ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺣﻮزه ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن

ﭼﺎپ ﺳﻪﺑﻌﺪی امآرآی ،راه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﯿﻤﺎران

اﺳﮑﻦﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺶرﻓﺖﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آنﻫﺎ  ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﺷﻮار اﺳﺖ و در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎزی ﺑﮕﯿﺮد ،ﯾﮏ ﺧﻄﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﺗﻔﺴﯿﺮ
اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اراﺋﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ،اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﺑﯿﻤﺎران دارد.
اﯾﺪه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﮑﻦﻫﺎی امآرای اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻫﻢ ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﻌﺎﻟﺞ و ﻫﻢ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درک ﺑﻬﺘﺮی از ﺑﯿﻤﺎری و روشﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ
در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف و ﺑﺮای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ،از ﺷﺮﮐﺖ  Ultimakerاراﺋﻪﮐﻨﻨﺪه
ﭼﺎپﮔﺮﻫﺎی ﺳﻪﺑﻌﺪی ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪلﻫﺎی ﭼﺎپﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده و ﻣﺪﻟﯽ ﺳﻪﺑﻌﺪی از آنﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی امآرآی از ﻓﺮﻣﺖ ) DICOMﺳﺮﻧﺎم Digital Imaging and
 (Communications in Medicineﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی  STLﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﭼﺎپﮔﺮ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،ﻣﺪل ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آﺋﻮرت ،ﻣﺪﻟﯽ از زاﻧﻮ ،ﻣﺪل ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﻐﺰ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺳﺮ و ﻣﻐﺰ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ
ﻣﻌﺮض ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
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ﻧﻈﺮ در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ از آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﺪن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ و ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺑﯿﻤﺎران و
اﻓﺮادی ﺧﺎرج از ﺣﻮزه ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﺪن دارﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪلﻫﺎی
ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺳﻪﺑﻌﺪی ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﻮزه آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺮح ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ :ﭼﺎپﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﺎپ اﺳﮑﻦﻫﺎی امآرآی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎپﮔﺮﻫﺎ
ﻣﺪلﻫﺎﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی اﺳﮑﻦ ﺷﺪه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ.
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