تکنولوژی پرتو درمانی
هدف و ماهیت:
پرتودرمانی یا رادیوتراپی یکی از مهمترین شاخههای فیزیک پزشکی است که به درمان بیماری با اسسستفاده
از پرتوهای نافذ یونیزان نظیر پرتوهای ایکس و آلفا و بتا و گاما میپسسردازد .ایسسن پرتوهسسا بسسا جلسسوگیری از رشسد و
تقسیم سلولهای تومورال ،باعث از بین رفتن یا کوچک شسسدن بسسافت سسسرطانی میشسسوند و اگرچسسه علوه بسسر
سلولهای سرطانی به سلولهای سالم نیز آسیب میرسانند ولی اکثر سلولهای سالم بهبودی خود را دوبسساره
بدست میآورند .بنابراین هدف از پرتو درمانی ،از بین بردن حداکثر سلولهای سرطانی بسسا حسسداقل آسسسیب بسسه
بافتهای سالم است که عمدتاا در معالجه و یا تقلیل امراض سرطانی به کار میرود.
از دیگر کاربردهای پرتودرمانی میتوان به از بیسسن بسسردن سسسلولهای سسسرطانی و ضسسایعات ارگانهسسای مختلسسف،
بازتوانی و بهبود اعضای بدن بیمار )همچون کبد ،کلیه ،پروستات( و پیشگیری از گسترش ضایعات اعضاء و
کاهش علئام بیماری )همانند درد( اشاره کرد.
در پرتو درمانی مسلما سلولهای سالم هم در معرض آسیب با پرتوهای یونیزان قرار دارند ،حتی گاهی ممکن
است خود این پرتوهای یونیزان عامل بروز سرطانهای جدید در سالهای پسسس از بهبسسودی گردنسسد ،امسسا نکتهی
حایز اهمیت این است که سلولهای تومورال به دلیل نقص در سیستم ترمیم ژن،حساسیت بیشتری نسسسبت
به این پرتوها دارند و این موضوع اصل و پایهی موفقیت در پرتو درمانی اسسست .در طسسی رونسسد پرتودرمسسانی کسسم
خونی به دلیل از بین رفتن سلولهای سالم یکی از شایعترین علیم میباشد ،بنابراین تسسوجه فسسرد متخصسسص
رادیوتراپی به این موضوع و چک کردن مرتب سلولهای خونی امری ضروری اسسست .کسسه در صسسورت کسساهش
قابل توجه این سلولها ،حتی ممکن است برای مدتی روند درمان متوقف و درمانهای جایگزین اعمال گردد.
توانایی های مورد نیاز و قابل توصیه :
این رشته نیازمند دقت و ظرافت فراوان است زیرا همان اشعهای کسسه میتوانسسد بهبسسود بیمسسار را رقسسم بزنسسد ،در
صورت استفادهی نابجا جان وی را میگیرد .این رشته بیشتر با افرادی که با مشکل سسسرطان دسسست و پنجسسه
نرم میکنند سروکار دارد .بنابراین داشتن مهارت کلمی و شرایط روحی روانی مناسب ،میتواند روح امید و
زندگی دوباره و تلش برای به دست آوردن سلمتی گذشته را در آنها زنده کند .تسلط بر درس ریاضی و فیزیک

دبیرستان ،به خصوص آشنایی کامل با قوانین فیزیک نور و همچنین درس زیست شناسسسی لزمهی مسسوفقیت
در این رشته است.
وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالتر :
امكان ادامه تحصیل در مقاطع كارشناسی ارشد در رشتههای زیر موجود است:
رشته مهندسی پزشکیرشته نانوتکنولوژی پزشکیرشتهی رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوییرشته زیست فناوری پزشکیرشته ارزیابی فناوری سلمترشته انفورماتیک پزشکی-رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

تفاوت با رشته تکنولوژی پرتوشناسی :
تفاوت این رشته با تکنولوژی پرتوشناسی)رادیولوژی( در این اسسست کسسه متخصسسص رادیولسسوژی بسسا اسسستفاده از
دستگاههای تصویربرداری ،از اعضای مختلف بدن تصویربرداری میکند اما متخصسسص رادیسسوتراپی ،از اشسسعه
برای درمان بیماری استفاده میکند و اجرای عملیات درمانی را برعهده دارد.
آینده شغلی و بازار كار :
فارغ التحصیلن این رشتهسسمیتوانند در درمانگاههای پرتو درمانی ،مراکسسز پرتودرمسسانی بیمارسسستانها و مراکسسز
تحقیقاتی به پرتودرمانیهای ساده و تخصصی بپردازند.
دانشآموختگان علوه بر انجام فعالیتهای آموزشی برای دانشجویان پیراپزشسسكی)نظیسسر كسساردانی رادیسسوتراپی،
كارشناسی رادیولوژی ،پرستاری و مامایی ،فیزیك پزشكی( ،میتوانند در آموزش مهارتهای عملی و آموزش کار
با دستگاهها و فنون اجرایی تكنیكهای رادیوتراپی با اساتید گروه رادیوتراپی نیز همكاری نزدیكی داشته باشند.

علوه بر این ،انجام نقشه درمانی و تكنیك درمانی در بالترین كیفیت زیر نظر متخصصین و نیز كنترل كیفسسی و
ایجاد شرایط مناسب جهت تضمین كیفیت در مراحل مختلف درمان ،از دیگر توانمندیهای فارغ التحصسسیلن
این رشته است.
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