سرآغاز
دوستان و همکاران عزیزم
سالم؛
کم کم برگ دیگری از دفتر فعالیت انجمن جراحان ارتوپدی
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ورق میخورد و به پایان سال نزدیکتر میشویم.
امسال سالی پربار و شاید بتوان گفت سالی اشباع از
فعالیتهای علمی جامعه ارتوپدی از نظر کنفرانس و
کورسها و کنگرههای ارتوپدی بوده و هست.
برگزاری کنگره موفق انجمن در هتل المپیک تهران یکی از
نشانههای بارز همکاری ،همفکری همیاری و مودت اعضای
محترم انجمن ارتوپدی است.
از شاخصههای یک گروه موفق رعایت عدالت در روابط ،احترام و تکریم و برخورداری از علم و تجربه بزرگان و بازیگران میدان و
ایجاد انگیزه برای فعالیت و نشان دادن علم و تجربه برای جوانان است که گرچه هنوز راه زیادی را در پیش داریم ولی افتخار اعضاء
هیئت مدیره و شخص اینجانب در این است که در این راستا حرکت میکنیم.
امسال متأسفانه شاهد وقوع حوادث غیرمترقبه ناگوار بخصوص در غرب کشور بودیم که با وجود تلخیهای آن ،حضور بیدرنگ و
در کنار آن جامعه پزشکی و ارتوپدی کشور در یاری رسانی ،دیو بیانگیزگی جای خود را به الهه همدلی و همبستگی داد.
در چند روز اخیر شاهد فقدان سه تن از اساتید و همکاران عزیزمان آقایان دکتر ایرج نوبهاری ،دکتر موسی آقا عدالت و
امیر سرتیپ دکتر نادر نراقی بودیم .ضمن تسلیت به خانوادههای این عزیزان و جامعه ارتوپدی کشور ،شادی روحشان را از خداوند
متعال مسئلت داریم.
امسال مجله انجمن پس از سالها رکود ،با همت هیئت تحریریه و حمایت همه جانبه هیئت مدیره انجمن فعالیتهای خود را بطور
چشمگیر شروع کرد .پر واضح است که فعالیتهای انجمن صرف ًا با یاری و حضور و پشتوانه اعضا معنی مییابد ،در حقیقت اقتدار
انجمن هنگامی بیمه میشود که متکی به حضور و پشتوانه جدی از طرف اعضا خود باشد و هر چه تعداد اعضاء فعال انجمن بیشتر
باشد؛ این اقتدار بیشتر خواهد بود .یکی از وظایف ما به عنوان عضو انجمن توجیه و تشویق سایر همکاران متخصص ارتوپدی به
ثبت نام و به عضویت در آمدن در انجمن است.
امسال شاهد حضور چشمگیر و برگزاری جلسات علمی انجمنها و گروههای فوق تخصصی ارتوپدی از قبیل انجمنهای اطفال و زانو،
هیپ و دست ،ستون فقرات ،پوتا و گروههای شانه و مچ پا و  AOدر محل انجمن بودیم که این گامی است بسوی وحدت ،همدلی و
همفکری بیشتر در سالهای آینده برای پر محتوا ،پر معنیتر و گرمتر شدن خانه همه ما یعنی انجمن جراحان ارتوپدی ایران پر افتخار.
در خاتمه چشم براه حضور فعال و پر شور و پر معنی همه شما در پنجمین کنگره دو ساالنه بینالمللی انجمن جراحی زانو،
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آرتروسکوپی و آسیبهای ورزشی که از تاریخ  25لغایت  28بهمن در جزیره کیش برگزار میشود هستیم.
										
									

دکتر محمد رازی
رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران
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خاطره

خاطرهای از زمان رزیدنتی آقای دکتر غالمعلی عکاشه در سال 1355
.1با هزار زور و زحمت سال اول رزیدنتی شفا را به پایان رساندم به عشق رفتن بخش تروما و آموزش شکستگی
که تنها انگیزهام برای ادامه رزیدنتی ،ارتوپدی بود؛ در تابستان سال  ،1355در بیمارستان معیری ،بخش
مرحوم دکتر مولوی ،آموزش ترومای تخصصی خویش را شروع کردم .متأسفانه ،دو نفر از سالهای باالی من
جناب آقای دکتر مفیدی و جناب آقای دکتر جعفری – هر دو سال  3و عاشق اتاق عمل -و من یک نفر از سال
اولی ها بدون آموزش ،مسئول درمانگاه.
 .2مراجعین فراوان ،عکسها به اتاق عمل برده میشد و دوستان فوق الذکر دستور گچگیری ،بستری و یا
درمان طبی میدادند.
پسر  4سالهای آمده بود با شکستگی ساعد به استاد جعفری مراجعه کردم ،در اطاق عمل دستور گچ دادند با
تبختری که در سال باالییها بود.
 .3برای شکستگی ساعد بچه  4ساله؛  6عدد گچ  4اینچ و  2عدد گچ  6اینچ مصرف کردم .دست کودک در
زیر انبوهی از گچ بزرگتر از تنهاش شده بود .کودک را به در اتاق عمل بردم و گفتم این گچ مناسب است؟!
استاد عصبانی از تبخترش کاسته شده به درمانگاه آمد ،گچ را باز کرد و گفت اینگونه گچ میگیرند؛ با دو عدد
گچ  3اینچی و راضی از کاری که کرده بود .از آن به بعد استاد ،در درمانگاه گچ میگرفت و من در اتاق عمل به
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کمک سال سومی بعدی عمل میکردم.

گذری بر تاريخ ارتوپدی
با تشکر از استاد عبدالحمید حسابی که این ماخذ را در اختیار ما قرار دادند.

اولین شماره مجله جراحی ارتوپدی ایران

احتماال اولین کتاب ارتوپدی فارسی

سال 1352

ایرانی با نام :شکسته بندی

بخشی از این کتاب را با هم مرور میکنیم

بخشی از کتاب:

5
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که خالی از لطف نیست :صفحه 90

صفحه 112

جلسات ماهانه برگزار شده اجنمن
كنفرانس علمي ماهانه انجمن جراحان ارتوپدي ایران
پنجشنبه  4آبان ماه 1396

برنامه شانه
برنامه علمی گروه شانه با ارائه مقالهای در ارتباط با سندروم ایمپینجمنت توسط آقای دکتر سبحانی آغاز گردید .سپس همکاران به
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ارائه موارد جالب ارتوپدی پرداختند.

برنامه انجمن کودکان و انجمن ارتوپدی
این برنامه علمی ابتدا با ارائه مقاله توسط آقای دکتر امیررضا وفایی آغاز گردید .سپس آقای دکتر رامین زرگرباشی در مورد انتخابهای
درمان در لگ پرتز صحبت نمودند .همچنین آقای دکتر بابک سیاوشی درباره «مشکالت آرتروپالستی و نتایج انجام تعویض مفصل
هیپ» سخنرانی نمودند .در ادامه پانلی با موضوع« :عوارض زودرس و دیررس پرتس» با گردانندگی آقای دکتر زرگرباشی و با حضور
اساتید دکتر غالمحسین شاهچراغی ،دکتر بابک سیاوشی و دیگر همکاران برگزار گردید .در پایان همکاران به معرفی موارد جالب
ارتوپدی پرداختند.

گزارش سمینار و کارگاه استئوتومی در دیسپالزی انجمن جراحان ارتوپدی

کودکان با همکاری انجمن جراحان ارتوپدی شاخه فارس
این سمینار در تاریخ  27مهرماه  1396در
شیراز به دبیری خانم دکتر مهزاد جاوید با
ایران و انجمن ارتوپدی شاخه فارس در سالن
کنفرانس بیمارستان دنا برگزار گردید.
حضور اساتید و سخنرانان انجمن جراحان
ارتوپدی کودکان ایران و انجمن ارتوپدی
شاخه فارس که بصورت جامع دیدگاههای
تازه علمی و عملی در استئوتومی لگن در
دیسپالزی ارائه نمودند.
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همکاری انجمن جراحان ارتوپدی کودکان

در این سمینار هفده نفر سخنرانی نمودند و جلساتی برای معرفی بیماران مشکل و پرسش
و پاسخ شرکت کنندگان برگزار گردید .در این سمینار بیش از یکصد نفر شرکت نمودند.
کارگاه استئوتومی لگن سالتر و دگا بر روی موالژ توسط آقای دکتر غالمحسین
شاهچراغی و آقای دکتر سعید توکلی و کارگاه استئوتومی لگن گنز بر روی موالژ توسط
خانم دکتر مهزاد جاوید و آقای دکتر شاهچراغی برگزار گردید و مراحل جراحی بطور
کامل فیلمبرداری شد.
حضور اسپانسر دارویی و معرفی داروهای مربوطه بصورت سخنرانی برگزار گردید .غرفه
شرکت های ارتوپدی و دارویی مورد بازدید همکاران ارتوپد قرار گرفت.
سمینار بصورت کامل فیلمبرداری و بصورت  CDآموزشی به عالقمندان ارائه میگردد.
برنامه تفریحی و گردشگری برای سخنرانان و مهمانان مدعو همراه با خانواده و مهمانی
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شب برگزار گردید.

جلسات ماهانه برگزار شده اجنمن
كنفرانس علمي ماهانه انجمن جراحان ارتوپدي ایران
8:30 - 14:00

پنجشنبه  7دی ماه 1396

برنامه شانه
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این برنامه علمی ابتدا با ارائه مقاله توسط آقای دکتر رحیمی و سپس با ارائه پانلی با حضور اساتید گروه شانه برگزار گردید.
در پایان همکاران به معرفی موارد جالب ارتوپدی پرداختند.

برنامه انجمن کودکان
این برنامه علمی ابتدا با سخنرانی آقای دکتر محمدرضا گلبخش در مورد«:اسکولیوز در کودکان» آغاز گردید .سپس آقای دکتر محمد
زارعی به ارائه مقاله پرداختند .در پایان نیز همکاران به معرفی بیمار پرداختند.

از سری برنامههای آموزش در پژوهش و نگارش انجمن جراحان ارتوپدی
انجمن جراحان ارتوپدی اقدام به برگزاری جلسات آموزشی در ارتباط با مقاله و ژورنال نموده است .اولین جلسه این دورهها با حضور
آقای دکتر ملک افضلی با موضوع« :مروری بر متدولوژی پژوهش» در دفتر انجمن آغاز گردید که با استقبال همکاران روبرو شد.
جلسات بعدی نیز متعاقب ًا اعالم میگردد.

برنامه انجمن ارتوپدی
جلسه انجمن در ارتباط با «نکروز آواسکوالر» با سخنرانی آقای دکتر امیررضا فرهود آغاز گردید .در ادامه آقایان دکتر علی یگانه،
دکتر تورج شفقی ،دکتر سروش بغدادی نیز سخنرانی هایی را ارائه نمودند.
در پایان نیز پانلی در همین رابطه با حضور همکاران و سخنرانان برگزار گردید.
همچنین در انتهای برنامه آقایان دکتر خازنی فر و دیگر همکاران به ارائه موارد جالب ارتوپدی پرداختند.
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شایان ذکر است اسپانسر این برنامه علمی شرکت نیکان طب کیمیا بودند.

9
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گزارش کنگره

مروری بر بیست و پنجمین کنگره انجمن ارتوپدی ایران
 29آبان لغایت  3آذر ماه 1396
تهران – هتل المپیک
بیست و پنجمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران با حضور اساتید ،پیشکسوتان،
همکاران و سخنرانانی برجست ه داخلی و خارجی در تاریخ  29آبان ماه  3 -آذر ماه 96
در تهران ،هتل المپیک برگزار گردید.
برنامه ابتدا با خوشامدگوی آقای دکتر محمد رازی ریاست انجمن برگزار گردید.
دبیر علمی کنگره آقای دکتر سهراب کیهانی بودند .این همایش علمی با برنامهریزی
ایشان و با همکاری انجمنها و گروههای تخصصی و با ایجاد چند نوآوری برگزار گردید.
سخنرانان از اساتید مجرب از دانشگاههای علوم پزشکی سراسر ایران  ،اساتید آزاد و
10

اساتید بین المللی از چندین کشور انتخاب شدند .در مورد انتخاب موضوعات سخنرانی
سعی گردیده بود که کلیۀ مطالب سخنرانی بر اساس آخرین شواهد علمی بیان گردد.
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سه موضوعی که برای اولین بار در کنگره امسال ،جزء برنامه های اصلی گنجانده شد عبارت بودند از:
• ارائه مطالب بصورت جراحی ویدیوئی ()Relive Surgery
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• برنامه آموزش رزیدنتی ()Resident Program

• جلسه ارائه تز رزیدنتی

گزارش کنگره
اهداف
• گردهمایی ساالنه اساتید و همکاران
ارتوپدی در فضای صمیمی و استفاده از
تجارب و دانش سخنرانان

12
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• توجه ویژه به دستیاران ارتوپدی بعنوان
امیدهای آینده جامعه ارتوپدی
• انتقال اطالعات و تجربیات با اساتید بنام
بیناللملی
• تاکید بر امر پژوهش در پزشکی در قالب
ارزیابی مقاالت ،پوستر ها و پایان نامه ها

زانو ،اطفال ،مچ پا ،شانه ،تومور ،دست و ارتقاء دانش جراحی با

عموم قرار گرفت

حضور اساتید مجرب دانشگاهی و غیردانشگاهی

• بررسی ،داوری و ارائه مقاالت و پوسترها

• آموزش مطالب مهم و مهارتهای جراحی در زمینۀ تروما به دستیاران

• برگزاری جلسات پژوهشی و انتخاب پایان نامه برتر
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• دعوت از مهمانان خارجی جهت سخنرانی در زمینه های هیپ،

• سخنرانی و آموزش در قالب  Relive Surgeryکه مورد استقبال
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موضوعات کنگره

توسط اساتید بنام بین المللی و برگزاری آزمون برای دستیاران

گزارش کنگره
اهداف کلی کنگره

• گردهمایی ساالنه اساتید و همکاران ارتوپدی در
فضای صمیمی و استفاده از تجارب و دانش سخنرانان
• توجه ویژه به دستیاران ارتوپدی بعنوان امیدهای
آیندهجامعهارتوپدی
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• انتقال اطالعات و تجربیات با اساتید بنام بین اللملی
• تاکید بر امر پژوهش در پزشکی در قالب ارزیابی
مقاالت  ،پوستر ها و پایان نامه ها

نحوه تبادل اطالعات
• سخنرانی در باب مهم ترین و جدیدترین
موضوعات در هرکدام از زمینه های فوق
تخصص هیپ ،زانو تومور ،اطفال ،شانه،
مچ پا  ،دست و تروما
• بحث های فوق تخصصی در قالب پانل و
ارائه موارد مشکل
• ارائه فیلم های جراحی در زمینه های
ترمیم مینیسک ،اپروچ های جراحی
تعویض مفصل هیپ ،جراحی های
تخصصی مچ پا و دست و تروما
• ارائه روزانه پوسترها توسط مولفین و
داوری آنها
• برگزاری کارگاههای مهارتی و آموزشی
در زمینه های گوناگون جراحی های
ارتوپدی
• داوری مقاالت و ارائه مقاالت برتر
• حضور نزدیک به یکصد نفر از دستیاران
محترم ارتوپدی از سراسر کشور
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• آموزش توسط اساتید بین المللی بنام
• برگزاری آزمون رزیدنتی

برگزاری جلسات علمی با حضور فعال
انجمنها و گروه های تخصصی
در برنامه علمی کنگره ،طبق روال هر سال؛ انجمنها و گروه های
تخصصی مشارکت فعال داشته و با برگزاری جلسات مختلف و
از نظر فضای فیزیکی از سالن های اصلی و فرعی هتل المپیک
برای برگزاری همایش استفاده گردید.
اجرای جلسات ری الیو سرجری در رشته های مختلف تخصصی
برای اولین بار در کنار دیگر برنامه های علمی کنگره جلسات
ری الیو سرجری اجراگردید.سپس اساتید در مورد تکنیک ها
و نحوه جراحی به صحبت پرداخته و با شرکت کنندگان به بحث
نشستند .در برنامه علمی امسال گروه های تخصصی هیپ،
زانو ،دست ،شانه ،مچ پا و پوتا اقدام به برگزاری این جلسات
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ارائه پانل و بحث های علمی به تبادل اطالعات پرداختند.

نمودند .جلسات ری الیو در ساعت قبل از ظهر و در سالن اصلی

15

هتل المپیک برگزار گردید.

خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران  /شماره 71

گزارش کنگره

تقدیر و تشکر
در برنامه پایانی نیز ریاست محترم انجمن و دبیر محترم کنگره سخنرانی ایراد و از برگزیدگان در بخش های مختلف از جمله :کلیه
سخنرانان و اساتید محترم ،داوران در انتخاب مقاالت و پوسترها ،شرکت کنندگان در بخش ارتوپدی ،عوامل اجرایی ،شرکت های که

16

حامی برنامه بودن و همچنین در پایان از هیئت مدیره محترم انجمن ارتوپدی تقدیر و تشکر گردید.

جلسه مجمع عمومی
جلسه ساالنه مجمع عمومی عادی انجمن نیز با حضور هیئت مدیره انجمن و وکیل انجمن و اعضای حاضر در سالن اصلی مرکز همایش هتل
المپیک برگزار گردید .در این جلسه ریاست انجمن و دبیر انجمن به ترتیب در ارتباط با مسائل مالی و امور انجام شده توسط انجمن گزارش
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دادند ،سپس همکاران نظرات و پیشنهادات خود را در جلسه مطرح نمودند.

جلسه هیات امنا

در طول کنگره هئیت امنای انجمن تشکیل گردید و هم چنین برای
دوره آتی کنگره تصمیماتی اتخاذ گردید.
مصوبات هیات امنا انجمن به شرح زیر می باشد:
• تاکید بر انتخاب هرچه زودتر دبیر علمی کنگره آتی انجمن
• تاکید بر تقویت نشریه انجمن ارتوپدی
• پیگیری گایدالین های ارتوپدی بویژه در مورد ترومبوز و عفونت
• اختصاص بودجه مناسب برای زمینه های پژوهشی و آموزشی

17

• محدود کردن اعضای هئیت امنا و تشکیل کمیته راهبردی انجمن

گزارش کنگره
برنامه المپیاد رزیدنتی
این برنامه شامل مباحث مهم و کلیدی در شکستگیها توسط اساتید بنام بینالمللی اجرا گردید و در پایان آزمون چهارگزینهای از مطالب ارائه
شده برگزار و جوایزی تحت عنوان  Resident Awardبه سه نفر برگزیده اعطا شد .اسامی برندگان :دکتر نیما حسین زاده  -دانشگاه علوم

18
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پزشکی ایران دکتر مسعود کالنتری  -دانشگاه علوم پزشکی اهواز دکتر محمد احمدی حاجی  -دانشگاه علوم پزشکی تهران

جلسه ارائه تزهای رزیدنتی
این جلسه از سوی مجله انجمن و با همکاری اساتید گرامی آقایان دکتر غالمحسین شاهچراغی ،دکتر سید مرتضی کاظمی و سرکار خانم دکتر
مهزاد جاوید برگزار گردید .پیرو اطالع رسانی به دستیاران ارتوپدی و دریافت تزهای ایشان ،و مطالعه و انتخاب ده تز برتر ،این جلسه در زمان
تز اول :آقای دکتر کامل دستوره – دانشگاه علوم پزشکی تهران
تز دوم :آقای دکتر امیر محسن خرمی – دانشگاه علوم پزشکی ایران
تز سوم :آقای دکتر سید هادی مسجد موسوی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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کنگره برگزار گردید و به تز برتر نیز جوایزی ارائه گردید.

جلسه اخالق پزشکی
طبق روال هر سال ،جلسه اخالق پزشکی توسط آقای دکتر غالمعلی عکاشه انجام گردید .آقایان دکتر محمد خازنی فر ،دکتر فریور

19

الهیجی ،دکتر محمد قرهداغی و دیگر اساتید نیز در این پانل شرکت نمودند.

گزارش کنگره
مقاالت برتر در بیست و پنجمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران
بیش از دویست مقاله به دفتر انجمن جهت ارائه در بیست و پنجمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران ارسال گردید که از میان آنان طبق
نظر داوران حدود  70مقاله جهت ارائه در برنامه و  30مقاله بعنوان ارائه بصورت پوستر انتخاب گردیدند .طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه
و در ساعات صبح تا ظهر تمامی مقاالت ارائه گردیدند و از این میان سه مقاله عناوین برتر را دریافت نمودند.

20
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مقاله اول

The Efficacy of Teicoplanin with Resorbable Chitosan-Based Scaffolds in Treating Osteomyelitis of Rabbit Tibia
دکتر سید ذبیح اهلل موسوی و همکاران  -دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

مقاله دوم

A Meta-Analysis of the Effect of Corticosteroid Injection for Enthesopathy of the Extensor Carpi Radialis Brevis Origin
دکتر امیررضا کچویی و همکاران – دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مقاله سوم

Arthroscopic all-inside ramp lesion repair using the posterolateral transseptal portal view
دکتر سهراب کیهانی و همکاران  -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقاالت ارائه شده بصورت پوستر در
بیست و پنجمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران
نزدیک به سی مقاله جهت ارائه بصورت پوستر در این برنامه علمی
انتخاب گردید .نحوه ارائه پوستر با تغییرات بسیار و در فضایی

فواصل بین سخنرانی در سالن ها ،در محل اختصاصی پوسترها
توسط اساتید طبق برنامه ریزی قبل ارائه گردید و توسط حضار
داوری و امتیاز دهی گردید.
از میان مقاالت ارائه شده طبق نظر شرکت کنندگان و داوران
محترم پوسترهای آقایان دکتر بابک سیاوشی و دکتر علی مرادی
بعنوان پوسترهای برتر انتخاب گردیدند.

21

در جایگاه مناسب نصب گردیده بود و در زمانهای مشخص در
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عالی انجام گردید .در تمام طول کنگره ،پوسترهای پذیرفته شده

22
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گزارش

گزارش از کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران همزمان با

سیزدهمین کنگره انجمن ارتوپدی صدمات اندام و ستون فقرات ()POTA
بیست وششمین کنگره سالیانه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی
تهران همزمان با سیزدهمین کنگره انجمن ارتوپدی صدمات
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اندام و ستون فقرات ( )POTAدر تاریخ  22آذر ماه  1396با تالوت
آیاتی از قرآن و خیر مقدم به سخنرانان و شرکت کنندگان آغاز
شد.
عنوان کنگره چالشها در ارتوپدی بود که در مباحث زانو ،شانه،
ستون فقرات ،پزشکی قانونی و اخالق ،مفصل ران و لگن،
تومورهای استخوانی ،کودکان ،دست ،پا و مچ پا مجموع ًا به مدت
 19ساعت به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات چالش برانگیز
ارتوپدی پرداخته شد در کنگره امسال  170نفر بعنوان شرکت کننده جدای از سخنرانان و دستیاران و فلوهای آموزشی شرکت داشتند و
کمیته علمی متشکل از  130نفر از اساتید برجسته دانشگاههای تهران ،ایران ،شهید بهشتی ،مشهد ،شیراز ،اصفهان ،اهواز ،کرمان،تبریز
بود .مهمان خارجی کنگره دکتر میر باقری از انگلستان حضور داشتند.
همچنین در کنگره امسال از استاد گرانقدرجناب آقای دکتر محمود معتمدی به خاطر سالها تالش در جهت آموزش و باال بردن سطح
علمی و حضور در دانشگاه علوم پزشکی تهران تقدیر شد .در بخشی از کنگره که تعلق به اهداء جایزه دکتر پرویزی به بهترین پایان
نامه دستیاری دارد امسال به آقای دکتر سینا امین زاده از دانشگاه ایران جایزه تعلق گرفت که شامل یکسال حضور بعنوان فلو در مرکز
توماس جفرسون آمریکا زیر نظر دکتر پرویزی و همزمان اشتراک یکساله مجله ژورنال ارتوپدی دارد .مطابق سالهای گذشته همزمان
غرفه های متعدد مرتبط به ارائه وسائل ارتوپدی  ،ارتوز و پروتز و ...دایر بود.
دکتر صادق صابری
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دبیرکنگره ارتوپدی

گزارش
گزارش بیست و دومین سمینار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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 22-20دی ماه 1396

بیست و دومین سمینار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،از تاریخ  96/10/20لغایت  96/10/22به مدت  3روز در محل تاالر تالش
وزارت کار ،روزهای چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت  8صبح لغایت  19و روز جمعه از ساعت  8صبح لغایت  ،13برگزار گردید.
در این سمینار  85سخنران در قالب سخنرانی و برگزاری پانل ،برنامه ارایه کردند که  32سخنران از سایر دانشگاه ها از دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،ایران ،اصفهان ،شیراز ،مشهد ،تبریز ،گرگان ،ساری بود و بقیه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده اند 4 .سخنران نیز از سایر
کشورها دعوت شده بودند .آقای دکتر سزار فالدینی ،فوق تخصص جراحی هیپ و ستون فقرات ،مدیر برنامه ارتوپدی انستیتو ریزولی از دانشگاه
بلونیای ایتالیا ،آقای دکتر آشوک جوهاری ،جراح فوق تخصص ستون فقرات و ارتوپدی اطفال از مومبای هندوستان و دبیر بخش آموزشی SICOT
آقای دکتر ابی جت ،فلوشیپ جراحی دست در شهر پونه هندوستان و عضو مؤسسین انجمن مچ و دست آسیا و اقیانوسیه ،خانم دکتر مارگارت
آریانی ،تنها جراح دست زن از کشور اندونزی و عضو گروه آموزشی جراحی دست در پاریس می باشند.
در مجموع  247شرکت کننده ( 164نفر بدون سخنران ها) در سمینار حضور فعال داشتند و ثبت نام کردند .در طی سه روز سمینار،
سخنرانی ها و پانل ها در قسمت های مختلف شامل جراحی زانو ،هیپ،
شانه ،دست ،ستون فقرات ،تومورهای استخوانی و ارتوپدی اطفال اجرا

24

شده و شرکت کنندگان در قسمت های مختلف ،حضور داشته اند.

25
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گزارش

2nd International Symposium of the Hip
همایش بین المللی جراحی مفصل ران در تاریخ چهارم و پنجم بهمن ماه  ۱۳۹۶با حضور
پروفسورگانز  Ganzو جمعی از جراحان برجسته بینالمللی در سالن همایشهای رازی
برگزار شد .تمرکز اصلی مطالب این همایش بررسی آخرین پیشرفتهای علمی و تکنیکی در
جراحیهای پیشگیرانه مفصل ران یا  preserving hip surgeryبوده است .راههای پیشگیری
از استوآرتروزهای ناشناخته مفصل هیپ از راه شناخت و درمان Femoroacetabular
 ،impingementو همچنین تکنیکهای نوین جراحی در بیماریهای چالشبرانگیز دوران
رشد مانند  ,SCFE, Legg-perthesو  Hip dysplasiaمورد بحث قرار گرفت.

26

دکتر مرتضی کلهر

برنامههای آتی
چهلمین و دومین کنگره جامعه جراحان ایران
اردیبهشت ماه 1397

تهران -مرکز همایشهای رازی
باطالع همکاران ارجمند می رساند چهل و دومین کنگره جامعه جراحان ایران در هفته سوم اردیبهشت
دبیر برنامه ارتوپدی امسال جناب آقای دکتر مرتضی نخعی (ارتوپد ،جراح شانه) میباشند که زحمت
برنامهریزی و هماهنگی این کنگره علمی را برعهده دارند.

با آرزوی موفقیت برای ایشان ،امیدواریم که این برنامه علمی به خوبی و در سطح عالی انجام گردد.

همچنین انتظار میرود همکاران عزیز با مشارکت در جلسات ،از تالشهایی که جهت برپایی این برنامه
انجام میگیرد؛ پشتیبانی نمایند.

در زیر توضیح مختصری در مورد پیشنمای کنگره خدمتتان شرح داده میشود:
عنوان کلی :عوارض ناشی از اشتباهات تشخیصی و راههای جلوگیری از آن

اهمیت :کلید درمان صحیح و رسیدن به نتایج درمانی مطلوب ،داشتن تشخیص درست است .بیماران زیادی دیده میشوند که با تشخیص
نادرست درمان شدهاند که هم به بیمار آسیب وارد شده و هم باعث گرفتاری بعدی پزشک شدهاند .با توجه به اینکه طی سالهای اخیر از
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ماه  1397در مرکز همایشهای رازی ،تهران برگزار خواهد گردید.

برنامههای ارتوپدی در کنگره جامعه جراحان ایران استقبال زیادی نمیشود که خود مستلزم بررسی و علتیابی است ،شاید این عنوان و

27

مطالب طرح شده مطابقت بیشتری با نیازهای همکاران ارتوپد داشته باشد و مورد استقبال بیشتری قرار گیرد.

28
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برنامههای آتی

معرفی کتاب

کتاب گایدالین آرتروپالستی
همکاران محترم جهت دریافت کتاب گایدالین آرتروپالستی
با دفتر انجمن تماس حاصل نمایید.

منتشر کنیم .برای رسیدن به این هدف ،راهی طوالنی پیموده شد .پیشنهاد این گایدالین

اولین بار توسط آقای دکتر جواد پرویزی به انجمن ارتوپدی داده شد و همکاران هیئت مدیره

قبلی انجمن با سعی و تالش بسیار توانستند بر موانع و مشکالت موجود بر سر راه فائق آیند
و این کار را به سرانجام رسید.

الزم به ذکر است پس از پیشنهاد آقای دکتر پرویزی در تاریخ آذرماه  1393هیئت مدیره

وقت با اصول کلی آن موافقت نموده و قرار شد کار تحت نظر شخص ایشان پیگیری شود،
آقای دکتر عنایتالهی که در آن زمان مشغول گذراندن فلوشیپی در دانشگاه توماس

جفرسون بودند ،اقدام به تهیه مجموعه سواالت کانسنسوس نمودند که تعداد  335سئوال در هشت گروه تهیه شد .سپس با همکاری

انجمن جراحان ارتوپدی ،انجمن زانو و انجمن هیپ به افرادی که اعالم آمادگی برای بررسی و مرور منابع در مورد سئواالت گروه بودند،
سئواالتی اختصاص داده شد .از آنجایی که تعداد افراد داوطلب برای بررسی سئواالت کافی نبود،مجددا ً از آقای دکتر پرویزی کمک
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خدای را سپاس میگویم که سرانجام توانستیم اولین قسمت گایدالین آرتروپالستی را

گرفته شد .ایشان تعداد از افراد گروه خود را در این موضوع درگیر کردند و از تعداد  115سئوال اولیه 49 ،سئوال توسط همکاران در
ایران و مابقی ( 66سئوال) سئواالت توسط گروه دکتر پرویزی و گروه ایشان بررسی شد.

پس از اینکه هر کدام از افراد سئواالت را بررسی نمودند؛ نتیجه آن به انجمن ارتوپدی ارسال گردید .گروه هم اندیشی کلیه سئواالت

را بررسی نموده و پس از تأیید اولیه جهت ترجمه به دست گروهی از همکاران سپرده شد .تعداد  115سئواالت آماده شده برای کلیه

افراد ارسال شد و بازخورد نظرات ایشان در پاسخ سئواالت وارد گردید.
نهایت ًا در روز جمعه مورخ نهم مهرماه  1395در جلسهای که با حضور بیش از  200تن از همکارانی که آرتروپالستی انجام میدادند،
جلسه رأیگیری برای کانسنسوس برگزار گردید .در طی این جلسه سئواالت و جوابها تک تک خوانده شده و پاسخها با استفاده از

سیستم  ARSضبط شد .نتیجه رأی همکاران در کتابچه حاضر منعکس گردیده؛ پاسخ هر سئوال در پایین آن است .از مجموعه 115

سوال تعداد  113سئوال با اجماع قوی مورد تأیید قرار گرفته شد .یک سئوال عدم اجماع و یک سئوال اجماع کامل  100را کسب کرد.

کتابچه حاضر بعنوان گایدالین انجمن جراحان ارتوپدی در جراحی آرتروپالستی میباشد و امید است که در بهبود پراکتیس همکارانی

که آرتروپالستی میکنند نقش قابل توجهی داشته باشد و در برآوردن هدف همه ما که ارائه خدمت بهتر و به روزتر بر بیماران است،

مؤثر باشد.

بزودی کمیته گایدالین انجمن ،اقدامات الزم برای کامل کردن قسمتهای بعدی این کانسنسوس را انجام خواهد داد که انشااله در
آینده نزدیک کتابچه کامل گایدالین منتشر خواهد شد.

دکتر محمد رازی

آدرس دفتر انجمن جراحان ارتوپدی ایران :تهران ،بلوار کشاورز ،روبروی بیمارستان ساسان ،شماره  ،94طبقه اول
تلفن 88966583 ،88983609 :فکس88983610 :
anjomanorthopediiran@yahoo.com
www.iranoa.org
Email: office@iranoa.org

تلگرام انجمن:

09330809032
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انتشارات مهکار
مهکار گرامي

اين صفحه به کتب تاليف شده مشا اختصاص دارد،
مشا نيز مي توانيد تصوير کتاب خود را جهت اطالع مهکاران
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در اين صفحه درج مناييد.

استفاده از چاپ و نشر آثار بدیع ارتوپدی و تدوین و
انتشار مقاالت در چهارچوب کنفرانس ها و کنگرهها و
چاپ مجالت و کتابهای مفید میتواند در این راستا
ماندگار و تأثیرگذار باشد.
کتاب حاضر که بیشک نویسنده آن نه تنها در ایران
بلکه در سراسر جهان بهعنوان یکی از برترینهای
ارتوپدی شناخته میشود ،برای ما دانشآموزان این
رشته و همکاران مجرب میتواند آموزنده و پربار
باشد.

عالقمندان قرار میگیرد .خواهشمند است جهت کسب

اطالعات بیشتر با دفتر انجمن تماس حاصل فرمائید.

تلفنهای انجمن88993934 - 88993935 :
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انجمن های علمی در همه جای جهان و از جمله
در کشور ما اهداف درازمدتی را دنبال میکنند که
دستاوردهای علمی در رشتههای مورد نیاز انجمن در
قله این هدفها قرار میگیرد.

کتاب پروفسور پرویزی در دسترس همکاران و

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