( رشته راديوتراپي انكولوژي يك رشته تخصصي باليني است كه دانش آموختگان آن ، با استفاده از راديوتراپي : مقدمه 

هورمون  شيمي درماني ،( و درمان هاي سيستميك ....)  ، راديو داروها و براكي تراپي،  اكسترنال راديوتراپي،راديو سرجري 
  . و  تسكيني مي پردازند  )  Solid tumors(  يماران مبتال به تومورهاي بدخيمبه درمان ب...) درماني،تارگت تراپي و 

اداره كل مميزي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري براي ارزيابي علوم ،با هدف آگاهي از وضع موجود و چشم انداز آينده 
موجود را  مستند تواند توانمندي ها و كاستي هاياجراي اين پروژه مي . رشته هاي تخصصي ، اين پروژه مهم را طراحي نموده است 

  .براي بهبود شرايط موجود ارائه طريق نمايدبررسي نموده و 

  : مواد و روش ها 

با تشكيل كميته اي از متخصصان راديوتراپي ،شاخص هاي مورد بررسي تعيين شده و در قالب پرسشنامه و فرم هاي اطالعاتي 
سپس اطالعات جمع . اين فرم ها رشته راديوتراپي را در سه بعد آموزش ، تحقيق و درمان مورد بررسي قرار دادند . گنجانده شدند 

  . ار گرفتند آوري شده مورد تجزيه و تجليل قر

  : يافته ها 

اولويت بندي در برخورد با  در سازماندهي وضعف  بطور كلي  وشده است ندر كشور ما برنامه جامع مبارزه با سرطان تدوين يافته ها 
انكولوژي در سرانه تجهيزات و امكانات مورد نياز راديوتراپي . استفاده بهينه نمي شوداشته و از منابع موجود سرطان وجود دمسائل 

استان  12مي باشد و از توزيع يكساني برخوردار نيست ، بطوريكه  استانداردهاي جهانيكشورهاي منطقه و از برخي كشور پائئين تر
و پروژه هاي تحقيقاتي  بودهمراكز تحقيقات اين رشته بسيار كم . و تجهيزات الزم راديو تراپي مي باشند  امكاناتكشور فاقد هرگونه 

 . علم در اين رشته قابل مقايسه با ساير كشور هاي توسعه يافته نمي باشند  و توليد

  

با توجه به اينكه سرطان در اكثر جوامع بويژه كشورهاي در حال توسعه در حال افزايش است و در كشور ما  :بحث و نتيجه گيري 
هزار نفر نيز با اين  400و تخمين زده مي شود بيش از سرطان تشخيص داده مي شوند  جديد مبتال به هزار بيمار  80-90ساليانه حدود 

در شرايط فعلي توزيع امكانات الزم با توزيع جمعيت هماهنگ نبوده و اين امر بطور جدي تشخيص در كشور زندگي مي كنند،
به داليل مختلف احيا و راه اندازي مجدد سازمان مستقل مبارزه با سرطان در جهت رفع . نمايد  سالمت جامعه و بيماران را تهديد مي
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پيشنهاد مي گرددمسولين عرصه سالمت كشور هر گونه  تصميم گيري واقدامات .نيازهاي ملي در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد
  . وژي ايران هدايت نمايندتوسعه اي را با مشاوره علمي و عملي انجمن راديو تراپي انكول

  

  :واژگان كليدي 

 ، ايران، انكولوژي سرطان ، راديوتراپي  ، شيمي درماني 
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   مقدمه
هزار بيمار سرطاني در هر سال در  90تا  80 حدود. اند اي در جهان رشد روزافزوني پيدا كردهها بنا به داليل پيچيدهامروزه سرطان

جان خود را از سخت عالج، نفر از هموطنان ما به علت ابتال به اين بيماري  40000كشور ما تشخيص داده مي شوند و ساالنه بيشتر از 
مشكالت ناشي از  شود، بلكه نگاه جامع به ساماندهيها در حيطه كاري يك تخصص محدود نميكنترل اين بيماري. دست مي دهند

هاي جراحيمثالً رشته. ها در طيف وسيعي قرار دارنداين رشته. نمايدهاي مختلف را طلب ميآن در جامعه، همكاري تنگاتنگ رشته
هماتولوژي انكولوژي، ريــه  ،هاي داخلي شامل گوارشزير  رشتـه ،جراحي اعصاب و نظاير آن ،رولوژيوا ،زنان ،ارتوپدي، عمومي

و نظاير  ايمونولوژيتغذيه،  شناسي، اپيدميولوژي، روانپزشكي، اعصاب، ژنتيك،هاي ديگر مثل راديولوژي، آسيبو نظاير آن و رشته
ل به نوعي درگير تشخيص، درمان، پيگيري، پيشگيري و كنتر در كنار رشته تخصصي راديوتراپي انكولوژي هايي هستند كهآن رشته

  .ها هستند بيماريگروه از اين 
  

آموختگان آن، ضمن شناسائي مفاهيم پيشگيري و تشخيص يك رشته تخصصي باليني است كه دانش راديوتراپي انكولوژي
هاي عوامل اتيولوژيك، اپيدميولوژيك، ژنتيك مولكولي، مولكوالر بيولوژي، ايمنولوژي تومورها و بدخيمي سرطان، زودرس

با  مشخص كرده آنگاه) Staging( را به شيوه هاي مختلف مرحله بندي تومور وسعت بيماري ،مختلف بدناختصاصي اعضاي 
و درمان هاي ...) و راديوسرجري، راديو داروها    براكي تراپي، راديوتراپي خارجي،روش هاي با انواع (استفاده از راديوتراپي

در  و پرداخته به درمان بيماران مبتال به تومورهاي بدخيم )...تراپي و  شيمي درماني، هورمن درماني، تارگتاز جمله (سيستميك  
و پژوهش در زمينه ) Supportive and Palliative Care( تسكيني  مهمي چون مراقبت هاي حمايتي و اقداماتكنار آن به 

احي پروژه توسعه علوم و سپردن آن انديشه و اراده معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در طر .نيز همت مي گمارند هاي فوق 
اين گزارش ،  .به انجمن هاي تخصصي كه مشاورين نخبه و امين براي سازمانهاي اجرايي كشور هستند اقدامي بي بديل بوده است

ميكند  شرح وظايف و شان اين رشته از علوم را رقم مي زند و هم منزلت صاحبان اين علم و وارثان اين دانش را نشان مي دهد و بيان
كه در چه جايگاهي هستيم و كرامت و حرمت و سالمت همنوعان را چگونه فراهم آورده و نيز چه سهمي در پيشبرد و پيشرفت اين 

  .علم داشته ايم
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  روش شناسي انجام مميزي 
 
 

براي مميزي علوم طراحي كرده  تعدادي از شاخص هايي را كه ستاد انقالب فرهنگي ،اداره كل مميزي توسعه علوم به عنوان راهنما
در اولين مرحله كميته  .اين شاخص ها قابليت و همخواني الزم با رشته راديوتراپي را نداشت. در اختيار مجريان طرح قرار دادند، بود

ي قرارا ررساي از مجريان طرح تشكيل شد و اين شاخص ها به گونه اي تعديل گرديد كه متغيرهاي موثر در سالمت بيماران مورد ب
برگه هاي اطالعاتي و  ،بعد از تعريف و مشخص نمودن شاخص ها .نمايد ارزيابيرا ، پژوهش و درمان گيرد و در واقع آموزش

سپس براي اجراي طرح از تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور . پرسشنامه هايي جهت جمع آوري اطالعات طراحي گرديد
  مار آدر مواردي كه . شده هاي راديوتراپي و متخصصين و اعضا هيئت علمي جمع اوري اطالعات مربوط به مراكز و دستگا

ترسي به اطالعات امكان دس و اطالعات راديوتراپي موجود بود تجزيه و تحليل انجام شده است ولي برخي از شاخص ها به علت عدم
موزش و نحوه درمان آوضعيت  .اين رشته نظر خواهي شدپيشكوستان از تعداي از  ،براي بررسي شاخص هاي كيفي .محاسبه نشده اند

اساس مدارك و  و پيشنهادات برتدوين و ارائه  ،از طريق جمع آوري مدارك ف نهايي مميزي توسعه اين علم استكه هد نرابيما
 .داليل الزم داده شد 

   
  

  انكولوژي تاريخچه و سير تكاملي 
  در جهان  -الف

 
ميالدي ، ضمن مطالعه اشعه كاتدي متوجه بروز اشعه اي با قدرت نفوذ بيشتر  1895فيزيسيت آلماني در نوامبر  تگنويليام كنراد رون
هانري بكرل . جايزه نوبل گرفت  1901نام گذاشت و با شناخت و ارائه خصوصيات  فيزيكي و آثار اين اشعه در  Xشد و آنرا اشعه 

راديوم را كشف نمودند در ادامه تحقيقات بتدريج اثرات تخريبي يا استاتيك  1898 راديواكتيويته و پيرو ماري كوري در 1896در 
پرتوهاي فوق بر روي ضايعات سرطاني مشاهده و درمان برخي سرطانها بوسيله راديوتراپي شروع گرديد تجارب و تحقيقات نيمه اول 

استفاده . گرديد  1940دردهه ) ، كبالت و شتاب دهنده خطيسزيم ( قرن بيستم در اين زمينه منجر به ساخت دستگاه هاي راديو تراپي 
. از عامل تاول زا در جنگ جهاني دوم و ايجاد ساپرس مغز استخوان در سربازان، مقابله انسان با سرطان را وارد مرحله جديدي كرد

شد كه در  CMLد بيماري موستارد باعث كاهش شمارش گلبول سفيد در موار نمطالعات بعدي بر اساس عامل تاول زاي نيتروژ
با معرفي و . به اثبات رساندSolid tumors )(تومورهاي غير خوني بررسي هاي بيشتر نقش آن را به عنوان داروي شيمي درماني در
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درمانهاي همراه يا قبل و بعد از اعمال جراحي معرفي و به  1950-60تجربه تاثير داروهاي كموتراپي بر تومورهاي سرطاني در دهه 
تا  1950معرفي ودردهه هاي  Therapeutic Radiologyفن راديوتراپي كه در ابتدا بعنوان .عرصه كاربرد باليني كشانده شد

و آمريكا همراه با راديولوژي ارائه مي گرديد با ورود داروها و درمان هاي سيستميك و برخورد در كشورهاي اروپايي  1960اواخر 
شيمي درماني و راديوتراپي و اعمال جراحي و هم زمان و غير همزمان درمانهاي  -پاتولوژي  –تشخيص ( باليني با بيماران سرطاني 

اين رشته در كشورهاي مختلف .ر درمانهاي غير جراحي سرطان معرفي گرديد به بعد به عنوان رشته باليني مسئول د 1960از دهه ...) 
  Clinical Oncology , Radiation Oncology, Radiotherapeutic Oncology,Radio-Oncology به اسامي

  .ناميده مي شود 
 
  در ايران  -ب

با دستگاه كبالت به درمان بيماران سرطاني مي پرداخت مراكز  سرطاندر انستيتو  1340اولين بار در ايران پروفسور ملكي در دهه 
ديگري كه بعد از آن در ايران تاسيس شدند در شهرهاي شيراز ، اصفهان ، تبريز و مشهد بودند كه در تبريز يك پزشك  هندي و در 

اني از فارغ التحصيالن دانشكده هاي متخصصين ايراز ده نفر  1350مشهد پزشكان انگليسي به درمان بيماران مي پرداختند  در دهه 
به آموزش تخصصي دستياران و با  ضمن درمان بيماران انگليس به ايران آمدند كه در پنج دانشگاه مادر مشغول به خدمت شده و

نگليس و مفاهيم علمي و كاربردي اين رشت در چهار دهه اخير با الهام از مكتب ا .راديوتراپي و داروهاي شيمي درماني  پرداختند 
در ايران پي ريزي شد و )   Radiotherapy    Radiation Oncology  Clinical Oncology(سير پيشرفت علمي 

     . آموزشها و كاربرد اين رشته به همين صورت تا امروز ادامه يافته است 
 Solidبيماران مبتال به % 90نشان مي دهد بيش از ) شيراز ،اصفهان، شهيد بهشتي، مشهد ،تهران(پنج دانشگاهمركز آموزشي آمار 

Tumors  توسط مراكزRadiation Oncology  پنج دانشگاه فوق درمان و پيگيري شده اند خوشبختانه اكثر فارغ التحصيالن
ا، كانادا، استراليا، اين رشته تخصصي هم اكنون از اساتيد مجرب اين رشته بوده و تعدادي از آنها نيز در كشورهايي مانند آمريك

در خطي ايران اولين دستگاه شتاب دهنده . به راديوتراپي و كموتراپي  بيماران سرطاني اقدام مي كنند... انگليس، فرانسه، هلند و
اصفهان نصب شد و به تدريج در سال هاي اخير با توجه به پيشرفت تكنولوژي تمام بخش هاي ) ع ( بيمارستان حضرت سيدالشهدا 

نفر متخصص در اين رشته به درمان غير جراحي بيماران سرطاني  150اكنون . شي به دستگاه شتاب دهنده خطي مجهز شدندآموز
امروزه . نفر دستيار در دانشكاههاي شهيد بهشتي،  تهران، اصفهان، مشهد و شيراز مشغول به تحصيل هستند 40مشغول هستند و بيش از 

ه هاي راديوتراپي و شيمي درماني همگام با كشورهاي پيشرفته در حال تجهيز براي درمان بخش هاي آموزشي ضمن آموزش در زمين
انواع   Conformal و Modulated Radiation Therapy      (IMRT)   Intensityهاي نوين درمان روش  بابيماران 

سال كه اين رشته تنها رشته انكولوژي كشور بوده  20بعد از   .هستند...  و   Radiosurgeryو  Chemoradiation درمان هاي
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و با شكل   موزش ديگر رشته هاي انكولوژيآعلمي اين رشته در راه اندازي و  كاري اعضاي هياتمبه بعد با ه 60 است از دهه
                        Urology Oncology و Gynecology oncology, pediatric oncology گيري رشته هاي تخصصي مكمل مانند

  . شدهاي مختلف انكولوژي كمك شاياني به توسعه شاخه 
  
   

  ) ها و باورها ارزش( فلسفه 
هدف ازارائه خدمات . ، رواني و اجتماعي آن حق اساسي آحاد جامعه است  جسمي در جميع ابعاد » سالمت « ما معتقديم كه 

هاي سالم تا حد امكان آسيبي، هاي مختلف ، به سلولهاي سرطاني با روشتخصصي در اين رشته آن است كه در حين تخريب سلول
ايش بقا و بهبود كيفيت زندگي بيماران ميو افز» سرطان « از طرفي خود را موظف به بهبود وضعيت رواني ناشي از بيماري . نرسد 

هايي كه در اين با توجه به گراني تجهيزات و فناوري. نمائيم ودر برخورد با بيماران دريغ  نميدانيم و در اين امر از هيچ كوششي 
ما به . مي شود  ارائه آحاد جامعهشود خدمات با درنظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي كشور براي تمامي رشته بكار گرفته مي

نفع انساني ، احترام به آزادي و استقالل بيماران درباره : گذاريم و بر موضوعاتي نظير ها و باورهاي بيماران خود احترام ميارزش
هاي ضمناً ما در آموزش. كنيم اي تاكيد داريم و در رعايت آن تالش مياتخاذ تصميمات درماني ، اخالق اجتماعي و اخالق  حرفه

  محوري ، ، پژوهش) رفته زنده يا ظاهراً از بين( نگري ، احترام به نسج نگري ، جامع و جامعهخود به مفاهيم سالمت

كنيم ، اصول آن را در برنامه آموزشي اين رشته جاري العمرو همكاري بين رشته اي تاكيد ويژه داريم و سعي مييادگيري مادام
  . سازيم 

  

  )  ماموريت( رسالت 
گذاري ، پژوهش و هاي سياست، تربيت پزشكان متخصص باليني است كه براي پذيرفتن نقشانكولوژي رسالت رشته راديوتراپي 
هاي سرطاني آماده باشند و با مراعات اصول اخالق پزشكي ، با كمك دانش و مهارت خود در غربالگري و آموزش درباره بيماري

- هاي تشخيصي و درماني ، با درنظر گرفتن هزينهچنين با انتخاب بهترين و موثرترين روشهم. پيشگيري سرطان در جامعه بكوشند 
  .اثربخشي و با تاكيد بر حفظ كيفيت زندگي و طول عمر بيماران در ارتقاي سالمت جامعه موثر باشند 
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  اهميت رشته در آينده كشور
طبق آمار سازمان  .در اكثر جوامع ميزان بروز پيشرونده داردمتاسفانه  ،از بزرگترين معضالت سالمت جامعه سرطان بعنوان يكي

 از افزايش ميزان بروز سرطان% 70 .پيش بيني مي شود 2020در كشورهاي پيشرفته تا سال  يدرصد 17تا  14بهداشت جهاني ،افزايش 
بر اين اساس پيش بيني مي گردد افزايش ميزان بروز سرطان در دهه آينده  .رخ مي دهدكشورهاي در حال توسعه  در در جهان،

  .درصد باشد و اين واقعيت علمي مي تواند خبر ناگواري در عرصه سالمت كشور ما باشد 22حداقل 

 400ش از و بر آورد مي شود بيهزار بيمار سرطاني در هر سال در كشور ما تشخيص داده مي شوند  90تا  80 حدوددر حال حاضر 
هزار نفر با اين تشخيص در كشور زندگي مي كنند كه خود نياز به اقدامات پيگيري، مراقبت هاي حمايتي و باز تواني و گاه درماني 

در عين حال پيش بيني مي شود كه همگام با افزايش بروز سرطان در كشورهاي در حال توسعه، ميزان بروز سرطان در  .خاصي دارند
علت بخشي از اين افزايش تغيير شيوه زندگي مردم و افزايش مواجهه با عوامل . سال آينده دو تا سه برابر افزايش يابد 15ايران در طي 

كه با ورود به دهه سوم (درصد گروه جوان   40با  هرم جمعيتي ايران خطر اصلي سرطان از جمله سيگار است ولي مهمتر از آن
    .همچنين افزايش اميد به زندگي در ايران است) ش نسبي خواهد يافتزندگي ميزان بروز سرطانهاي مختلف افزاي

در حال حاضر، جان خود را از دست مي دهند سخت عالج،بيماري نفر از هموطنان ما به علت ابتال به اين  40000ساالنه بيشتر از  
سال آينده به دومين عامل مرگ و  15 در طي سرطان سومين علت مرگ و مير كشور را به خود اختصاص داده و پيش بيني مي گردد

محاسبه مي شود ) Disability Adjusted Life Years( DALYsكه با شاخص ) Burden(مير تبديل شوداز نظر بار بيماري 
عبارت است از يك سال  DALYsبر اساس تعريف، يك . نيز سرطان چهارمين رتبه را در بين بيماريهاي مختلف در ايران داراست

  .عمري كه مي بايست با سالمت سپري شود ولي به علت ناتواني يا مرگ زودهنگام از دست رفته است

مختلف همامنگ نبوده  متاسفانه با توزيع جمعيت در استانهاي ،درماني و متخصصين الزمو  در شرايط فعلي توزيع امكانات تشخيصي
  .اناتي در اين زمينه وجود نداردو حتي در برخي استانها هيچگونه امك

شور امكانات الزم سيستم مسئول سالمت و درمان در كشور ميبايست آماده پاسخگويي به اين نياز فزاينده اجتماعي باشد و در سطح ك
جراي را متناسب با جمعيت هر استان پيش بيني و زمان بندي ا) برنامه هاي مدون تشخيصي و درماني، تجهيزات و نيروي انساني(

بديهي است انجمن راديوتراپي انكولژي ايران با توجه به اطالعات علمي و مالحظه مدلهاي مختلف جهاني مي  .برنامه را اعالم نمايد
  .سرطان كشور را با متخصصين رشته هاي مختلف هدايت و پيگيري نمايد كنترلتواند برنامه جامع ملي 
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   ي ارزيابي موضوع علمي شاخص ها
  :نيروي انساني شاخص هاي -1

به تفكيك دانشگاهها و تعداد اعضاي هيئت  دستيارانتعداد  در اين بخش سرانه تعداد متخصصين راديوتراپي انكولوژي در هر استان ،
  .مورد بررسي قرار مي گيرد پرستاران و تكنسين هاي راديوتراپي دو تعدا دستيارعلمي دانشگاههاي داراي آموزش 

مشغول به متخصص راديوتراپي انكولوژي  147بر اساس آمار به دست آمده تعداد :  سرانه متخصصين راديوتراپي انكولوژي - 1-1
   .در  كشور وجود داردكار 

پراكندگي متخصصين در . نفر جمعيت مي باشد 1000000به ازائ هر  97/1سرانه متخصص راديوتراپي انكولوژي دركل كشور 
استان ايالم ، كهگيلويه و بويراحمد ، لرستان و بوشهر  4سرانه متخصصين راديوتراپي انكولوژي در . ن مي باشدسطح كشور ناهمگو

هر  WHOبراساس آمار (  .نفر جمعيت مي باشد 1000000هر  يبه ازا  51/3صفر و سرانه متخصص راديوتراپي انكولوژي در تهران 
   )ه راديوتراپي ، چهار متخصص داردپي ، دو دستگاميليون نفر جمعيت نياز به يك مركز راديوترا 1

  .آورده شده است پيوست 1و نمودار  1 جزئيات پراكندگي و سرانه استاني متخصصين راديوتراپي انكولوژي به تفكيك در جدول 

دانشگاه علوم  5كه به تفكيك در  هستندنفر  45راديوتراپي انكولوژي  اندستيار تعداد: راديوتراپي انكولوژي  اندستيارجمعيت  - 1-2
  ). پيوست  2 جدول.( هستندپزشكي تهران ، شهيد بهشتي ، اصفهان ، شيراز و مشهد مشغول به تحصيل 

 .پيوست  آورده شده است 2نمودار دانشگاه آموزشي كشور در  5راديوتراپي انكولوژي در  اعضاي هيات علميتوزيع فراواني  - 1-3
و فعاليت هاي پژوهشي %  6/35يانگين درصد اختصاص زمان اعضا هيئت علمي به فعاليت هاي آموزشي و الزم به ذكر است كه م

  . گزارش شده است % 12/9و ساير فعاليت ها %  78/24و فعاليت هاي ارائه خدمات % 5/30

آورده شده  3 راديوتراپي در جدولتوزيع فراواني تعداد پرستاران شاغل در بخش هاي راديوتراپي انكولوژي و تكنسين هاي  - 1-4
  .است

  :شاخص تجهيزات و دستگاههاي راديوتراپي -2

دستگاه راديوتراپي سطحي  2دستگاه براكي تراپي و  10و  60دستگاه كبالت  25دستگاه شتابدهنده خطي و  32در كل كشور تعداد 
استان از استانهاي كشور هيچ  12ف است كه جاي تاس. آورده شده است 4وجود دارد كه به تفكيك استاني در جدول پيوست 

  .ستنديكشور براي درمان بيماران مناسب ن 60و اكثر دستگاههاي كبالت .دستگاه راديوتراپي ندارند
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  .آورده شده است 3 و نمودار پيوست  4جزئيات پراكندگي و سرانه استاني دستگاههاي راديوتراپي به تفكيك در جدول  (

  شاخص هاي آموزشي و پژوهشي    -  3

  :شاخص مراكز تحقيقات -3-1

و مركز تحقيقات سرطان  ، مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيتهران سرطانمركز تحقيقات سرطان انستيتو 
مراكز تحقيقات راديوبيولوژي در دانشكده علوم  .مشهد به صورت فعال در اين زمينه مشغول فعاليت هستند دانشگاه علوم پزشكي

اين دو مركز . هستنددانشگاه تهران و مركز انستيتو پرتو پزشكي نوين دو مركز محدود در زمينه تحقيقات پايه اي مربوط به اين رشته 
  ته تماس  و فعاليت بيش از مي توانند در مباحث باليني و علوم پايه و فعاليت هاي علمي پژوهشي مشترك با بخشهاي باليني اين رش

  

با توجه به زمينه فعاليت گسترده علمي در اين رشته ، مراكز تحقيقاتي كه در زمينه انكولوژي فعاليت دارند مي توانند .پيش داشته باشند
 مركز 40(نكولوژي در اين مورد ليستي از مراكز مرتبط با ا. در فعاليت خود مفاهيم تخصصي مربوط به اين رشته را نيز پيگيري نمايند

علمي و فناوري رياست جمهوري تقديم شده  به مسئولين طرح مميزي علوم معاونت تحقيقات موجود در كشور از مراكز
فعاليت مي نمايند در ... براي مثال، مراكز تحقيقاتي كه در تومورهاي گوارشي ،راديوبيولوژي ،ژنتيك و  )پيوست 5جدول (.است

 multi( جند تخصصيقسمت عمده اي از پژوهشهاي خود در مفاهيم مربوط به اين رشته فعاليت مي نمايند و  به علت ماهيت 

disciplinary( رده اي با مراكز فوق دارند در انكولوژي، متخصصين اين رشته همكاري گست.  

  : شاخص تاليف و ترجمه كتب  - 3-2

ماه مي باشد به همين  12تا  6كار و فعاليت در اين رشته به صورت تخصصي و فوق تخصصي است و نيمه عمر اطالعات انكولوژي 
و گايد الين  استفاده مي شود و فارغ التحصيالن و متخصصان اين رشته بيشتر از مقاالت دستياري علت از كتب تاليفي بيشتر در دوران

استفاده مي كنند و  بنابراين انجمن راديوتراپي انكولوژي ايران و اعضا آن بيشتر به بحث همايش ها و گايد الين ها و  ها 
Electronic media  نها مي توان آدر اين رشته چاپ يا ترجمه شده اند كه از كتب معدودي  88با اين وجود در سال . مي پردازند

و ) ترجمه دكتر مريم بهادر ( ،  سرطان هاي دهانه رحم ، اندومتري و ساركوم رحم  ) علي نداييدكتر حسن( به فيزيك راديوتراپي 
اشاره ) دكتر فاطمه همايي ( الستيك بيماريهاي تروفوب) زاده  ترجمه دكتر محمد حسن الري( سرو گردن  سرطانپرتودرماني در 

  .كرد 

  .مي باشد جمع آوري مقاالت براساس كلمات كليدي مرتبط با سرطان   :مقاالت منتشر شده - 3-3
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دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تعداد مقاالت در  جامعبراساس سايت تخصصي  :مقاالت منتشر شده داخلي  -1- 3-3
 4 نمودار ( گزارش شده است 89تا  85نشريه به چاپ رسيده است از سال هاي  30حدود در  و درمان هاي آن كه سرطانزمينه 
مقاالت همه اعضا اين رشته وجود ندارد و به نظر مي رسد تعداد  دسترسي به ، مرجع فراگير مطمئني برايقابل ذكر است) پيوست

عالوه بر موارد فوق الذكر دو مجله علمي پژوهشي پرتو پژوه و نشريه فيزيك پزشكي ايران كه  .مقاالت بيشتر از اعداد فوق باشد
نيز مربوط به اين رشته بوده و تعداد قابل توجهي مقاالت علمي را  هستندولوژي ، فيزيك و موارد باليني راديوبيمربوط به تحقيقات 

االتي كه متخصصين اين رشته به صورت انفرادي يا مشترك منتشر نموده اند منتشر مي نمايند مجموع تعداد مقاالت اين دو مجله و مق
ارائه  مقاله شصت و نه،   89هفتاد و سه و سال  ،88همايش كلينيكال انكلوژي سال  در عين حال، در. تعداد و حجم قابل توجهي دارد

  . است  شده

در منتشر شده توسط متخصصين ايراني در اين بخش تعداد مقاالت  :)Pubmed( مد پابت چاپ شده در مقاال  -3-3-2
مقاله مربوط به سرطان و  466ت مددر طي اين  .استمد به عنوان شاخص آورده و محاسبه شده  پابدر  2009زمينه سرطان در سال 

اين مدت كشور تركيه  تعداد  الزم به ذكر است كه در. چاپ شده است) شيمي درماني و راديوتراپي ( درمان هاي غيرجراحي آن 
نتشر در اين سال در ممقاله در اين زمينه منتشر كرده اند و كل مقاالت  27434مقاله و اياالت متحده  142مقاله و عربستان  1574

  )پيوست 6و جدول   5نمودار (  درصد بوده است   4325/0بوده و سهم ايران از اين رقم   106883 ،مد پابسايت 

 13000كه در شهر ميالن ايتاليا و با حضور بيش از  2010الزم به ذكر است كه در بزگترين كنگره انكولوژي اروپا در سال  -3- 3-3
مقاله  12مقاله ،  19خالصه مقاله از كشور ايران ارائه گرديد و از ميان اين  19به طور كلي ) ESMO 2010( نفر برگزار گرديد 

توسط دكتر مطلق و همكاران از   در عين حال دو مقاله ارائه شده. بود انكولوژي ايران  –مربوط به متخصصين راديوتراپي 
 World Congress on(سرطان هاي دستگاه گوارش متخصصين رشته راديوتراپي انكولوژي در دوازدهمين كنگره جهاني 

Gastrointestinal Cancer (در اسپانيا، به عنوان مقاالت برگزيده جايزهDeveloping Nations Awrad را دريافت كرد.  

هر  تعدا مقاله به ازا. مار ذيل قابل توجه مي باشند ملكردي داده شد توسط مميزي علوم آبراساس گزارش شاخص هاي ع -4- 3-3
 pubmedو تعدا مقاالت نمايه شده در  46/0به ازا هر فرد  ISIو تعدا مقاالت نمايه شده  44/1) هيئت علمي و يا اعضا انجمن ( فرد 

از كل مقاالت  ISIو درصد مقاالت نمايه شده در  48/0به ازا هر فرد  scopusو تعدا مقاالت نمايه شده در  34/0به ازا هر فرد 
از ( و درصد مقاالت با همكاري بين سازماني نويسندگان %  11/36و درصد مقاالت به زبان انگيليسي از كل مقاالت %  94/31

از بخش هاي مختلف يك سازمان ( و درصد مقاالت با همكاري بين بخشي نويسندگان %  17/29از كل مقاالت ) سازمانهاي مختلف 
و درصد %  94/6از كل مقاالت )  ساير كشورها از ( كاري بين المللي نويسندگان و درصد مقاالت با هم%  17/54از كل مقاالت ) 

  . مي باشد %  72/9مقاالت مروري از كل مقاالت 
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و درصد مقاالت در قالب سخنراني از كل  28/1در ضمن تعداد مقاالت ارائه شده در كنگره هاي خارجي و بين المللي به ازا هر فرد 
و تعداد طرحه هاي %  12/0و تعدا طرح هاي تحقيقاتي مصوب شده بنيادي به ازا هر فرد %  38/32مقاالت ارائه شده و در كنگره ها 

و درصد  02/0ازء هر فرد و تعداد طرح هاي تحقيقاتي مصوب شده توسعه اي به  30/0ردي به ازا هر فرد  تحقيقاتي مصوب شده كارب
و درصد طرحهاي تحقيقاتي كاربردي مصوب %  09/26طرح هاي تحقيقاتي بنيادي مصوب شده از كل طرح هاي تحقيقاتي مصوب 

يقاتي توسعه اي مصوب شده از كل طر ح هاي تحقيقاتي و درصد طرح هاي تحق%  22/65شده از كل طرح هاي تحقيقاتي مصوب 
  .گزارش شده است %  35/4مصوب 

  : سمينار ها و كنگره ها - 3-4

همايش ساليانه   -1همايش داخلي داراي امتياز بازآموزي  برگزار شده است  4توسط انجمن راديوتراپي انكولوژي ،  1388در سال 
كنگره انجمن سرطان كه  -4همايش ساليانه جامعه جراحان ايران  -3سمينار تازه هاي تومورهاي مغزي  -2كلينيكال انكولوژي 

  . ي انكولوژي برگزار مي شودبصورت مشترك با انجمن راديوتراپ

  

  :نشريات   - 3-5

و نشريه انجمن فيزيك پزشكي ايران در )    Iranian Journal of Radition Research(دو نشريه علمي پژوهشي  پرتوپژوه 
 Boultin of Cancer ،Iranianهمچنين متخصصين اين رشته در انتشار مجالت تخصصي . اين زمينه فعاليت خاص دارند

Journal of Cancer Prevention ،  

 Iranian Journal of Pediatric Oncology  وIranian Journal of Pathology بولتن انجمن .  نقش فعالي دارند
  . سرطان نيز با تالش متخصصين رشته راديوتراپي انكولوژي به صورت ماهيانه منتشر مي شود

  

  :شاخص هاي مالي -4

تندي براي پاسخ به ارقام تفكيك شده سرمايه گزاري و هزينه ها موجود نيست ولي مسركز متممتاسفانه دفتر مسئول يا اطالعات 
  .  هستندنكات زير در اين زمينه قابل توجه خاص 
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به كار ميروند كه ...) راديوتراپي ، جراحي ، شيمي درماني ، تارگت تراپي و ( در درمان سرطان روش هاي درماني مختلفي  - 4-1
براي مثال در سال . اثر بخشي را دارد  –بودن ، راديوتراپي باالترين ارزش هزينه   -Effective Costطبق مستندات علمي از نظر

واردات داروهاي شيمي درماني در حدود دويست و نود ميليون دالر براي وزارت بهداشت هزينه داشته است در حاليكه در  1387
 70ميليون دالر براي تجهيز بخش هاي راديوتراپي هزينه شده است در حاليكه با اين بودجه مي توان به راحتي  15ر از همين سال كمت

توجه فرمائيد كه داروهاي خريداري شده در همان يك سال استفاده و تمام شده اند در . بخش مجهز راديوتراپي راه اندازي نمود 
سازمان بهداشت جهاني نيز باالترين ارزش هزينه اثر . سال آينده كار خواهد كرد  15-20 يبرا حاليكه بخشهاي راديوتراپي حداقل

ن است كه منظور از اين قياس ، نفي ارزشهاي  كاربردي شيمي آبخشي را براي سرويس راديوتراپي انكولوژي مي  داند نكته ظريف 
  . در درمان تومورها استفاده مي كنند  درماني نيست و متخصصين رشته ما از روش شيمي درماني به طور وسيع

سال  10متاسفانه رشد مراكز دولتي در مقايسه با مراكز خصوصي در ده سال اخير ناچيز و بسيار كند بوده است براي مثال در  - 4-2
  شروع  )بيمارستان فياض بخش تامين اجتماعي و مركز چمران وزارت دفاع (  راديوتراپي انكولوژي مركز 2تهران و كرج ، در اخير 

وزارت  ليو) جديد تعطيل گرديد) Source(هر چند مركز فياض بخش اخيرا به علت نداشتن جشمه راديواكتيو (به كار كرده اند 
در حاليكه در طول .اندازي نموده است فقط يك مركز در يزد راه ) مراكز آموزشي و دانشگاهي(، درمان و آموزش پزشكي بهداشت

  .  هستندمركز خصوصي با تجهيزات نسبتا مدرن راه اندازي شده و فعال   5مركز خيريه و تحقيقاتي و  2همين مدت 

با خريد چند ) )ع( امام حسينراديوتراپي انكولوژي بيمارستان و مركز  كانسر دانشگاه تهرانانستيتو ( مركز دانشگاهي  2در اين مدت 
دولتي بسيار ضعيف  اكزبسي جاي تاسف است كه رشد تجهيزاتي و عملياتي مر. امكانات خود را كمي ارتقا داده اند  جديددستگاه 

  . تر از مراكز خصوصي بوده است 

جراحي ، شيمي ( ي مرتبط با انكولوژي ها در مقايسه با ساير زمينهانكولوژي قابل توجه است كه بخش هاي راديوتراپي  - 4-3
درآمد مالي قابل توجهي دارند ولي مراكز دانشگاهي اعتبارات مصوب و برنامه مدون براي ....) درماني ، آزمايشگاه ، راديولوزي و 

  . توسعه اين بخش ها را به طور ايده آل پيگيري ننموده اند 

جشمه ين المللي عليه ايران و عدم امكان تعويض با توجه به تحريم هاي ب ، درمان و آموزش پزشكي،اخيرا وزارت بهداشت - 4-4
ت امناي ارزي هيادستگاه شتاب دهنده خطي از طريق  30دستگاه هاي كبالت اقدام به خريد متمركز  )Source(راديواكتيو هاي 

اين اقدام حركت مثبتي براي جلوگيري از تعطيلي . كه قرار است جايگزين دستگاههاي كبالت در سراسر كشور شود استنموده 
لذا  نيستندراديوتراپي را دارا مدرن  كشور بوده است ولي دستگاه هاي فوق از نظر فني قابليت درمانهاي راديوتراپي انكولوژي مراكز

  . د كردنمراكز را تامين نخواه اين رايانتظار پيشرفت و توسعه فني ايده آل ب
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براساس گزارش شاخص هاي مالي داده شده درصد اعتبارات دولتي از كل بودجه اختصاص يافته به طرح هاي تحقيقاتي  -5 -5
ريال و ميزان اعتبار تخصيص يافته به ازاء هر  261/718/15درصد و ميزان اعتبار اختصاص يافته به ازاء هر پروژه  73/69

  . ريال مي باشد  333/101/24ريال و ميزان اعتبار تخصيص يافته به ازاء هر پروژه كاربردي  333/253/60بنيادي  پروژه

همانطور كه مالحظه . اطالعات فوق الذكر را از طريق دفتري مميزي علوم به انجمن راديوتراپي انكولوژي ارسال گرديده است 
  . لوبي نيست مي فرمائيد اطالعات فوق در حد ايده آل و مط

  حيطه رشته 
آموختگان آن، ضمن شناسائي مفاهيم پيشگيري و تشخيص يك رشته تخصصي باليني است كه دانش راديوتراپي انكولوژي

هاي عوامل اتيولوژيك، اپيدميولوژيك، ژنتيك مولكولي، مولكوالر بيولوژي، ايمنولوژي تومورها و بدخيمي سرطان، زودرس
با  مشخص كرده آنگاه) Staging( را به شيوه هاي مختلف مرحله بندي تومور وسعت بيماري ،اختصاصي اعضاي مختلف بدن

و درمان هاي ...) و راديوسرجري، راديو داروها   براكي تراپي، راديوتراپي خارجي، روش هايبا انواع (استفاده از راديوتراپي
 Solid(1به درمان بيماران مبتال به تومورهاي بدخيم )...شيمي درماني، هورمن درماني، تارگت تراپي و از جمله (سيستميك  

tumors (تسكيني  مهمي چون مراقبت هاي حمايتي و اقداماتدر كنار آن به  و پرداخته )Supportive and Palliative 

Care ( نيز همت مي گمارند و پژوهش در زمينه هاي فوق.  

  

  

  

  

  

                                                            
می باشند که در اين رشته تخصصی درمان و پيگيری می شوند  ما بقی سرطان ها شامل       Solid tumorsاز سرطان های بدن تومورهای تو پر% ٩٠در حدود   ١
 )Bon marrow relatate malegnancies   می باشند که توسط گروه هماتولوزی انکولوزی درمان می شوند  . 
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  دورنماي رشته
  ارائه خدمات سالمت -الف

  از سرطانپيشگيري  .1

در حال حاضر ساليانه بيش از هشتاد هزار مورد جديد سرطان در ايران تشخيص داده مي شود و سرطان سومين عامل مرگ و مير در 
سال آينده تعداد موارد جديد سرطان دو تا سه برابر شده و سرطان  15تا  10نكته مهمتر اينكه پيش بيني مي شود در طي . ايران است

هدف متخصصين اين رشته اين  .سرطان ها قابل پيشگيري هستند% 40نكته مهم اين است كه . رگ و مير بدل شودبه دومين عامل م
در جهت پيشگيري سطح اول بكوشند و با كاستن مواردي چون مصرف سيگار و با دادن اطالعات علمي و جامع به مردم است كه 

  .دهندبروز سرطان را كاهش  مناسب تغذيهبهبود شيوه زندگي از جمله فعاليت بدني 

  غربالگري و بيماريابي زودرس .2

وان مثال بر اساس به عن. سرطان هاي شايع در ايران مانند پستان، معده و روده بزرگ اغلب در مراحل پيشرفته تشخيص داده مي شوند
بر اساس مطالعات گوناگون همچنين  .بوده است سانتي متر 3.5حدود مطالعات گوناگون متوسط اندازه توده سرطان پستان درايران    

  . اكثر موارد سرطان معده و كولون نيز در ايران در مراحل پيشرفته تشخيص داده مي شوند

مرحله تشخيصي موارد سرطان پستان و سرويكس بر اساس گزارشات ثبت سرطان مبتني بر جمعيت در عربستان  در جدول زير
  .نشان داده شده است  سعودي، ايران و اياالت متحده آمريكا

  سرطان سرويكس  سرطان پستان  مرحله تومور

  ايران  عربستان  امريكا  ايران  عربستان  امريكا

Localised65%  29% 54% 58%  35%  32.8%  

Regional 30%  55% 36.7% 33%  51%  62.2%  

Distant 5%  16% 18.3% 9%  14%  5%  
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اثربخشي درمان كمتر، تعداد سال هاي از دست رفته  پيشرفته تري تشخيص داده شوندبديهي است كه هر چقدر سرطان ها در مراحل 
: دو شيوه كلي براي بيماريابي زودرس وجود دارد. هزينه صرف شده از سبد سالمت بيشتر مي شود بيشتر و ) DALLY(عمر  

كشورهاي با درآمد سرانه متوسط رو به پايين، كه ن جهاني بهداشت، در ابر اساس پيشنهاد سازم. غربالگري و اطالع رساني عمومي
   .ايران نيز در زمره اين كشورها قرار مي گيرد، بهترين شيوه بيماريابي زودرس، اطالع رساني عمومي است

دادن آگاهي الزم به مردم در مورد عالئم و هشدارهاي اوليه سرطانهاي مختلف بدن به هدف متخصصين اين رشته اين است كه با 
  .دهندشانس بهبود كامل بيماران را افزايش  ،سرطان دست يافته بيمارييص  زودرس در مراحل اوليه تشخ

 

  توسعه امكانات تشخيصي و درماني براي تمام كشور- 3

نتايج اوليه . كشور همگن نيست در سطحسرطان درماني همانطور كه در قسمت شاخص ها ذكر شد، توزيع امكانات تشخيصي و 
  و با هدف كلي بررسي شاخص هاي اجتماعي  من سرطان با همكاري انجمن راديوتراپي انكولوژي ايرانجاي كه توسط ان هالعطم

در بسياري از استان ها دسترسي آسان بيماران به آغاز شده است و همچنان ادامه دارد، نشان مي دهد كه  1389سرطان از سال 
   .قابل توجهي از آنان در شهري غير از محل سكونت خود درمان مي شوندامكانات تشخيصي و درماني وجود ندارد و حجم 

 نشان داده شده است در بيماران مبتال به سرطان در ايران بررسي ميزان عادالنه بودن دسترسي به خدمات پزشكيدر جدول زير 

 جدی درصد بيماران دارای مشکل نوع مشکل حيطه مشکالت

به دليل مشکل مالی تاخير شيمی درمانی پزشکیمشکالت    ٢٢.٣ 

 ٢٣.۴  تاخير شيمی درمانی به دليل نبود دارو در داروخانه

 ٢٩.۵  نوبت طوالنی راديوتراپی

 ٢۵.٩ خرابی دستگاه راديوتراپی

  ۴٣.٣  مشکل به دليل فاصله بين محل سکونت و درمان

  ١٧  عدم دسترسی به داروهای شيمی درمانی در محل درمان
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مردم تمام شهرهاي كشور بتوانند به بهترين  هدف متخصصين اين رشته اين است كه با همكاري سياست گذاران سالمت،بنابراين 
وسائل تشخيصي و درماني سرطان دسترسي داشته و در فاصله كوتاهي از بروز عالئم يا شواهد بيماري به جريان تشخيص و درمان 

در  فاصله بروز عالئم و شواهد تا شروع درمان سرطان در حدود دو تا سه هفته استبراي مثال در كشورهاي پيشرفته ، .(وارد شوند
مواجهند در نتيجه هزينه هاي درماني افزون و  درمانتشخيص و  درحاليكه بسياري از بيماران در كشور ما با تاخير هفته ها و ماهها 

  .كمتر از ايده ال خواهد بود نتايج اوليه

   حمايتي و تسكينيدستيابي به مراقبت هاي  4

نتايج اوليه مطالعه اي كه توسط انجمن سرطان با همكاري انجمن راديوتراپي انكولوژي ايران و با هدف كلي بررسي شاخص هاي 
بسياري از بيماران براي عاليم جسمي مانند آغاز شده است و همچنان ادامه دارد، نشان مي دهد كه  1389اجتماعي سرطان از سال 

كز درماني سرطان نيز در حال حاضر هيچ يك از مرا.مشكالت تغذيه اي و رواني هيچگونه خدماتي دريافت نمي كنند درد و همچنين
  .امكان ارائه خدمات جامع بي بيماران را ندارند

  مبتال به سرطان در ايران نشان داده شده است  بررسي ابعاد گوناگون مشكالت و  نيازهاي بيماراندر جدول زير 

 جدی درصد بيماران دارای مشکل نوع مشکل مشکالتحيطه 

 ٢٢.٦  مراقبت از کودکان عملیمشکالت 

 ٣٣.٨  خانه داری

 ٥٩.٦  ماالی/ بيمه ای

 ٤٨.٣  حمل و نقل

 ٣٣.٢  مدرسه/ کار

  ٦٤.٤  افسردگی و غمگينی مشکالت روانی

  ٤٠.٨  ترس

 ٥٨.٢  عصبيت و پرخاشگری

 ٦٥.٨  نگرانی و اضطراب

   کاهش عالقه به فعاليتهای معمول

 

٤٩.٦  
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  ٣٣.٧  يبوستمشکالت جسمی

 ١٥.٦  اسهال

  ٤٥.١  غذا خوردن

  ٦٤.٩  خستگی

 ٣٨.٢  سوء هاضمه

 ٢٢.٧  زخم دهانی

 ٣٤.٦  تهوع

 ٥٦.٦  درد

 ٢٣.٨  مسائل جنسی

 

فعاليتهاي شخصي و اجتماعي نياز به كمكهاي مختلفي در زمينه بازتواني براي بازگشت به  بيماران سرطاني پس از تشخيص و درمان،
كه در حال حاضر اينگونه نيست و جا دارد كه ما اين امكانات را به طور يكسان در تمام نقاط كشور و براي تمام بيماران  دارند

  .سرطاني  فراهم آوريم

الزم (مفهوم در مراكز تشخيصي و درماني سطح كشور به خوبي سازماندهي و نهادينه شوند  4 اوج ديدگاه ما وقتي خواهد بود كه اين
اي پايدار است كه جامع  به ذكر است كه در حال حاضر در اين زمينه ها به صورت پراكنده شاهد رشد مي باشيم در حاليكه توسعه

  ).  باشد

  

  

  توليد دانش -ب

دنيا %) 0.435(كمتر از نيم درصد) 2009در سال (در نشريات معتبر  سرطاناالت مربوط به در حال حاضر از نظر توليد علم و چاپ مق
و اگر ) پيوست  4پيوست و جدول  3نمودار ( مي باشيم حال آنكه حدود يك درصد جمعيت دنيا را به خود اختصاص داده ايم 

چاپ شده در اين رشته را به خود اختصاص دهيم و هدف بخواهيم در منطقه و دنيا تاثيرگذار باشيم بايد بيش از يك درصد مقاالت 
  .مي باشد 1400 ما رسيدن به چاپ يك ونيم درصد مقاالت دنيا در سال
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  خلق ثروت -ج

حفظ زندگي بيماران به صورت فعال در زمينه هاي مختلف و بازگشت سريع تر به فعاليت باعث حفظ ثروت و جلوگيري از -الف
. انطور كه پيش از اين ذكر شد سرطان چهارمين دليل بار ناشي از بيماري ها و آسيب ها در ايران استهم .هدر رفتن سرمايه ميشود

با تشخيص زودرس سرطان در مراحل پايين تر، ضمن صرف . با پيشگيري از سرطان و عدم ابتالي بيماران بار بيماري كاهش مي يابد
ناتواني و مرگ و مير بيماري كاهش يافته و باز ...) از داروهاي ارزان تر و  به دليل امكان استفاده(هزينه كمتر توسط سيستم سالمت 

با درمان هاي تشخيصي و درماني مناسب در هر مرحله از سرطان، طول عمر بيماران و كيفيت زندگي . هم بار سرطان كاهش مي يابد
سكيني بهتر ناتواني ناشي از بيماري كم شده، امكان با اقدامات حمايتي و ت. آنها افزايش يافته و باز هم بار بيماري كم مي شود

و در نهايت با پژوهش هاي . بازگشت بيماران به شغل حرفه اي و فعاليت هاي اجتماعي فراهم شده در نتيجه بار بيماري كم مي شود
مجموع اقدامات . كم مي شودبهتر وكاربردي تر امكان ارائه خدمات بهتر به جمعيت سالم و بيمار فراهم شده و باز هم بار بيماري 

  .فوق با كاهش بار بيماري به خلق ثروت منجر خواهد شد

توريسم درماني جنبه ديگري است كه بايد به آن بيانديشيم وامكانات درماني و رفاهي را به گونه اي فراهم آوريم كه بيماران -ب
رتبه اول توريسم درماني را در  1400اريم كه در سال جهت تشخيص و درمان از كشورهاي منطقه به كشور ما مسافرت كنند و اميدو

 .منطقه به دست آوريم

 و تجهيزات ظرفيت سازي نيروي انساني -د

  :تربيت نيروي انساني از نظر كمي -1

  :به دو شيوه تعداد متخصص مورد نياز براي كشور را مي توان محاسبه كرد

ميليون نفر به چهار متخصص نياز باشد و جمعيت كل ايران در  اگر بر اساس پيشنهاد سازمان جهاني بهداشت براي هر يك -
 .متخصص نياز است 298ميليون نفر باشد، به  051/432/74حال حاضر معادل 

بيمار را در  500شيوه ديگر اين است كه در نظر داشته باشيم كه بر اساس آمارهاي جهاني هر دستگاه راديوتراپي توان درمان  -
هزار بيمار سرطاني در هر  90تا  80با توجه به اينكه . بيماران با هر دستگاه به دو متخصص نياز است سال دارد و براي درمان

بيمار نياز به  54000درصد آنها نيازمند راديوتراپي هستند ساليانه  60سال در كشور ما تشخيص داده مي شوند كه حدود 
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دستگاه راديوتراپي  110گرفتن اين تعداد بيمار، نياز به حدود  با در نظر .)6/0 × 90000=  54000.راديوتراپي خواهند داشت
 .نفر متخصص احساس مي شود 220و حدود 

اما نكته مهم اين است كه با توجه به محدوديت قابل توجه تعداد . متخصص نياز است 296تا  220به هر روي با هر دو شيوه محاسبه به 
تربيت نيروي با اين توضيح . د متخصص را به عنوان معيار در نظر داشته باشيمدستگاه در حال حاضر منطقي است كه حداقل تعدا

نفر متخصص در  150حدود  در حال حاضر قابل توضيح است كه. در وضعيت ايده آلي است از نظر كمي در حال حاضر انساني
نفر به جمع  150سال آينده حدود  10پيش بيني مي شود در دستيار به روال فعلي ادامه يابد،  كشور وجود دارد و  اگر تربيت

متخصصين فعلي به دليل بازنشستگي، مهاجرت ،  از درصد 15تا  10حدود اگر در نظر بگيريم كه . ضافه شوندمتخصصين اين رشته ا
  .نفر خواهند بود 270متخصصين اين رشته حدودا  1400بنابراين در حدود سال ، از عرصه كار تخصصي خارج شوندبيماري و فوت 

حداقل ميزان نياز به متخصص به ازاي هر يك ميليون نفر  051/432/74متخصص و جمعيت كل معادل  220حداقل  درنظر داشتنبا 
تعداد مورد نياز متخصص براي هر  2.96با در نظر گرفتن عدد . دبرآورد مي شومتخصص ) نفر 3تقريبا ( 96/2ميليون نفر جمعيت 

  .محاسبه شده است پسوست 1و نمودار  1 استان در جدول

سال آينده تعداد  10زنشستگان و مهاجرين و متوفي ها در طي و همچنين با كم كردن تعداد با پذيرش دستيار با لحاظ كردن تعداد
  نفر  50و است نفر  220، صصين مورد نياز براساس توضيحات فوقنفر مي رسد در حالي كه تعداد متخ 270متخصصين اين رشته به 

تعداد پذيرش دستياران  ،براين با در نظر گرفتن كمبود دستگاههاي موجودبنا . بر نياز در كشور حضور خواهد داشتمتخصص مازاد 
نكته قابل توجه اين است كه به دليل كمبود نيروي انساني و امكانات الزم و . . نظر قرار گيرد مورد تجديددر طي سال هاي آينده بايد 

به بيماري سرطان، خود متخصصين اين رشته نيز در معرض آسيب هاي گوناگون جسمي و رواني  همچنين مواجهه با بيماران مبتال
ميزان فرسودگي شغلي در متخصصين اين رشته در پژوهشي كه توسط انجمن راديوتراپي انكولوژي ايران با همكاري انجمن . هستند

شكان اين رشته دچار فرسودگي شغلي هستند كه با توجه به سرطان ايران انجام شده است نشان مي دهد كه  درصد قابل توجهي از پز
  .الزم براي رفع اين مشكل در نظر گرفته شود=تاثير اين آسيب در ارائه خدمات با كيفيت به بيماران الزم است اقدامات ا

  :تربيت نيروي انساني از نظر كيفي -2

تربيت نيروي انساني از نظر كيفي يقينا نيازمند ارتقائ تكنيكي و تجهيزاتي است ، بدين توضيح كه در مراكز پيشرفته اين رشته در 
به  (Conformal Radiotherapy, IMRT , Radiosurgery, Tomotherapy)جهان درمانهاي مدرن راديوتراپي 

در كشورهاي منطقه از جمله عربستان و تركيه و قطر دستگاه هاي متعدد مدرن قابل توجه است كه . صورت گسترده استفاده مي شود
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وجود دارد و به نظر مي آيد كه مراكز آموزش دستياري كشور ما مي بايست هر چه سريعتر به تكنيك ها و  IMRTتوموتراپي و 
  .المللي دست يافتدستگاه هاي مدرن فوق تجهيز گردند تا بتوان از نظر كيفي نيز به حد قابل قبول بين 

  :آموختگان اين رشته قادر باشندرود ، دانشانتظار مي

  .هاي تخصصي ارتباط موثر برقرار نمايند با بيماران ، همراهان ، همكاران و ساير رشته

  .با همكاري ساير رشته ها ، نسبت به ارزيابي ، تشخيص و مرحله بندي سرطان ها اقدام نمايند 

با استفاده از روشهاي شيمي درماني ، پرتودرماني ، هورمون درماني ، درمانهاي   Solid Tumorsبتال به در جهت درمان بالغين م
 .بيولوژيك ، درمانهاي حمايتي و تسكيني و ساير روشهاي سيستميك را براي بيماران انجام دهند 

 .مكاري نمايند در غربالگري جامعه و پژوهشهاي مرتبط ، با بيماريهاي سرطاني با ساير رشته ها ه

  . روشهاي پيگيري مناسب را با حداكثر سودمندي و حداقل هزينه براي بيماران انتخاب و به آنها پيشنهاد نمايند 

در جهت درمان  .فعاليت هاي حرفه اي بكار گيرند مباني فيزيك تشعشع راديوبيولوژي و حفاظت در برابر پرتوها را بشناسد و در
پرتودرماني حين جراحي را و  استفاده از راديوداروها ، راديوسرجري،اع پرتودرماني خارجي ، براكي تراپيبيماران ، استفاده از انو

 .عوارض زودرس و ديررس انجام دهندبراي بيمار انتخاب و آن را با حداقل 

  :انكولوژي  ز كردن و تاسيس مراكز راديوتراپيمجه -3

  :نياز براي كشور را مي توان محاسبه كردبه دو شيوه تعداد دستگاه هاي راديوتراپي مورد 

اگر بر اساس پيشنهاد سازمان جهاني بهداشت براي هر يك ميليون نفر به دو دستگاه نياز باشد و جمعيت كل ايران در حال  -
 .دستگاه نياز است 149ميليون نفر باشد، به  051/432/74حاضر معادل 

بيمار را در  500اساس آمارهاي جهاني هر دستگاه راديوتراپي توان درمان شيوه ديگر اين است كه در نظر داشته باشيم كه بر  -
درصد  60هزار بيمار سرطاني در هر سال در كشور ما تشخيص داده مي شوند كه حدود  90تا  80با توجه به اينكه . سال دارد

با در نظر  .)/6 × 90000=  54000 .(تبيمار نياز به راديوتراپي خواهند داش 54000آنها نيازمند راديوتراپي هستند ساليانه 
  .دستگاه راديوتراپي احساس مي شود 110گرفتن اين تعداد بيمار، نياز به حدود 
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دستگاه كبالت  57با  را در نظر بگيريم 110اگر حتي عدد حداقل . دستگاه نياز است 149تا  110به هر روي با هر دو شيوه محاسبه به 
اين در حالي است كه دستگاه هاي كبالت موجود به . دستگاه شتاب دهنده نياز خواهد بود 53به و شتاب دهنده موجود، هم اكنون 

دستگاه كبالت موجود  25دستگاه مورد اشاره،  53تدريج كارايي خود را براي درمان بيماران از دست مي دهند و الزم است عالوه بر 
  . نيز با شتاب دهنده جايگزين شوند

حداقل ميزان نياز به دستگاه شتاب دهنده خطي به ازاي  051/432/74دستگاه و جمعيت معادل  110ز به حداقل با در نظر گرفتن نيا 
و نمودار  4 تعداد مورد نياز دستگاه براي هر استان در جدول 1.48با در نظر گرفتن عدد  .خواهد بود 48/1معيت هر يك ميليون نفر ج

  .محاسبه شده استپيوست  3

  ارائه تصويري از وضعيت كشورهاي منطقه و مقايسه با ايران 
  وضعيت ايران  –الف 

شمسي به عنوان كشور پيشرو  1330با وجود اينكه ايران با تاسيس انستيتو سرطان و برخورد تخصصي با بيماران سرطاني در دهه 
بوده است و سازمان بهداشت جهاني برنامه هاي مربوط به سرطان را با هماهنگي ايران در ) مديترانه شرقي (  EMROدر منطقه 
كه در يطورب ، متاسفانه در حال حاضر دچار مشكالتي است نمودمي هدايت  EMROشمسي در منطقه  1350و  1340دهه هاي 

           نساني ، تجهيزات و خدمات درمانيقسمت هاي مختلف اين گزارش به استحضار رسيده ، وضعيت كشور ما از نظر نيروي ا
  :و همگون ندارد به اين توضيح كه متاسفانه توزيع نا متناسب ) كمي و كيفي ( 

 . بيش از يك سوم متخصصين اين رشته در تهران و كرج مشغول به كارند  -

 . بيش از يك سوم دستگاه هاي راديوتراپي در تهران و كرج مستقر شده اند  -

 در دوازده استان كشور هيچگونه امكانات و تجهيزات تخصصي اين رشته وجود ندارد  -

 . )هيچ متخصصي وجود ندارد . ( سرانه متخصصين راديوتراپي انكولوژي صفر مي باشد در چهار استان كشور ،  -

  . نيمي از دستگاه هاي راديوتراپي ، فرسوده و نياز قطعي به جايگزيني دارند  -

دريافت خدمات تشخيصي و دركماني در برخي نقاط كشور ايط فوق الذكر ، انبوه بيماران سرطاني از نظر با توجه به شر
  .سرگردان و براي دستيابي به امكانات درماني در حال مسافرت به استان هاي ديگر و يا مركز مي باشند 
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  وضعيت كشور هاي منطقه  - ب  
در حاليكه همه كشورهاي منطقه در برخورد با مسائل سرطان در سطح پايين تر از ايران قرار داشتند مراكز كشورهاي حاشيه 

در سه دهه اخير با سرمايه گزاري هاي فزاينده به سطح . خليج فارس اصال فاقد امكانات تخصصي درمان سرطان بوده اند 
  . ه سرطان رسيده اند مطلوبي از خدمات تشخيصي و درماني در زمين

ال حاضر تجهيزات مدرن كشورهاي عربي با راه اندازي مراكز مجهز تخصصي با همكاري با كشورهاي پيشرفته غربي در ح -
 براي مثال عربستان با دو كشور انگليس و آمريكا قرار داد هاي همكاري براي ارتقاء. ن را به كار گرفته اند درمان سرطا

 . رماني خود دارند كيفي خدمات در مراكز د

( استانبول و مركز سرطان كشور عمان با نظارت و همكاري دانشگاه جان هاپكينز  Anadoliمراكزي مانند مركز  -
JOHNS HOPKINS  ( الزم بذكر است كه مركز عمان در سال . هستند در باالترين شرايط مطلوب خدمات تخصصي

  )بيمار سرطاني كشور ، نمي باشد  000/80اين اعداد قابل مقياس با حدود ( بيمار سرطاني داشته است  49تعداد  2008

   Conformalمانند روشهاي ( كشورهاي عربي و تركيه در حال حاضر با تكنولوژي مدرن تخصصي  -

 ،IMRT نصب گرديده  دستگاه توموتراپي 8در كشور تركيه . مراكز خود را مجهز نموده اند ....) راپي  و و گامانايف و توموت
 . ولي در ايران تاكنون اقدامي در اين امور نشده است 

ولي به علت  در حاليكه اساتيد و متخصصين اين رشته در ايران و ديگر كشورها فعاليت و صالحيت قابل توجه علمي دارند -
با وجود . در سطح ايده آلي خدمات بدهند به بيماران ساير كشورها محدوديت امكانات و تجهيزات تخصصي نتوانسته اند 

اين محدوديت انبوه بيماران سرطاني از كشورهاي آذربايجان ، افغانستان ، عراق ، تاجيكستان و برخي كشورهاي حاشيه 
و يا تهران مراجعه كرده و درمان مي اي مركزي معه پزشكي ايران دارند به استانهجاخليج فارس هنوز از اعتمادي كه به 

 . شوند 

با توجه به مراتب فوق بديهي است اگر امكانات و تجهيزات كافي در اختيار اساتيد و متخصصين اين رشته در ايران قرار  -
بر نيازهاي علمي در سطح منطقه و كشورهاي ايده ال داده مي شد مجموعه تخصصي كشور ما مي توانست عالوه بر پوشش 

   . همسايه نقش بارز و شايسته اي در مسائل تشخيصي و درماني سرطان داشته باشد 
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وضعيت ايران در زمينه توليد علم در مقايسه با دو كشور منطقه و يك 
  كشور توسعه يافته 

در پاپ مد بررسي شده است و در طي اين  2009تعداد مقاالت منتشر شده توسط متخصصين ايراني در زمينه سرطان در سال 
منتشر شده است و الزم به ) شيمي درماني و راديوتراپي ( مقاله مربوط به سرطان و درمان هاي غير جراحي آن  466مدت 

مقاله در اين زمينه منتشر  27434مقاله و اياالت متحده  142و عربستان  مقاله 1574ذكر است كه در اين مدت كشور تركيه 
درصد بوده  0/ 4325بوده و سهم ايران از اين رقم  106883كل مقاالت منتشر شده در اين سال در پاپ مد ، و كرده اند 

 )پيوست  6و جدول  5نمودار . ( است 

  :تحليل روند ها 
بديهي است كه روابط سياسي . ارائه خدمات در اين رشته نيازمند تامين امكانات و تجهيزات جديد وارداتي مي باشد  – 1

تخصصين اين رشته تاثير قابل توجهي منامطلوب با كشورهاي ديگر اعمال بيشتر تحريم ها در آينده مي توانند بركارايي 
  . هديد كنند تداشته و سالمت بيماران و جامعه را 

نفر به  15جمعيت جوان و اماده به كار تخصصي در اين رشته درصد قابل توجهي را شامل مي شود و هر ساله حدود 
متخصصين كشور اضافه مي شوند و در نتيجه پتانسيل و انگيزه باال جهت درمان بيماران و ارتقا كيفي اين رشته تخصصي 

  .وجود دارد 

، غربالگري و تشخيص زود رس  ،  درمانوزشنداردهاي بين المللي در زمينه آمستاسب با اناتدوين گايد الين هاي ملي مت
باعث ايجاد يك نظام و مجب كاهش هزينه هاي نظام سالمت شود و همچنين  مي توان از اتالف منابع مالي جلوگيري كرد

  . هماهنگ در درمان بيماران و كاهش هزينه هاي درماني شود 

مصرف صنعتي شدن سبك زندگي ايرانيان در موضوعاتي از جمله عادت غذايي ناسالم ، كم تحركي ، افزايش استرس 
دخانيات باعث شده است كه سرطان از روند افزايش يابنده اي در كشور ، برخورد دار باشد كه آثار و پيامدهاي مهمي بر 

  . نظام سالمت ما خواهد داشت 

الت و آگاهي در جامعه يكي از روند هاي مهم كشور در سال هاي آينده خواهد بود و از آن افزايش سطح سواد و تحصي
  . مي توان در جهت افزايش سطح آگاهي و آموزش عمومي در زمينه پيشگيري و تشخيص زود رس سرطان بهره گرفت 
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  ضعف ها و تهديد ها  ،فرصت ها  قوت ها و
   :و فرصت ها  قوت ها –الف 

-85جمعيت جوان و آماده به كار تخصصي در اين رشته در صد قابل توجهي را شامل مي شود بطوريكه حدود بختانه خوش -1
د در نتيجه پتانسيل و نوبه جمع متخصصين كشور اضافه مي ش نفر 15سال سن دارند و هر ساله حدود  50 اين افراد زير%  90

 .صصي وجود دارد انگيزه باال جهت درمان بيماران و ارتقا كيفي اين رشته تخ

هستند و اين رشته قديمي ترين رشته   Solid Tumorدرصد سرطان هاي  تشخيص داده شده  90با توجه به اينكه بيش از  -2
درمانهاي ي  همكاري با ساير رشته هاي تخصصي عمده درمتخصصين راديوتراپي انكولوژي ،  استانكولوژي كشور 

 . دارند  را بر عهده تيو اين تومورهااتيو و پاليكورا

ايران از نظر ) IAEA(آژانس بين المللي انرژي اتمي ،) پروژه ارتقا كيفي راديوتراپي انكولوژي( Quatroطبق گزارش   - 3
 نسبت تربيت نيروي انساني به نياز كشور بهترين وضعيت آسيا را دارد 

طي دستور ) كيفي دستگاه هاي درمان و برنامه هاي كاري مفاهيم حفاظت در برابر اشعه ، كنترل ( خوشبختانه كنترل كيفي  - 4
و معاونت سالمت وزارت بهداشت پيگيري و نظارت مي شود اخيرا ) واحد قانوني ( ي اتمي ژالعملهاي مستند از طرف سازمان انر

  RASعنوان پروژه  تحت) كيفي راديوتراپي انكولوژي  يرتقاا(  Quatro نيز با مشاركت ايران در آژانس انرژي اتمي پروژه 

بوده و قرار است ) 2011و  2010سال هاي ( پروژه فوق دو ساله . براي كشورهاي آسيا در حال آموزش و راه اندازي است  056
فعاليت هاي  –تكرار گردد و اين پروژه شامل  الف )  2013و  2012سالهاي ( يج بدست آمده براي يك دوره ديگر تاجه به نبا تو

نظارت بين المللي از  –آموزش ناظرين كنترل كيفي   ج  –ب .  براي صاحبان فرآيند) كارگاه ، كنفرانس ( آموزشي عمومي 
 . گيرد  مورد ارزيابي بين المللي قرار 2011قرار است در پائيز  يك مركز در هر كشور كه ايران

رشته جوان .) ...داخلي ، جراحي ،كودكان ، زنان و ( هاي قديم پزشكي خوشبختانه با وجود آنكه اين رشته نسبت به رشته  - 4
گزاران اين رشته از ابتداي شروع اين فعاليت با رعايت اصول علمي و آموزشي براي تربيت  يد و بنيانو جديدي است ، اسات

به اين مدون كشور مربوط  دستياران و توسعه علمي رشته كوريكولوم آموزشي تدوين نموده اند و قديمي ترين كوريكولوم
توسط  1379كوريكولوم فوق در سال . در دانشگاه شيراز و در وزارت علوم وقت تدوين گرديد 1354رشته است كه در سال 

كشور و  21با الهام از كوريكولوم  1387تا  85ر شته بازبيني شد  و كوريكولوم جديد در سال هاي اين  دانشگاه آموزشي  5
اين رشته تهيه و در كميسيون تدوين دبيرخانه شوراي تخصصي به  اعضاي هيات علميند داخلي به وسيله سوابق علمي و مست

   .تاييد نهايي كوريكولوم اخير هنوز اعالم نشده استمتاسفانه  .اتفاق آرا تصويب شده است
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ب به عنوان ضرورت علمي روز لمط 3  و تنهارشته هيچگونه تغييري نكرده است  در كوريكولوم جديد محتواي علمي
 . شده و اضافه شده است  دپيشنها)   Palliative careمهارتهاي ارتباطي ، اخالق پزشكي و (

سب نيروي انساني و تجهيزات و برنامه هاي جامع ملي و منطقه اي بتوان ناسعه متوبا تبا توجه به موارد فوق الذكر اميد است  - 5
 . در منطقه دست يافت ) بهتر از قبل ... و انشا ءا( به موقعيت چشمگير قبلي 

  :ضعف ها -ب  

سال قبل ايران از نظر تكنولوژي  40در حاليكه در . متاسفانه تجهيزات مدرن در مراكز راديوتراپي كشور وجود ندارد  -1
از نظر .... راديوتراپي سر آمد منطقه بوده است ولي در حال حاضر كشورهاي منطقه مثل تركيه و عربستان و امارات و 

 . درماني به وضوح از ايران پيشرفته ترند  –تجهيزات الزم براي مراكز آموزشي 

دستگاه هاي راديوتراپي در تهران % 38-37حدود  ستندينيروي انساني متناسب با توزيع جمعيت نو توزيع تجهيزات  -2
در حاليكه چهار پنجم جمعيت كشور در  ودر حاليكه حدود يك پنجم جمعيت كشور در تهران سكونت دارند  هستند

استان  12استان كشور ،  31خارج از تهران زندگي ميكنند ، از كمتر از دو سوم امكانات راديوتراپي برخوردارند و از 
 .هستندگاه و امكانات راديوتراپي فاقد دست

متاسفانه شناخت كافي در بين پزشكان عمومي ، دندانپزشكان ، پرستاران و ماماها و رشته هاي تخصصي مختلف  -3
ماموريت متخصصين در اين رشته وجود ندارد كه اين نكته درمان صحيح بيماران مبتال به سرطان كه  درباره   تخصصي

مي باشد را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد و شاهد درمان هاي نامناسب در سطح   Multi disciplinaryيك درمان 
  . كشور مي باشيم 

  :تهديد ها  ) ج  

در صورتيكه روند نامتناسب توزيع نيروي انساني و تجهيزات به روال فعلي ادامه يابد بي عدالتي اجتماعي و عدم   - 1
محروميت بسياري . ناكتري مواجه خواهد شد اسفبا وضع دسترسي افراد طبقات پايين اجتماع به امكانات درماني در اين رشته 

  .در اين رشته جز با يك برنامه مدون ملي قابل حل نمي باشد هيزات از استان هاي كشور در نيروي انساني و تج

توسعه مراكز جديد در ايران است اين موضوع چنان عامل عميق فقدان تعرفه هاي صحيح و منصفانه يكي از موانع بزرگ  -2
اميد و افق روشني براي تاسيس يك مركز و شروع خدمتگزاري نمي تاثير گذار بوده كه فارغ التحصيالن جديد اين رشته 

  . بينند 
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هاي راديو  Target therapy    ،sourceداروهاي شيمي درماني ، ( متاسفانه قريب به اتفاق وسائل و امكانات درماني 
وارداتي است و طبابت و ارائه خدمات درماني در اين رشته نيازمند تامين ....) ه هاي شتاب دهنده خطي و ااكتيو و دستگ

امكانات فوق الذكر است بديهي است كه روابط سياسي نامطلوب با كشورهاي ديگر  و اعمال تحريم ها به راحتي مي توانند 
سال اخير به علت تحريم هاي مختلف  10براي مثال در . ر باشد اين رشته و سالمت بيماران تاثير گذابر كارايي همكاران 

دستگاه هاي كبالت متوقف مانده و به همين جهت اكثر دستگاه هاي فوق در حال خروج از خدمات   Sourceتعويض 
  . درماني مي باشند 

  

  :اهپيشنهاد
  الزامات 

و همه مراكز سرطان را مكلف نماييم كه حداقل هاي  بندي كنيمخدمات درماني و پيشگيري و بازتواني و پالياتيو را بايد سطح  -1
با توجه .مرتبط با درمان عوارض جسمي سرطان از جمله درد همچنين حمايت هاي روان شناسي و تغذيه اي سرطان را دارا باشند

، توانبخشي و پيگيري  به روح قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ،ارتقائ سطح سالمت و رسيدگي به امور پيشگيري ، درمان
بيماران  جزئي از وظايف اجتماعي دولت است و از طرفي به علت محدوديت منابع ، دولت قادر به ارائه كامل اين خدمات نمي 

بنابراين گروه هاي مختلف تخصصي پزشكي جامعه بايستي با سطح بندي خدمات ، وظيفه دولت و بيمه هاي همگاني را . باشد
  ) انگليس NICEمشابه سازمان ( ختلف خدمات تعريف و تعيين كنند براي ارائه سطوح م

اقدامات تشخيصي و سطح اول درمان بايد بر عهده بيمه هاي همگاني باشند و قوانين و ضوابط جاري كشور بايد با توجه به سطح  
بندي خدمات سالمت و با در نظر گرفتن مصلحت مردم و كشور ، سطح تحت پوشش خود را تعريف و به صورت ادواري اعالم 

  .نمايند

  . پزشكان و متخصصين رشته هاي مختلف تعيين شود باهمكاريدي ارائه خدمات بايدبه اين نكته توجه شود كه سطح بن

يكي از مصاديق توسعه پايدار ، توزيع همگون امكانات و نيروي انساني است و بايد به گونه اي برنامه ريزي شود كه هر يك   -2
بر اين . راديوتراپي انكولوژي قرار گرفته شودكيلومتري از يك مركز مجهز  80-70از آحاد جامعه در هر جاي كشور در فاصله 

ح را آماده كنند به طوري كه راساس پيشنهاد ميكنيم انجمن راديوتراپي انكولوژي ايران و با همكاري معاونت سالمت اين ط
  .توزيع امكانات و متخصصين بر اساس اين طرح صورت پذيرد
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و با ) سرطان هاي بدن%  Solid Tumor  )90ي علمي عميق در درمان انتظار آن است با توجه به سابقه طوالني و فعايت ها -3
شوراي دبيرخانه سال اخير  اين رشته در ايران ندارد  40كوريكولوم جديد هيچگونه تغييري با فعاليت  توجه به ان كه محتواي

 اعضاي هيات علمي. تصويب شده وزارت بهداشت را سريعا تاييد و ابالغ نمايد  كوريكولوم جديدآموزش پزشكي و تخصصي،
سال به داليل اداري و  6تا  5اين رشته بر افزايش كمي و كيفي آموزش دوران دستياري تاكيد دارند و پيشنهاد دوره دستيار ي 

ده است بعد از اين مرحله مي توان اميدوار اثر بخشي مطرح بوده است تا كنون عملي نش –مصلحتي كه از نظر مالحظات هزينه 
شاهد تربيت متخصص و فوق تخصص هايي شويم كه هر )  Organ – Based( بود كه با راه اندازي فلو شيپ هاي مختلف 

  .كدام در زمينه سرطان هاي مربوطه بهترين خدمات تخصصي و آموزشي را ارائه دهيم 

سب تجهيزات و نيروي انساني در سطح كشور نزديك شويم و تجهيزات مدرن را در تاسيس مركز دولتي به هدف توزيع متنا -4
  . به تناسب به مراكز درماني وارد نماييم 

  . خيريه خود را پايبند اصول كنترل كيفي بدانند  ،مراكز دولتي ، خصوصي  -5

 )و رشته هاي تخصصي پرستاري مومي ، پزشك ع( گنجاندن واحدي از اين رشته در آموزش هاي ساير رشته ها  - 6

تعديل ساعات كاري و افزايش مزاياي شغلي متخصصين، تكنسين ها و پرستاران اين رشته در بخش هاي دولتي به منظور  - 7
  پيشگيري از آسيب هاي شغلي ناشي از مواجهه با بيماران سخت عالج و افزايش كيفيت ارائه خدمات به بيماران 

  

  :اقدامات 
اتالف منابع مالي و زياده روي در مصرف داروها و روش هاي گران قيمت ، توصيه مي نمايد انجمن براي جلوگيري از 

است ، با در نظر گرفتن نيازها و و ارتباطات ملي و بين المللي مجموعه اساتيد دانشگاه ها  داراي  راديوتراپي انكولوژي كشور كه
نمايد تا دو نتيجه مثبت ) تومورهاي توپر (  Solid Tumorبرخورد با امكانات موجود اقدام به تدوين گايد الين هاي ملي در 

  .بزرگ حاصل گردد 

 .كيفيت و نحوه برخورد با بيمار سرطاني در سطح كشور همگون گردد  -1

نه و اي گوناگون براساس گايد الين و عادالاز اقشار مختلف مردم و سازمان ه) بيمه ها ( پشتيباني و حمايت هاي مختلف  -2
 .باشد همگون 
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1- Iranian council  for graduate medical education curriculum edit & planning unit 

2- Mehrdad hagh azali,  MD , Rashid Ramezani , MD , Masoud Davanlou, MD,etal . Iranian 
Annually National Cancer Registration report ( 2009-2010) C.center for disease control and 
Prevention c non communicative deputy. 

3- The medical council of the Islamic Repablic of iran.Statistic & information unit . 
www.irimc.org 

4- Shahid beheshti medical university of science , Tehran iran  

5- Chapman & hall. Radiotherapy in cancer Management a practical manual, the world health 
organization. 1997 

6- Curriculum of clinical oncology in united kingdom 
7- Curriculum of radiation oncology in Malaysia 
8- www.nlai.ir  

9- 35 the ESMO congress Milan , 8-12 october 2010,WWW.esmo.org 

  سرطان در ايران، دكتر محمد اسماعيل اكبري و همكاران، مركز تحقيقات سرطان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي. - 10

، دكتر علي مطلق و همكاران، انجمن راديوتراپي بررسي شاخص هاي اجتماعي اقتصادي سرطان در ايرانپژوهش . 11
  انكولوژي و سرطان ايران

بررسي ابعاد، شيوع و علل زمينه ساز فرسودگي شغلي در متخصصين و پرستاران بيماران مبتال به سرطان، دكتر پژوهش . 12
 علي مطلق و همكاران، انجمن راديوتراپي انكولوژي و سرطان ايران
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  ها پيوست

  بر اساس استان هاي گوناگون انكولوژي متخصصين راديوتراپي  و تعداد مورد نياز سرانهپراكندگي،  -1جدول شماره 

حداقل تعداد ايده  جمعيت استان نام استان
 آل متخصص

تعداد متخصصين
 موجود

سرانه تعداد متخصص
 نفر 000/000/1در هر 

 10نياز به متخصص در طي 
 سال آينده

 كمبود نسبي

 كمبود متوسط 7 0855/1 4 11 886/684/3 آذربايجان شرقي

 كمبود متوسط 5 3497/1 4 9 606/963/2 آذربايجان غربي

 كمبود متوسط 2 6105/1 2 4 839/241/1 اردبيل

 كمبود خفيف 2 4878/2 12 14 483/823/4 اصفهان

 كمبود شديد 2 0 0 2 703/561 ايالم

 كمبود شديد 3 0 0 3 848/948 بوشهر

 مطلوب )مازاد( -9 5182/3 54  45 492/348/15 تهران و كرج

 كمبود متوسط 2 1051/1 1 3 904821 چهارمحال و بختياري

 كمبود خفيف 3 59889/2 19 22 520/310/7 )نوبي رضوي شمالي و ج(خراسان

 كمبود متوسط 8 13502/1 5 13 170/405/4 خوزستان

 كمبود خفيف 2 0270/2 1 3 702/973 زنجان

 كمبود متوسط 1 62061/1 1 2 617049 سمنان

 
 سيستان و بلوچستان

 كمبود شديد 7 37785/0 1 8 500/646/2

 كمبود متوسط 6 80622/1 7 13 122/429/4 فارس

 كمبود شديد 2 84361133/0 1 3 380/185/1 قزوين

 كمبود متوسط 1 80699/1 2 3 811/106/1 قم

 كمبود خفيف 1 03824/2 3 4 855/471/1 كردستان

 كمبود متوسط 4 4186/1 4 8 504/819/2 كرمان

 كمبود متوسط 3 5802/1 3 6 438/898/1 كرمانشاه
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 كمبود شديد 2 0  2 660477 كهكيلويه و بوير احمد

 كمبود خفيف 1 3974/2 4 5 1668459 گلستان

 كمبود متوسط 3 6529/1 4 7 2419862 گيالن

 كمبود شديد 5 0 0 5 1732362 لرستان

 كمبود خفيف 3 0036/2 6 9 2994568 مازندران

 كمبود متوسط 2 43517/1 2 4 549/393/1 مركزي

 كمبود شديد 3 68099/0 1 4 1468436 هرمزگان

 كمبود متوسط 2 76247/1 3 5 1702154 همدان

 كمبود متوسط 1 90611/1 2 3 1049257 يزد

 كمبود متوسط  74 97495/1 147  221    051/432/74  كل كشور

 :تعداد متخصص در هر استان به چهار دسته تقسيم شده استدر اين محاسبه كمبود نسبي بر اساس سرانه  -

  و كمتر1سرانه كمبود شديد

  2و  1سرانه بين  كمبود متوسط

  2.96تا  2سرانه بين كمبود خفيف

 2.96سرانه باالتر از  مطلوب
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 گوناگون کمبود نسبی دسترسی به متخصصين راديوتراپی انکولوژی بر اساس استان های - 1نمودار 
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  توزيع فراواني رزيدنت هاي راديوتراپي انكولوژي – 2جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

 تعداد دستياران نام دانشگاه

 11 دانشگاه علوم پزشكي تهران

 13 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 5 دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 10 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 6 شيرازدانشگاه علوم پزشكي

 45 مجموع



ژی

ری
 

انکولوژ پیاراديوتر صی

فناوری رياست جمهور

 

 

بر  كولوژي

تخصص رشته  مميزی

  معاونت علمی و ف

 

وزشي كشور

ديوتراپي انك

 طرح

دانشگاه آمو 5

ش هاي راد

 

5نكولوژي در 

ين هاي بخش
  گون 

نام استان

 كرمانشاه

 تبريز

 شيراز

 مشهد

 اصفهان

 تهران

  اهواز

  

 راديوتراپي ان

 

 

ران و تكنسي
ن هاي گوناگ

پرستار

2 

6 

4 

3 

3 

1  

5

 هيات علمي

پرستارقريبي
ساس استان
 تعداد پر

20

60

40

30

30

20

50 

اواني اعضاي

تقو تعداد  ي
ا
 تعداد تكنسين

10 

20 

30 

30 

30 

60  

20 

توزيع فر -2 

پراكندگي –

نمودار

– 3ل شماره 

 37 

جدول
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  پراكندگي، سرانه و تعداد مورد نياز دستگاه هاي راديوتراپي بر اساس استان هاي گوناگون -4جدول شماره 
جمعيت  نام استان

 استان

حداقل 
تعداد ايده 
آل دستگاه 

شتاب 
 دهنده

سرانه تعداد دستگاه  تعداد دستگاه هاي راديوتراپي موجود
هاي راديوتراپي در 

 نفر 000/000/1هر 

نياز به 
دستگاه 
هاي 

راديوتراپي 
در حال 
 حاضر

 كمبود نسبي

ده
دهن

تناب
ش

 

ت 
كبال

60 
 

ي 
راك

ب
ي 

راپ
ت

 

ي 
طح

س
 

 كمبود متوسط 3 5427/0 0 1 1 1 5 886/684/3 آذربايجان شرقي

 كمبود خفيف 1 0122/1 0 1 2 1 4 606/963/2 آذربايجان غربي

 كمبود متوسط 1 8052/0 0 0 0 1 2 839/241/1 اردبيل

 كمبود خفيف 2 0365/1 0 0 1 4 7 483/823/4 اصفهان

 كمبود شديد 1 0 0 0 0 0 1 703/561 ايالم

 كمبود شديد 1 0 0 0 0 0 1 848/948 بوشهر

 كمبود خفيف 1 4333/1 0 5 9 13 23 492/348/15 تهران و كرج

 كمبود شديد 1 0 0 0 0 0 1 904821 چهارمحال و بختياري

رضوي شمالي و (خراسان
 )جنوبي 

 كمبود متوسط 4 9575/0 2 1 3 4 11 520/310/7

 كمبود شديد 4 4540/0 0 1 1 1 6 170/405/4 خوزستان

 كمبود شديد 1 0 0 0 0 0 1 702/973 زنجان

 كمبود شديد 1 0 0 0 0 0 1 617049 سمنان

 كمبود شديد 4 0 0 0 0 0 4 500/646/2 سيستان و بلوچستان

 كمبود متوسط 4 6773/0 0 1 2 1 7 122/429/4 فارس

 كمبود شديد 2 0 0 0 0 0 2 380/185/1 قزوين

 كمبود شديد 2 0 0 0 0 0 2 811/106/1 قم

 خفيفكمبود 1 3588/1 0 0 1 1 2 855/471/1 كردستان
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  3546/0 0 0 0 1 4 504/819/2 كرمان
 

 كمبود شديد 3

 كمبود متوسط 2  5267/0 0 0 0  1  3  438/898/1  كرمانشاه

 كمبود شديد 1 0 0 0 0 0 1 660477 كهكيلويه و بوير احمد

 كمبود متوسط 1 5993/0 0 0 1 0 2 1668459 گلستان 

 متوسطكمبود  2 8264/0 0 0 2 0 4 2419862 گيالن 

 كمبود شديد 3 0 0 0 0 0 3 1732362 لرستان 

 كمبود شديد 3 3339/0 0 0 1 0 4 2994568 مازندران 

 كمبود متوسط 53 7657/0 2 10 25 32 110   051/432/74 مجموع

. و الزم است با دستگاه هاي شتاب دهنده جايگزين شوند ستنديپايين داشته و براي درمان بيماران مناسب ن   out putكشور  60اكثر دستگاه هاي كبالت 
 .دستگاه شتاب دهنده مورد نياز براي جايگزيني دستگاه هاي كبالت در نظر گرفته نشده است 25در اين محاسبه تعداد 

ان به دست مي آيد و دستگاه تعداد دستگاه هاي موجود راديوتراپي در هر استان از مجموع تعداد دستگاه هاي كبالت و شتاب دهنده در هر است -
 .هاي براكي تراپي و سطحي در اين محاسبه منظور نمي شوند

 .هستند، اراك و بيمارستان رضوي مشهد در حال راه اندازي قمراديوتراپي انكولوژي مراكز  -

 :به چهار دسته تقسيم شده است سرانه دستگاه ها در هر استاندر اين محاسبه كمبود نسبي بر اساس  -

  و كمتر 0.5سرانه   شديدكمبود 

  1و  0.5سرانه بين كمبود متوسط

  1.48تا  1سرانه بين   كمبود خفيف

 1.48سرانه باالتر از  مطلوب

  
  
  
  
  
 

        
  
 

 

 كمبود شديد 2 0 0 0 0 0  2 549/393/1 مركزي

 كمبود شديد 2 0 0 0 0 0 2 1468436 هرمزگان

 كمبود خفيف 1 1749/1 0 0 0 2 3 1702154 همدان 

 مطلوب 0 9061/1 0 0 1 1 2 1049257 يزد 
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  نكمبود نسبي دسترسي به امكانات راديوتراپي انكولوژي بر اساس استان هاي گوناگو -3نمودار 
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  مرتبط با سرطاننام و حيطه فعاليت مراكز تحقيقاتي  -5جدول شماره 
  نام دانشگاه  بيشترين حيطه فعاليت   نام مركز تحقيقاتي  رديف

 اصفهانعلوم باليني مديريت اقتصاد سالمت 1

 ايران علوم باليني آسيب شناسي  سرطان 2

 ايران علوم باليني گوش و حلق و بيني 3

 ايران علوم باليني چشم پزشكي 4

 ايران علوم باليني توانبخشي 5

 تبريز علوم باليني هماتولوژي وانكولوژي 6

 تبريز علوم باليني بيماريهاي گوارش وكبد 7

 تهران علوم باليني بيماريهاي گوارش و كبد 8

 تهران علوم باليني چشم پزشكي 9

 تهران علوم باليني روانپزشكي 10

 تهران علوم باليني گوش و حلق و بيني 11

 تهران علوم باليني بانك فرا ورد ه هاي پيوندي 12

 تهران علوم باليني سرطان 13

 تهران علوم باليني ايدز 14

 تهران علوم باليني پزشكي هسته اي 15

 تهران علوم باليني راديولوژي نوين وتهاجمي 16

 جهاد دانشگاهي علوم باليني سرطان پستان 17

 شهيد بهشتي علوم باليني سرطان 18

 شهيد بهشتي علوم باليني گوارش و كبد 19

 شيراز علوم باليني گوارش وكبد 20

 گيالن علوم باليني بيماريهاي گوارش و كبد 21

 مشهد  علوم باليني و پايه فيزيك پزشكي 22

 اروميه  اپيدميولوژي و اتيولوژي سالمت مواد غذايي و آشاميدني  23

 تبريز اپيدميولوژي و اتيولوژي تغذيه  25



انکولوژی پیاراديوتر تخصصی رشته طرح مميزی  

  معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری  42 
 

 تهران اپيدميولوژي و اتيولوژي محيط زيست  26

 تهران اپيدميولوژي و اتيولوژي پژوهش هاي سالمت مبتني برمشاركت جامعه  27

 اروميه  اپيدميولوژي و اتيولوژي سالمت مواد غذايي و آشاميدني  28

 اراك علوم پايه پزشكي مولكولي  29

 اروميه  علوم پايه سلولي ومولكولي 30

 ايران علوم پايه آسيب شناسي  سرطان  31

 اصفهان علوم پايه علوم داروئي  32

 تهران علوم پايه علوم دارويي 33

 تهران علوم پايه ايمونولوژي مولكولي 34

 تهران علوم پايه سرطان  35

 تهران علوم پايه ريز فنĤوري پزشكي  36

 جهاد دانشگاهي علوم پايه آنتي بادي مونوكلونال 37

 شيراز علوم پايه شيرازمطالعات سرطان  شناسي 38

 علوم بهزيستي و توانبخشي علوم پايه ژنتيك 39

 مشهد  علوم پايه ايمونولوژي 40

  

  



ژی

ری
 

انکولوژ پیاراديوتر صی
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تخصص رشته  مميزی

  معاونت علمی و ف

زمينه انكولوژ

ي گوناگون

 طرح

در ز 89ول 

ر كشورهاي

تا نيمه او 85

pup me در

5در سالهاي

  

 

dپ شده در

چاپ شده د

د مقاال چاپ

الت داخلي چ

مقايسه تعداد

مقاال -4اره 

م -5 شماره 

نمودار شما

نمودار
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 در كشورهاي گوناگون Pubmedمقايسه تعداد مقاالت نمايه شده در  -6جدول شماره

4/january/2011 pubmed 

تعداد  Search strategy رديف
 مقاالت

 نام كشور

1 ("Neoplasms"[Mesh] OR "Radiotherapy"[Mesh] OR "Antineoplastic Protocols"[Mesh]) 106883 كل 

2 ("Neoplasms"[Mesh] OR "Radiotherapy"[Mesh] OR "Antineoplastic Protocols"[Mesh]) and 
"iran"[affiliation] 

 ايران 466

3 ("Neoplasms"[Mesh] OR "Radiotherapy"[Mesh] OR "Antineoplastic Protocols"[Mesh]) and 
"turkey"[affiliation] ("Neoplasms"[Mesh] OR "Radiotherapy"[Mesh] OR "Antineoplastic 
Protocols"[Mesh]) and "turkey"[affiliation] 

 تركيه 1574

4 ("Neoplasms"[Mesh] OR "Radiotherapy"[Mesh] OR "Antineoplastic Protocols"[Mesh]) and 
"saudi arabia"[affiliation] 

142 

 

 عربستان
 

5 ("Neoplasms"[Mesh] OR "Radiotherapy"[Mesh] OR "Antineoplastic Protocols"[Mesh]) and 
("saudi arabia"[affiliation] or "turkey"[affiliation] or "azerbaijan"[affiliation] or 
"afghanistan"[affiliation] or "jordan"[affiliation] or "armenia"[affiliation] or 
"uzbekistan"[affiliation] or "united arabic emirates"[affiliation] or "bahrain"[affiliation] or 
"pakistan"[affiliation] or "tajikistan"[affiliation] or "turkmenistan"[affiliation] or 
"syria"[affiliation] or "palestine"[affiliation] or "kyrgyzstan"[affiliation] or 
"kazakhstan"[affiliation] or "qatar"[affiliation] or "kuwait"[affiliation] or 
"georgia"[affiliation] or "iraq"[affiliation] or "oman"[affiliation] or "lebanon"[affiliation] or 
"egypt"[affiliation] or "yemen"[affiliation]) 

كشورهاي  2591
  منطقه

6 ("Neoplasms"[Mesh] OR "Radiotherapy"[Mesh] OR "Antineoplastic Protocols"[Mesh]) and 
("saudi arabia"[affiliation] or "turkey"[affiliation] or "azerbaijan"[affiliation] or 
"afghanistan"[affiliation] or "jordan"[affiliation] or "armenia"[affiliation] or 
"uzbekistan"[affiliation] or "united arabic emirates"[affiliation] or "bahrain"[affiliation] or 
"pakistan"[affiliation] or "tajikistan"[affiliation] or "turkmenistan"[affiliation] or 
"syria"[affiliation] or "palestine"[affiliation] or "kyrgyzstan"[affiliation] or 
"kazakhstan"[affiliation] or "qatar"[affiliation] or "kuwait"[affiliation] or 
"georgia"[affiliation] or "iraq"[affiliation] or "oman"[affiliation] or "lebanon"[affiliation] or 
"egypt"[affiliation] or "yemen"[affiliation] or "iran"[affiliation]) 

كشورهاي  3052
 منطقه و ايران 

7 "usa"[Affiliation] and ("Neoplasms"[Mesh] OR "Radiotherapy"[Mesh] OR "Antineoplastic 
Protocols"[Mesh]) 

 آمريكا 27434

  2009در سال  cancerوradiotherapyوchemotherapyهاي  mesh termجستجو با  -1

  و ايران 2009در سال  cancerوradiotherapyوchemotherapyهاي  mesh termجستجو با  -2

  و تركيه 2009در سال  cancerوradiotherapyوchemotherapyهاي  mesh termجستجو با  -3

  وعربستان 2009در سال  cancerوradiotherapyوchemotherapyهاي  mesh termجستجو با  -4

  وكشورهاي همسايه 2009در سال  cancerوradiotherapyوchemotherapyهاي  mesh termجستجو با  -5

  و كشورهاي منطقه شامل ايران 2009در سال  cancerوradiotherapyوchemotherapyهاي  mesh termجستجو با  -6

  او آمريك 2009در سال  cancerوradiotherapyوchemotherapyهاي  mesh termجستجو با  -7
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Abstract  

Introduction: clinical  radiation oncology is a medical specialty in which the 
specialist are fully qualified in treating cancer patients using radiation ( 
Brachytherapy, External beam radiation,Radiosurgery, radioisotopes…)& 
systemic therapy( Chemotherapy , Hormone therapy,target therapy  …). These 
treatment modalities are also used for palliative care.  

Iran Medical Science & Research Evaluation Center have designed a project for 
the purpose of evaluation of current status and future perspective of different 
medical specialties. this project carried out by the Iranian scientific societies of 
medical specialties .  

As a whole, we can provide documentary information about the strong points , 
short coming and national requirements of each specialty, By implementation of 
this project. 

Methods and materials: a committee of radiation oncologists were responsible for 
this study. They identified their key evaluation indexes. then a combination of 
related qualitive and quantitive information were collected using data forms . 

These information evaluated radiation oncology resources and facilities in three 
major aspects ; university education , treatment issues and research . 

Then the data were analyzed. 

Result: it seems that our country needs a comprehensive , systematic approach and 
also there is  weakness in organization , priority-setting  and inefficient use of 
resources. The percapita on necessary medical equipment and facilities for clinical 
oncology is significantly lower in our country in comparison to the measures of 
Some regional countries and the world standards. 

In addition, the distribution pattern of these facilities is not in accordance with   
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population distribution ,so that 12 provinces in Iran do not have any clinical 
radiation oncology center. Clinical  oncology research centers are very limited, 
and our scientific literatures and papers are not inpredicted level.  

 

Conclusion:  

Cancer is and will become an increasing important crisis in the global burden of 
diseases in the decades to come , specially in developing countries.  In IRAN , 
80000-90000 new cases of cancer are diagnosed every year , so in current 
condition of facilities distribution & available equipment , there is a serious 
concern a bout health care in our society . The Ministry of Health could reestablish 
the Iranian national cancer control organization. We suggest that The  Clinical 
Radiation Oncology Society should be consulted on any substantial moves and 
decision  making for improving cancer control programs. 
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