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بیست و سومین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران با کمک علمی و پشتیبانی اقتصادی اجتماعی 
شما عزیزان برگزار گردید.

بی شک کاستی هایی در این کنگره وجود داشته است که با کمک و راهنمایی شما همکاران بزرگوار 
در سال های آتی تکرار نخواهد شد و یا از شدت آنها کاسته می شود.

دفاع  در  بخصوص  و  جمعی  حقوق  از  دفاع  بود  خواهد  ارزشمند  مدیره  هیئت  و  من  برای   آنچه 
از تعرفه های ارتوپدی و عدم هجمه به کیان پزشکی می باشد که در این خصوص کلیه اعضاء انجمن غیر 
از معدودی که منافع خویش و گروهی و سازمانی خود را در آن می دیدند پشتیبانی محکم و موثری از 
اینجانب و هیئت مدیره نمودند که بی شک مسئولین متوجه پیامد های آشکار پیام نمایندگان انجمن 

شما گردیده اند. 
از دست رفته رشته  نگاه منصفانه میان گروهی حقوق  و  ای  تعرفه  بازنگری  با  امید است سال دیگر 
ارتوپدی کاماًل استیفا گردد. انتقال گله ها و شکایات اعضاء انجمن از عدم عدالت در مورد این رشته 

مظلوم به مسئولین می تواند در روشنگری خواست قانونی این جامعه موثر واقع شود.
دکتر غالمعلی عکاشه
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زندگي نامه مشاهیر
از این شماره قصد داریم هر بار در مورد زندگی نامه یکی از مشاهیر پزشکی ایرانی یا خارجی در رشته 

ارتوپدی یا فارغ از رشته پزشکی صحبت کنیم. 

برای این شماره و به عنوان حسن شروع از یکی از بنیانگذاران ارتوپدی نوین در ایران نام خواهیم برد.

دکتر بهادر اعلمی هرندی

بهادر در چهارم شهریور ماه 1318 در هرند اصفهان متولد شد. شروع تحصیل در سن 5 سالگی و در مکتب 

خانه هرند بود. در تابستان 1324 و در سن 7 سالگی به همراه خانواده به اصفهان مهاجرت کردند، جایی 

که وارد دبستان قدسیه و با شهریه ماهانه سه تومان شد و تا کالس نهم به تحصیل ادامه داد. از کالس دهم 

وارد مدرسه سعدی در مرکز شهر شد و همین مدرسه دروازه ورود وی به دانشگاه اصفهان در مهرماه 1336 

بود. سال 1343 پس از پایان دانشکده طب اصفهان به سربازی اعزام گردید.

دکتر اعلمی هرندی در سال 1996 و بعد از اتمام دوران سربازی برای ادامه تحصیل به آمریکا عزیمت نموده و در بیمارستان متودیست بروکلین به 

عنوان انترن شروع به کار کرد و در همان سال جایزه سینی نقره ای را به عنوان بهترین انترن بیمارستان دریافت کرد. سال 1967 سال ورود به دوره 

یک ساله رزیدنتی جراحی عمومی بود و سال بعد سال شروع رزیدنتی ارتوپدی بود. به این ترتیب در سال 1968 رزیدنتی دکتر اعلمی در بیمارستان 

جفرسون فیالدلفیا شروع شد.

دکتر بهادر اعلمی هرندی پس از پایان تحصیل در رشته ارتوپدی در تیرماه 1350 به میهن بازگشت و در همان سال در مراکز آموزشی مشغول بکار 

شدند. 

با توجه به قوانین آموزشی آمریکا که شرکت در امتحان بورد 18 ماه بعد از پایان تحصیل میسر است دکتر اعلمی در سال 1352 مجدد به آمریکا رفته 

و موفق به دریافت بورد تخصصی ارتوپدی در آمریکا و دریافت پروانه طبابت در شد.

سال 1353 سال بازگشت مجدد وی به ایران و ادامه فعالیت آموزشی وی در بیمارستان شفایحیائیان بود. وی در سال 1354 بدنبال دریافت بورس از 

سازمان بهداشت جهانی راهی بازدید از مرکز توانبخشی کالیفرنیا بود که در توقف کوتاهی در لندن دچار حادثه رانندگی شد و به مدت یک ماه در 

لندن در بیمارستان به علت شکستگی دررفتگی زانو بستری شدند که عوارض آن هنوز قابل رویت میباشد.

دورانی که دکتر اعلمی در بیمارستان شفا بودند همزمان با ارائه مقاالت متعدد در مجالت معتبر علمی و نیز تألیف قسمت پولیو میلیت کتاب کمپل 

شد. دکتر بهادر اعلمی هرندی از سال 1358 کار خود را به بیمارستان دکتر شریعتی تهران منتقل کرد و در دانشگاه تهران کار تربیت دستیاران را 

ادامه داد. از همین سال بود که کنفرانس هفتگی ارتوپدی در تهران با همت دکتر اعلمی شروع شد. این کنفرانس در ابتدا به صورت چرخشی بین سه 

بیمارستان شریعتی، امام خمینی و شهدای تجریش برگزار می شد و بعد از دو سال بطور ثابت در بیمارستان شریعتی ادامه یافت.

از فعالیت های آموزشی دکتر اعلمی می توان به تالیف کتب ارتوپدی و مقاالت بی شمار علمی اشاره کرد.

دکتر اعلمی در 1361 یعنی بیش از سی سال قبل به رتبه استاد تمامی ارتقاء یافتند و از سال 1362 برای مدت سی سال مدیر گروه ارتوپدی دانشگاه 

تهران بودند. در سال 1388 هیئت ارتقای دانشگاه علوم پزشکی تهران به اتفاق آراء حکم استاد ممتازی را به دکتر اعلمی تفویض کردند.

از دیگر مناصب وی عضویت در فرهنگستان علوم پزشکی از بدو تأسیس، دبیر شورای تخصصی و ارزشیابی ارتوپدی از بدو تأسیس، و مدیرمسئول 

مجله استخوان و مفاصل ایران است.



جلسات ماهانه برگزار شده انجمن
کنفرانس علمی ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

پنجشنبه 7 آبان ماه 1394
11:00-10:00 برنامه انجمن اطفال

جلسه ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی اطفال با گردانندگی خانم دکتر جاوید و با سخنرانی دکتر محسن کرمی، با موضوع زیر آغاز گردیده و سپس دکتر محمدعلی تحریریان 

به ارائه مقاله در قسمت ژورنال کالب پرداختند.

 

10:20-10:00  AVN of the Hip in Pediatric   Dr.M.Karami

10:35-10:20  Journal Club    Dr.MA.Tahririan 

Title: Rate of Correction and Recurrence of Ankle Valgus in Children Using a Transphyseal Medial Malleolar Screw

(J Pediatr Orthop 592–35:589;2015)

در پایان نیز همکاران به ارائه موارد نادر ارتوپدی پرداختند.
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13:00-11:00 برنامه انجمن ارتوپدی
جلسه ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی با گردانندگی خانم دکتر مرادی و با ارائه موضوعاتی در ارتباط با مفصل ران آغاز گردید.

در ابتدا همکاران آقایان دکتر محمدتقی قضاوی، دکتر مسعود نوروزی و دکتر داریوش سوادکوهی سخنرانی های زیر را ارائه دادند و سپس پانلی با حضور دیگر اساتید از 

جمله دکتر سید محمدجواد مرتضوی، دکتر منوچهر وحید فرهمندی، دکتر عادل ابراهیم پور و ... برگزار گردید.

در پایان نیز موارد خاص ارتوپدی ارائه گردید. 

شایان ذکر است اسپانسر این برنامه علمی شرکت شفاتاب دارو بودند.

11:27-11:15  Update on Non traumatic AVN of the Hip   Dr.MT.Ghazavi 

11:39-11:27  FX dislocation of the femoral head   Dr.M.Norouzi

11:51-11:39  AVN of the femoral head (treatment options)  Dr.D.Savad kohi

12:00-11:51  Shafa tab Gostar Company     Dr.K.Sadeghi

12:30-12:00  Panel: AVN of the Hip    Moderator: Dr.MT.Ghazavi
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جلسات ماهانه برگزار شده انجمن
کنفرانس علمی ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

پنجشنبه 5 آذر ماه 1394
11:30 - 10:30 برنامه ارتوپدی اطفال

جلسه علمی کنفرانس ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی اطفال با گردانندگی دکتر محسن کرمی و با سخنرانی دکتر آرش ملکی با موضوع زیر آغاز گردید

Treatment of Congenital Vertical Talus: Comparison of Minimally Invasive and Extensive Soft-Tissue Release Procedures at Minimum Five-

Year Follow-up

J Bone Joint Surg Am. 65-97:1354;2015

سپس آقای دکتر علیرضا غزنوی درباره اختالالت زانو در اطفال صحبت کرده و در پایان نیز موارد خاص توسط آقای دکتر الهیجی معرفی گردید.
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 در جریان سیر پیشرفت هر انجمن شروع یک رابطه همکاری جدید نقطه 

عطفی است. پوتا در راستای ارتقای دانش ترومای ارتوپدی ایران از بدو 

تاسیس سیر همکاری با گروه و انجمن های دیگر را از رئوس کارهای خود 

قرارداده است. و در همین راستا جلسات علمی مشترکی را با سایر انجمن 

ها و دانشگاه ها به صورت مستمر برقرار می کند.

در یکسال اخیر تماس هائی با انجمن تروماتولوژی کشورهای آلمانی 

زبان )DKOU( برقرار شد. مکاتبات در طول یکسال اخیر با هدف معرفی 

اهداف و عملکرد پوتا توسط آقای دکتر توکلی ریاست هیئت مدیره ادامه 

یافت تا منجر به دعوت 4 تن از اعضاء رئیس هیئت امناء، رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس، مسئول مجله پوتا شد که برای شرکت در کنگره سالیانه DKOU به برلین بروند. 

در تاریخ 19 اکتبر 2015 هیئتی متشکل از آقای دکتر توکلی )ریاست هیئت مدیره(، دکتر ابراهیم پور )نائب رئیس(،

 دکتر مرتضوی )سردبیر مجله( دکتر مرادی ) عضو هیئت مدیره( به کنگره DKOU رفتند.

در جریان کنگره و طی مذاکراتی با پروفسور نرلیش ریاست DKOU ، پروفسور Justin  پروفسور هاردبرگ DKAO و پروفسور Lob از اعضاء پیشکسوت و فعال DKOU و 

پروفسور تزوال از روسای بخش ارتوپدی در آلمان برقرار شد. عالوه بر معرفی کامل POTA و فعالیت های آن از اولین شماره مجله POTA تحت نام JOST رو نمائی شد و 

قرار شد:  

1- همکاری دو انجمن به صورت فعال از هر دو طرف شروع شود.

2- در جریان کنگره سالیانه DKOU در سال 2016 یک بخش 90 دقیقه ای کنگره توسط POTA برنامه ریزی و اجرا شود.

3- در جریان کنگره سال آینده POTA ترتیبی داده شود که از اعضاء انجمن  DKOUجهت ایراد سخنرانی دعوت شود .

4- در جریان صحبت های اولیه قرارشد جهت پذیرش دوره های فلوشیپ کوتاه مدت با آقای پروفسور تزوال ریاست بخش ارتوپدی دانشگاه هماهنگ شود .

5- جهت همکاری علمی مستمر اعضاء DKOU و مجله Jost صحبت هایی الزم انجام شد.

همکاری POTA  و DKOU به صورت فعال ادامه فعالیت های بین المللی پوتا خواهد بود. 

گزارش برد پوتا
با کمال خوشحالی به اطالع می رساند مرحله نهائی آزمون برد پوتا در تاریخ جمعه هشتم آبان برگزار شد. در طی این آزمون داوطلبین ضمن ارائه و معرفی بیماران خود 

به سواالت هیئت برد در مورد نحوه درمان بیماران خود پاسخ دادند و در آخر پس از بررسی امتیازهای داده شده سه نفر اول این آزمون انتخاب شدند.

آزمون امسال در دو مرحله انجام گرفت . مرحله اول آن به صورت online بود و کسانیکه موفق شدند این مرحله را بگذرانند دعوت جهت برکزاری مرحله دوم شدند. 

اسامی سه نفر برتر این آزمون عبارتند از:

1- آقای دکتر مصطفی خلیلی پور از شهرستان خاف استان خراسان رضوی

2- آقای دکترغفار حبیبی شکر دشت از شهرستان بابل استان مازندران

3- آقای دکتر مهریار سیلماني از شهرستان ایالم استان ایالم

اخبار انجمن ها
اخبار انجمن پوتا
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اطالعیه شماره 1

 امکان گزارش آنالین عوارض ناخواسته دارو 
 به اطالع می رساند، امکان گزارشدهی آنالین عوارض ناخواسته داروها )ADR(، از طریق سایت سازمان غذا و دارو فراهم شده است.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید آدرس سایت سازمان جهت گزارشدهی آنالین عوارض دارویی به شرح زیر، جهت بهره برداری توسط همکاران محترم، به 

نحو مقتضی، اطالع رسانی گردد.

www.fda.gov.ir   ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها   دارو و مواد مخدر  )ADR(گزارش عوارض ناخواسته داروها

                                                                                                                                                                                  دکتر مهدی پیر صالحی

                                                                                                                                                           مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر 

اطالعیه شماره2

 داروهاي تک نسخه اي
در راستای اجرای مفاد »ضابطه نحوه تأیید داروهاي تک نسخه اي« که از تاریخ 1393/11/21 از سوی سازمان غذا و دارو ابالغ و اجرا گردیده است، به اطالع کلیه 

پزشکان و شرکت های متقاضی داروهای تک نسخه  ای می رساند، تعداد داروهای تک نسخه ای قابل تأیید برای هر بیمار با در نظر گرفتن تعداد درج شده در نسخه 

پزشک بوده و با توجه به پروتکل درمانی بیماری مربوطه، حداکثر جهت مصرف سه ماه برای هر بیمار قابل بررسی و تأیید خواهد بود. بدیهی است در صورت صالحدید 

پزشک جهت ادامه درمان با داروی درخواستی، ارائه اصل نسخه و تعهد نامه جدید الزامی می باشد.

شایان ذکر است از تاریخ 08/01/ 1394 بررسی نسخ و فرم درخواست داروهای تک نسخه ای توسط شورای بررسی و   تدوین داروهای ایران، بر اساس موارد ذکر شده 

انجام خواهد شد.               

آگهی 
کلینیک جراحی های محدود و مجتمع پزشکی پرفسور افضلی

احتراماً به اطالع میرساند شهرستانهای ایذه و باغملک با حومه )واقع در استان خوزستان( با جمعیت حدود چهارصد هزار نفر )400.000 نفر( تنها دارای یک 

پزشک ارتوپد میباشد باتوجه به نیاز مبرم و محرومیت منطقه کلینیک و مجتمع پرفسور افضلی اقدام به فراهم آوردن شرایط و امکانات الزم )از قبیل: مطب 

مجهز به تمامی امکانات- محل اسکان- سرویس ایاب و ذهاب و ...( جهت استقرار و شروع به کار یک پزشک متخصص ارتوپدی نموده است.

همکاران عالقمند جهت کسب اطالعات بیشتر و شرایط الزم با شماره زیر تماس حاصل نمایند:

تلفکس: 061-43626458   - 09163923626  

آدرس: خوزستان، ایذه، ابتدای خیابان حافظ جنوبی، روبروی دانشگاه آزاد قدیم

اخبار 

 دبیرخانه شوراي بررسی و تدوین داروهاي ایران

سازمان غذا و دارو

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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جلسه با شرکت ها
در راستای برگزاری همایش علمی ارتوپدی، جلسه ای جهت برگزاری هرچه باشکوه تر نمایشگاه تجهیزات پزشکی بیست و سومین کنگره انجمن جراحان 

ارتوپدی در تاریخ 94/7/7 با حضور مدیریت انجمن، مدیریت برج میالد و نمایندگان شرکت های همیار در کنگره در سالن کنفرانس ویژه برج میالد تهران برگزار 

گردید. هدف از این گردهمایی بررسی مشکالت میزبان و شرکت ها در برنامه های پیشین و رفع آنها و همچنین دریافت نقطه نظرات و پیشنهادهای طرفین بود. 

این جلسه با موفقیت کامل و با استقبال همیاران اجرا شد و راهگشای پیشرفت در برگزاری نمایشگاه های آتی گردید.

امید آن را داریم تا در سال های آینده نیز با همیاری و همدلی شرکت های محترم کنگره ها و برنامه های علمی بهتری را به جامعه پزشکی بخصوص ارتوپدی 

ارائه نماییم.
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گزارش کنگره سالیانه

بیست و سومین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران
بیست و سومین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی با حضور اساتید داخلی و خارجی و همکاران و با بیان نظرات و 

تجربه های جدید در تاریخ 17-13 مهرماه 1394 در سالن همایش های برج میالد تهران برگزار گردید.
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مهمانان خارجی
در این کنگره، مانند سال های پیش مهمانان و سخنرانانی از کشورهای مختلف 

از جمله: آلمان، امریکا، سوئیس، ایتالیا، یونان، ترکیه، عمان و.... حضــور یافتند 

برخی از اساتید:

دکتر کیوان مزدا )فرانسه( /  دکتر همایون مثقالی )امریکا( /  دکتر آلفرد اسمایلی 

)لیتوانی( /  دکتر آندریاس استایلین )سوئیس( /  دکتر آندر آیدین گز )ترکیه( 

دکتر محمدعلی شمس الدین )لبنان( /   دکتر محمد درویش )عمان( /  دکتر محمد 

عالمی )عمان( /  دکتر السندرو کاستانیا )ایتالیا( /  دکتر مارتین کرشنر )آلمان(

دکتر جرج ماکراس )یونان( /  دکتر داک مک کردی )آلمان(  /  دکتر والتر یورگنز 

)آلمان( 

.... و درباره دستاوردهای جدید در علم ارتوپدی و روش های نوین بحث و به تبادل 

نظر پرداختند.

برنامه ریزی  زحمت  که  دیانت  علی  دکتر  آقای  کنگره  علمی  دبیر 

کنگره:  شعار  و  بودند  عهده دار  را  علمی  برنامه  این  هماهنگی   و 

»آگاهی و آشنایی با تازه های ارتوپدی جهان و انتقال تجربه ها« بود.
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گزارش کنگره سالیانه

این کنگره به مدت پنج روز برگزار گردید که شروع 

آن در روز اول با گروه شانه، سپس اطفال، زانو و 

بعد جلسه ارائه مقاالت منتخب برگزار گردید. در 

دست،  انجمن های  و  گروه ها  نیز  بعدی  روزهای 

هیپ، تومور، تروما و ستون فقرات نیز جلسات 

متعددی اجرا نمودند.
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در این کنگره 75 مقاله دریافت گردید که با نظر داوران حدود 28 مقاله در طی روزهای کنگره ارائه شد. همچنین 30 مقاله بعنوان پوستر ارائه گردید.

مقاالت منتخب:
مقاالت برتر باتوجه به نظرات اساتید و داوران کمیته علمی به شرح زیر جمع بندی و اعالم گردیدند:

مقاله اول:
Total hip arthroplasty of the high-riding hip dysplasia; short term results of an algorithmic approach

دکتر منصور ابوالقاسمیان

مقاله دوم:
Biological Optimization of Cortical Bone Allograft: A Study of the Effects of Mesenchymal Stem Cells and Partial Demineralization and 

Laser Perforation

دکتر علیرضا میرقاسمی و همکاران

مقاله سوم: 
مقایسه نتایج معاینه بالینی و سونوگرافی در تشخیص دررفتگی مادرزای هیپ نوزادان

دکتر حمیدرضا آرتی، دکتر سید عبدالحسین مهدی نسب

هچنین پوستر برتر:
Functional Outcome of Total Knee Arthroplasty in Patient with Hemophilia:

Experience from a Developing Country

دکتر محمدمهدی ابراهیمی نسب، دکتر سید محمدجواد مرتضوی، دکتر بابک حق پناه

ارتا پزشک:
جایزه ارتا پزشک جهت احراز رتبه اول بورد تخصصی ارتوپدی ایران به دکتر محمدحسین نبیان ارائه گردید. 
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گزارش  کنگره سالیانه

و  نظام پزشکی  ارتوپدی و سازمان  اساتید برجسته  با حضور  نیز  قانونی«  دو جلسه مهم »اخالق حرفه ای« و جلسه »اخالق پزشکی و پزشکی 

وزارتخانه های وابسته برگزار گردید که در آن به مشکالت و مسائل روز پزشکان پرداختند.

تجلیل از مهمانان خارجی
در روز پایانی و اختتامیه مراسم تقدیری از اساتید و مهمانان شرکت کننده در کنگره بعمل آمد
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 شرکت های تجهیزات پزشکی
 یکی از برنامه های مهم در کنگره ها برگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی و دارویی می باشد که در آن حدود 80 شرکت از جمله تجهیزات پزشکی و دارویی 

و انتشارات لوازم و محصوالت خود را به معرض نمایش گذاشته و اساتید را با جدیدترین دستاوردهای روز دنیا آشنا می نمایند.

امسال نیز انجمن ارتوپدی با استقبال بی نظیر و پشتیبانی گرم شرکت های محترم روبرو شدند.

حضور فعال در برنامه های جانبی، فضاهای نمایشگاهی و دیگر برنامه ها گواه این مطلب بود

شرکت های حامی انجمن در زمینه دعوت و حضور مهمانان گرامی در کنگره شامل شرکت های محترم تهران ستورز، جالل آرا، کاوش درمان، رها درمان مهر پارسه، 

طب پیشرو و فرساد تجهیز با همکاری فراوان از اساتید برجسته و مطرح خارجی در رشته ارتوپدی بین المللی دعوت نموده و شرایط حضور ایشان را در این 

کنگره علمی فراهم نمودند.
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گزارش کنگره سالیانه
      از جمله شرکت هایی که در 
زمان  در  همچنین  و  سال  طول 
بسیار خوبی  همکـــاری  کنگره 

داشته اند.

تجهیزات  مدیریت  شرکت  
  / /  شرکت داهی طب   پزشکی  
شرکت جالل آرا  /  شرکت کاوش 
درمان  /  شرکت رها درمان مهر 

پارسه

 شرکت ارکان درمان   /  شرکت 
دبیر  /  شرکت پویندگان پزشکی 
  / پورا طب    /  شرکت  پردیس   
  / معین    طب  متفکران  شرکت 

شرکت پویا طب برابران
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شرکت    / مبین    طب  پارس  شرکت 

طبستان گستر  /  شرکت فراصوت طب   

/  شرکت سونا طب پارسیان   /  شرکت 

کوبل دارو   /  شرکت طب پیشرو وسعت   

/  شرکت آریا حکیم پارس

شرکت نوارتیس   /  شرکت آریا طب 
پرند    فام  آرنیکا  /  شرکت  پدیده   
/  شرکت  آبا دارو طب    /  شرکت 
روناک دارو  /  شرکت دوستان نیک   

/  شرکت ایرانیان تجهیز سینا
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گزارش  کنگره سالیانه
خانم  با  همراه  انجمن،  محترم  دبیر  شهریارکامرانی  رضا  دکتر  آقای  نیز  کنگره  پایان  در 

شبنم کجوری مدیریت داخلی از طرف هیئت مدیره انجمن از حضور و همکاری و همیاری 

شرکت ها تقدیر  نمودند.
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مراسم تقدیر از استاد بزرگوار
دکتر ایرج فاضل

از دیگر جلسات مهم برگزار شده در حین کنگره مراسـم بزرگداشــت 

جناب آقای دکتر ایرج فاضل بود.

انجمن آقای دکتر غالمعلی عکاشه  با حضور ریاست محترم  برنامه  این 

و دیگر اعضای هیئت مدیره با حضور شرکت کنندگان در کنگره برگزار 

گردید.

سپس جهت قدردانی از زحمات چندین ساله این استاد بزرگ لوح یادبودی 

از طرف هیئت مدیره انجمن به ایشان تقدیم گردید.

دکتر ایرج فاضل
ایشان متولد 1318 از شهر اردستان و فوق تخصص جراحی عروق بوده و 

در حال حاضر ریاست جامعه جراحان ایران را عهده دار هستند و همچنین 

از اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشند.
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گزارش جلسه ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی شاخه فارس
جلسه ماهانه انجمن ارتوپدی شاخه فارس در تاریخ 94/7/30 که در بیمارستان شهید رجایی  با گردانندگی آقای دکتر شاهچراغی و با حضور همکاران ارتوپدی 

شاخه فارس برگزار گردید و سخنرانی های علمی  زیر بصورت  جامع و کامل انجام پذیرفت:

الف- دکترکاوه باشتی متخصص ارتوپدی با عنوان:

TREATMENT OF UNICOMPARTMENTAL OSTEOARTHRITIS OF KNEE: HTO VERSUS UKA)UNICOMPARTMENTAL KNEE ARTHROPLASTY (

ب- سخنی و خاطره ای از پیشکسوت عزیز ارتوپدی فارس جناب آقای دکترهاشم خبیر و بزرگداشت ایشان  

ج- معرفی بیماران مشکل و بحث وگفتگو توسط همکاران ارتوپدی برگزار گردید.

1- دختر خانم 10 ساله که سه سال پیش بدنبال تروما آرنج و گچ گیری دچار محدودیتی حرکتی آرنج 

 Radial انجام شده  رادیولوژی  در  دارد.  روتیشن خیلی محدود  و  )90-40 درجه(    Arc flexion چپ 

  Postero superior impingement در  که     Bone Process بصورت    head fx & dislocation

مشاهده میشود.

روش درمانی جااندازی باز و فیکساسیون Radial head  و یا Resection Radial head  پیشنهاد گردید.

  syndromic case 2-  دختر بچه 2 سال و 8 ماهه همراه با دیفرمیتی های متعدد و مشکل چشمی که یک

 Metaphyseal مراجعه نموده است به علت در گیری هیپ دو طرفه و دیگر مفاصل احتمال   Hip Osteonecrosis و  Lt hip subluxation می باشد با

dysplasia مطرح شد.

روش درمانی  Conservative و observation   پیشنهاد گردید.

3- آقای 32 ساله sickell cell anemia  که باRt Hip chronic infection  وFused Rt Hip   با محدودیت حرکت شدید medullary canal .  پهن و

infected  مراجعه نموده است مفصل هیپ سمت مقابل ) چپ ( شش سال پیش تحت عمل جراحی T.H.A  قرار گرفته است. 

روش درمانیConservative  و درصورت داشتن درد و عفونت عمل جراحیGirdleston  پیشنهاد گردید. 

 Limping  . با  که    Primary Acetabular dysplasia ساله   13 خانم  دختر   -4

Shortening femur  و )+( ve Trendelenburg test  مراجعه نموده است در 

رادیوپوژی انجام شده Triradiate Cartilage  بسته شده است.

 عمل جراحی Triple osteotomy Pelvic پیشنهاد  گردید.

 neck 5- آقای 18 ساله بدنبال تروما و شکستگی گردن فمور که سه سال پیش، تحت عمل جراحی و فیکساسیون گردن فمور قرارگرفته اند هم اکنون با 

 60   .  Flexion Contracture مراجعه نموده است 15 درجه femur   A.V.N

درجه abduction  و )+( ve Trendelenburg  test   دارد.

Conservative و در صورت درد و محدودیت حرکت شدید در  روش درمانی 

هیپ  آرتروسکوپی  جراحی  عمل   Impingement وجود    و  ها  پیچ  آوردن 

پیشنهاد گردید.
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اخبار شاخه ها
        »شاخه  فارس«



6-آقای 37 ساله همراه با دفورمیتی های متعدد استخوانی و شکستگیهای متعدد در دوران کودکی و Short stature  و 

Bowing  تی بیا و فمور مراجعه نموده است.چون بیمار درد ندارد و Ambulate  است.

multiple osteotomy   و  cosmetic   عمل جراحی  Conservative و در صورت داشتن درد و مشکل   روش درمانی 

Sofield osteotomy   پیشنهاد گردید. 

  د- ژورنال کالب  با عنوان: 

توسط آقای دکتر محمد مهدی کامروان  رزیدنت سال سوم ارتوپدی  برگزار گردید.
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اخبار شاخه البزر و قزوین
برگزاری همایش درمان کالب فوت با روش پونستی

بزرگوار  اساتید  با حضور  تاریخ 94/8/15  و قزوین در  البرز  ارتوپدی شاخه  انجمن  برنامه یک روزه توسط  این   

ارتوپدی اطفال در شهر کرج برگزار شد. حدود هفتاد نفر از همکاران در این برنامه شرکت کرده و نحوه درمان 

کالب فوت به صورت تئوری و عملی و  live casting آموزش داده شد.



یازدهمین همایش ساالنه مشترک دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن پوتا
این کنگره از تاریخ 25 تا 27 آذرماه 94 در تاالر امام بیمارستان امام خمینی 

برگزار می شود.
میهمانان مدعو در این کنگره عبارتند از: دکتر مایکل واگنر از اتریش و دکتر پیه 

دوبوئر از سوئیس و نیز دکتر محمد مهاجر و دکتر حمیدرضا میرباقری.
در ضمن روز پنجشنبه ساعت 11 تا 12 سخنرانی دکتر اعلمی در رابطه با تاریخچه 

ارتوپدی در جهان و ایران برگزار می شود.

کنفرانس مشهد 
با  با توسط انجمن جراحان ارتوپدی شاخه خراسان  سمینار ترومای ارتوپدی اطفال در تاریخ 9 تا 11 دیماه 94 در مشهد 

همکاری انجمن جراحان ارتوپدی اطفال برگزار می گردد.

سمینار سالیانه شاخه خوزستان
سمینار سالیانه شاخه خوزستان با عنوان »سمینار دوروزه شانه« در تاریخ 25-24 دی ماه سال جاری برگزار می گردد. دبیر 

علمی برنامه دکتر سعید طباطبایی و دبیران اجرایی آن آقایان دکتر امیرمحمد آل محمد و دکتر محمد فکور می باشند.

کنگره انجمن مفصل ران ایران
نهمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی مفصل ران ایران در تاریخ 5 تا 7 اسفند 94 در سالن همایش های مجموعه فرهنگی 

تالش )وزارت کار( واقع در ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار می گردد.
   www.hipsociety.ir:اطالعات بیشتر

کنگره ساالنه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
علمی برنامه  این  امسال  دبیر  گردد.  می  برگزار  تهران  در   94 ماه  بهمن   9 تا   7 تاریخ  در  دانشگاه  این  ساالنه   کنگره 

آقای دکتر محسن کرمی می باشند.   

نوزدهمین کنگره ساالنه طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران
نوزدهمین کنگره ساالنه این انجمن از تاریخ 14 تا 16 بهمن ماه 1394 در تهران، هتل المپیک برگزار می گردد. 

   www.pmr2016.ispmr.org:اطالعات بیشتر
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کنگره های آتی



   انجمن جراحان ارتوپدی ایران
جلسه ماهانه انجمن دارای امتیاز بازآموزی در تاریخ 94/10/3 در محل انجمن ارتوپدی برگزار می گردد.                                                                                        
اطالعات بیشتر : 88983609

  انجمن جراحان ارتوپدی اطفال
جلسه ماهانه انجمن اطفال در تاریخ 94/10/3 در محل انجمن ارتوپدی برگزار می گردد.                                                                                              
اطالعات بیشتر : 88983609

  انجمن جراحان دست
جلسه ماهانه انجمن دست در روز سه شنبه مورخ 94/10/01 در دفتر این انجمن برگزار می گردد.         
اطالعات بیشتر : 88665228

  انجمن جراحان مفصل ران
 جلسه ماهانه انجمن جراحان مفصل ران در روز پنج شنبه 94/10/10 در بیمارستان توس برگزار 

می گردد.  
اطالعات بیشتر: 09194884786

 انجمن جراحان شانه
جلسات ماهانه انجمن جراحان شانه و آرنج طبق روال سابق اولین یکشنبه هر ماه در بیمارستان 

مهراد برگزار می گردد. همکاران جهت معرفی بیمار و کسب اطالعات بیشتر با شماره 
09198587687 تماس حاصل نمایید.

 انجمن پوتا
همایش فصلی زمستان 94 با عنوان »ترومای دست« در روز جمعه 18 دیماه با 

امتیاز بازآموزی در بیمارستان آتیه برگزار می گردد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 88367178 تماس حاصل فرمائید.

ارتوپدی و انجمن های وابسته برنامه گروه های 
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برنامه هاي  آتی
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کنگره های خارجی
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کنگره های خارجی
خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران / شماره 59 

26



خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران / شماره 59 

27



رسانه
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انعاکس  و  ارتباط  جهت  است  خواهشمند  محترم  هماکران 
اخبار خود در رسانه ها با دفتر انجمن تماس حاصل فرمایید.
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انتشارات  همکار

مهکار گرامي 
اين صفحه به کتب تاليف شده مشا اختصاص دارد، 

مشا نيز مي توانيد تصوير کتاب خود را جهت اطالع مهکاران 

در اين صفحه درج مناييد.
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در  ناچیزی  مبلغ  دریافت  با  پرویزی  پروفسور  کتاب 
دسترس همکاران و عالقمندان قرار می گیرد. خواهشمند 
است جهت کسب اطالعات بیشتر با دفتر انجمن تماس 

حاصل فرمائید.        

تلفن های انجمن: 88993935 - 88993934

انجمن های علمی در همه جای جهان و از جمله در کشور ما اهداف درازمدتی را دنبال می کنند که دستاوردهای علمی در 
رشته های مورد نیاز انجمن در قله این هدف ها قرار می گیرد.

استفاده از چاپ و نشر آثار بدیع ارتوپدی و تدوین و انتشار مقاالت در چهارچوب کنفرانس ها و کنگره ها و چاپ مجالت 
و کتاب های مفید می تواند در این راستا ماندگار و تأثیرگذار باشد.

کتاب حاضر که بی شک نویسنده آن نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان به عنوان یکی از برترین های ارتوپدی شناخته 
می شود، برای ما دانش آموزان این رشته و همکاران مجرب می تواند آموزنده و پربار باشد.

ترجمه سلیس و علمی کتاب حاضر توسط آقای دکتر مرتضوی و همکارانشان زیبایی آموزنده این کتاب را مضاعف کرده 
است. انجمن ارتوپدی ایران افتخار می کند بتواند در راه علم ارتوپدی جهان قدم های کوچک ولی ماندگاری بردارد.

هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران



جهت ارسال آگهی های تبلیغاتی خود خواهشمند 
است با دفتر انجمن جراحان ارتوپدی ایران تماس 

حاصل فرمایید.

88983609 - 88993935 - 88966583
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