سخن سردبري

خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
که در دستت به جز ساغر نباشد
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زمان خوشدلی دریاب و ٌدر یاب
که دایم در صدف گوهر نباشد

اگر عصر آهن ،جرقه ،آتش؛ تحول ناگهانی و ماهوی در دگرزیستی انسان و حتی بعضی از حیوانات پدید آورد ولی انقالب صنعتی ،اختراع
چرخ دنده ،ماشین بخار ،صنعت چاپ و مورس در اطالع رسانی و پیوستگی انسانهای بین قارهای و منطقهای نقش اساسی و ویژهای
داشت.
انتقال سریعتر و راحتتر اخبار و اطالعات همراه با سادگی بیشتر به همنوعان و بخصوص کاوشگران علم و محققان ،تبادل اطالعات،
کشف ،اختراع و نگارش تاریخی و ثبت آنها جهت استفاده همگان میسرتر گشت.
پیشرفت سرمایه تولیدی و سپس سرمایه داری تجاری ،احساس ارتباطات ،تکنولوژی در قرن بیستم و وجود و یا ایجاد دو جنگ جهانی
خانمانسوز و دو جنگ منطقهای (ویتنام و جنگ ایران و عراق) و در این حوض برتری جویی سرمایهداری خشن بر تولید و تجارت ،نیاز
ارتباط را تبدیل به انفجار اطالعاتی و انتقال آن به جامعه مخاطب جهانی کرد تا جایی که در اواخر قرن بیستم امکان ارتباط نوشتاری؛
مانند کتاب ،مجله ،روزنامه  ...و دیداری؛ سینما ،تئاتر ،تولید تصویر  ...و آموزشی؛ آموزش زبان ،آموزش پزشکی و  ...بطوری که
عصر کامپیوتر را میتوان عصر انقالب تکنولوژی و الکترونیکی دانست اما علی رغم تمام این اتفاقات (دسترسی به
نوشته فیلم و تصویر) هنوز مطالعه کالسیک کتاب ،رفتن به سینما و تئاتر و گالری نقاشی جایگاه خاص
خویش را داراست؛ چه بسا در مقایسه با استفاده از روشهای نوین ،هنوز طرفداران قابل توجهی را دارد.
حضور یک ارگان اطالعاتی خبری ،و انتقال خواستهها و اقدامات انجام شده و برنامههای آینده انجمن برای
تداوم رابطه بین هیئت مدیره و همکاران ضرورت کامل داشته و به همین دلیل خبرنامه انجمن از این
شماره با محتویات بیشتر و بیان نقطه نظرات عزیزان منتشر خواهد شد.
امید است در سال جدید که انشااله همراه با کامیابی و پیروزی ملت ایران و سرافرازی
و موفقیت جامعه ارتوپدی باشد ،لحظاتی پر از نشاط برای شما و خدمت
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برای ما پدید آید.

دکترغالمعلی ع کاهش
سردبیر

پيام
نوبهار آمد و گل سرزده  ،چون عارض یار
ای گل تازه  ،مبارک به تو این تازه بهار
با نگاری چو ُگل تازه  ،روان شو به چمن
که چمن شد زگل تازه  ،چو رخسار نگار
کز گل و الله ب ُ َود چون رخ دلبر گلزار
زلف سنبل شده از با ِد بهاری درهم

چشم نرگس شده از خواب زمستان بیدار
رهی معیری

صدای پای بهار ،خواب و خیال خزان را بر می آشوبد و بوی بیداری و حرکت بهار  ،عالم را فرا می گیرد .نسيم از خواب بر میخيزد.
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الله وش باده به گلزار بزن با دلبر

خاک ،تکان میخورد و آزادی جان تازه ای می گیرد  .نبض باغچه می تپد و درختان به تولدی دوباره فرا خوانده میشوند .زمین،
بار سنگین خویش را وا می نهد و آسمان ،خورشید درخشانش را ارزانی زمین میکند  ...و بهار می آید........
چکاوک ها ،هزار دستان و قمریان ،نغمه ها و سرودهای فرح بخش و تازه سرمی دهند و انسان ها را به مهرورزی ،گره گشایی و هم
گرایی فرا می خوانند .بهار ،پیام آور عشق و رویش است و موسم سرور و آشتی و به همین خاطر است که خواستنی است و
با آمدنش دل ها سرشار از سرور و جان ها معرفت می یابد..
بهار ،پیام آور تعادل است .با دیدن بهار ،رحمت و محبت خداوند را به یاد می آوریم .در اینکه چشمه مهر ایزد
همواره به سوی آدمیان و همه موجودات ،سرازیر است و ما اگر او و نشانه هایش را فراموش کنیم ،او هرگز ما را
فراموش نمی کند و با دگرگونی فصل ها نیز به جلوه گری قدرت بی پایانش می پردازد تا شاید دلی به یاد او افتد و به
شوق او بتپد .
آری اینک نوبت فصل زیبای شکوفه ها است .فصلی که سه ماهش بوی عشق و محبت میدهد .شکوه نوبهاران
را ،این کوچ جاودان را و این آفرین روزگاران را به نظاره می نشینیم.
ایدون باد که روان آفرینش خشنود باشد از گفتار و پندار و کردارمان
شاد روزان فروردین ،نوروز کوچک و نوروز بزرگ ،یادگاری از خدای ایران زمین

نج دکتر محمد رازی
م
رئیس ا ن جراحان ارتوپدی اریان
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بر ایرانیان پاینده و شاد باد...

گزارش

گزارشی از نحوه امدادرسانی انجمن به زلزلهزدگان کرمانشاه
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دوستان و سروران ارجمند
با سالم و آرزوی سالمتی و دوری بالیای طبیعی از کشور عزیزمان همان گونه که مستحضر هستید و در
کنار هم تجربه کردیم زلزله مصیبت بزرگی را به کرمانشاه و ایران تحمیل کرد جامعه ارتوپدی ایران از
اولین لحظات همدالنه با حضور در منطقه سعی در کاهش فجایع و درمان زلزله زدگان نمودند و در این
راستا بیش از هزار عمل جراحی توسط همکاران صورت گرفت که همکاران بسیاری در منطقه (لیست
پیوست) و بسیاری از دیگر همکاران با پذیرش بیماران در سایر مراکز در خدمت بودند؛ انجمن ارتوپدی
قدردان تالش روزافزون آنها و به توصیه سایر همکاران عالوه بر سعی در پشتیبانی ایشان با ایجاد یک
حساب و جمعآوری وجوه نقدی که با همت آقای دکتر افتخار صورت گرفت ،سعی در انجام خدمتی ورای
خدمات پزشکی داشتند و در این راستا تعداد پانزده کانکس اقامتی ویژه خانوادههای پرجمعیت ،یک
دستگاه خانه بهداشت و شش دستگاه کانکس بهداشتی با هدایت آقای دکتر نژادی در اختیار هموطنان
قرار گرفت.
کلیه این کانکسها تا پایان اسفند  96در محل نصب و تحویل شد.
امیدواریم که بالیای طبیعی خسارت کمی به کشور و مردم ایران وارد نماید و مطمئنیم که در صورت بروز
هر حادثهای جامعه ارتوپدی ایران و مردم ایران همدالنه بر مشکالت فایق خواهند آمد.
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دکتر روشنک مرادی

پیرو اقدام انجمن جراحان ارتوپدی ایران جهت کمک به هموطنان زلزلهزده در غرب کشور و یاری همکاران،
نتیجه تالشهای عزیزان خدمتتان ارائه میگردد.

پیام های ارسالی به همکاران جهت دعوت به ارائه کمک به هموطنان زلزله زده در غرب کشور

96/7040
با سالم و احترام
همکاران محترم ارتوپد همانگونه که قب ًٌ
ال اعالم شد شماره حسابی که توسط انجمن جراحان ارتوپدی ایران ایجاد
گردیده است ،جهت دریافت کمک های نقدی به هموطنان عزیز کرمانشاهی در حساب زیر جمع آوری میگردد.
شماره حساب بانک رفاه کارگران230354762 :
شماره کارت 5894637000025749 :
شماره شبا650130100000000230354762 :
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96/08/27

لطف ًا در صورتی که واریز وجه جهت کمک را پرداخت فرمودید ،خواهشمند است تصویر فیش واریزی را به شماره تلگرام
انجمن ( )09330809032ارسال بفرمائید.
انجمن جراحان ارتوپدي ايران قصد دارد ،بعنوان عيدانه؛ تعدادي كانكس مسكوني بزرگ؛ جهت خانوادههاي پر جمعيت
و خانه بهداشت و كانكسهاي بهداشتي چهار چشمه به مناطق زلزلهزده غرب كشور اهدا نمايد ،با توجه به آماده بودن
اقالم مذكور ،از همكاران محترم ،تقاضا ميگردد براساس اولويت زير و در صورت شناخت افراد نيازمند ،جهت جانمايي
براي اهدا ،پيشنهادات خود را ارائه نمايند تا بررسي در اين زمينه ،هر چه سريعتر صورت گيرد:
:١تمركز بر روستاها باشد و ساكنين بومي آن
:٢در يك منطقه ترجيح ًا؛ كل اقالم اهدا گردد
تلگرام جهت ارسال نظرات09330809032 ،09122234218:

پیرو ارسال پیام رياست انجمن جراحان ارتوپدي ايران جناب آقای دكتر محمد رازي در خصوص زلزله غرب كشور و
درخواست از شهردار تهران و رياست شوراي شهر تهران و ستاد بحران براي انتقال تجربيات همكاران ارتوپد و ارايه
راهكارهاي علمي براي حوادث غير مترقبه خصوص ًا احتمال زلزله تهران ،ایشان در بيست و پنجمين كنگره ساليانه
كه كمك نقدي نمودهاند و همچنين ديگر افرادي كه جهت اعتالي فرهنگ ايراني و نوع دوستي ميكوشند را ميبوسم».
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انجمن ارتوپدي ايران اعالم كردند« :دست همكارانم كه در اين زلزله به مجروحين ياري رسانده و ديگر همكاران ارتوپد

گزارش
با پايان يافتن جراحيهاي مجروحين فقط در استان كرمانشاه بيش از  ١٢٠٠جراحي ارتوپدي شامل اعمال سنگين انجام گرفت كه
در دنيا با اين سرعت انجام شده بينظير است.
در روزهاي ابتدايي همكاران ما در بيمارستانها و بيمارستانهاي صحرايي در سر پل ذهاب و جوانرود حماسه آفريدند و عالوه بر
انجام بيش از  ٣٠٠جراحي با مداوا و ترياژ حادثه ديدگان سطحي در ساعات اول لود اعزام بيمار به بيمارستانهاي شهر كرمانشاه
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را كاهش داده و از ايجاد اختالل در جراحي مصدومين جدي تر نيز جلوگيري كردند با تشكر از:
همكاران ارتوپد در بيمارستان صحرايي ارتش
دكتر اشكان عباسي ،دكتر محمد حسين محمد پور ،دكتر عليرضا شفيعي ،دكتر رضا ابريشم كار ،دكتر محمد همتي كماسي،
دكتر مجيد عسكري ،همچنين دكتر مرتضي سليماني ،دكتر فيجان و دكتر حيران از شيراز در ديگر بيمارستانهاي صحرايي سر
پل ذهاب ،دكتر مرتضي جان نثاري ،دكتر محمد جليلي فردر جوانرود و در بيمارستانهاي طالقاني ،امام خميني ،امام رضا ،امام
حسين سپاه ٥٢٠،ارتش ،شهدا و بيستون ،كرمانشاه جراحيهاي ارتوپدي زياد و موفق بسياري داشتيم و تشكر از ديگر همكاران
ارتوپدهاي بیمارستانهای طالقانی و امام رضا از جمله :دکتر سیروس رضایی ،دکتر تیمور فتحی ،دکتر موسی پور ،دکتر مرتضی
صائب مدير محترم گروه ارتوپدي ،دکتر مردانپور ،دکتر پیمان الفتی ،دکتر پور بیآزار ،دکتر غفاری ،دکتر سابقی ،دکتر وحید
فیض الهی ،دکتر آرش سخایی ،دکتر خبیری ،دکتر شمسی ،دکتر گودرزی ،دکتر عماد الدين ،دکتر حدادیان و دكتر امرايي و كليه
رزيدنتهاي محترم ارتوپدي كه حتي در  ٤٨ساعت ابتدايي فرصت استراحت و تغذيه نيز نداشتند.
همكاران ارتوپد سپاه :دکتر مجتبی شرفی ،دکتر نادری ،دکتر برزگر ،دکتر ردانی ،دکتر هدایتی ،دکتر خانی ،دکتر موسوی ،دكتر
باقري و دكتر زارعي از اساتيد بيمارستان امام خميني تهران ،دكتر بانصيري از بيمارستان اختر تهران ،دكتر جان نثاري بقيهاهلل
تهران ،بیمارستان اسالم آباد غرب :دکتر کیان ظهرابی ،دکتر پورشهریاری ،از همدان دكتر شمسي و دكتر گودرزي ،از كرج دكتر
عماد الدين ،از خرم اباد دكتر حداديان،
بيمارستان بعث همدان نيز بيش از هفتاد جراحي ماژورارتوپدي به دست همكاران ارتوپد
دكتر غالمرضا قرباني امجد مدير محترم گروه ارتوپدي ،دكتر مرتضي مجيدي ،دكتر آرش متقي ،دكتر بيژن حيدري ،دكتر علي
گودرزي ،دكتر ابراهيمي دهقانپور ،دكتر حسين صارمي ،دكتر حسن كيهان شكوه انجام گرفت.
همچنين قدرداني از
دهها همكاري ارتوپد ديگر ،كه اسمشان نيست و صدها همكاري كه در اولين ساعات داوطلبانه اعالم آمادگي نمودند
و تمام همكاراني كه در
بيمارستانهاي امام و ميالد و بقيه اهلل ،بعثت ارتش و سينا ،امام حسين ،شريعتي ،هفت تير ،فيروزگر به جراحي صدها بيمار اعزامي
كه دچار صدمات بيشتري شده بودند پرداختند.
تشکر از همکاری و همراهی هیئت مدیره انجمن ارتوپدي و پرسنل و کادر اداری انجمن در جهت هماهنگی و پیگیری امور با توجه
6

به مشغله زیاد همزماني كنگره ساليانه با زلزله ،زحمت زيادي دراين مورد كشيدند و خصوص ًا خانم دكتر روشنك مرادي عضو هيئت
مديره كه براي ارسال لوازم مورد نياز ارتوپدي و هماهنگي با شركتهاي مربوطه تالش نمودند.

بنده از شهر دار محترم تهران آقاي محمد علي نجفي و رييس محترم شوراي شهر تهران آقاي محسن هاشمي و ستاد بحران نيز در
خواست دارم با توجه به تجربيات بيشمار همكاران و راهكارهاي علمي و مناسبي كه در اين خصوص در بيست و پنجمين كنگره ساليانه
انجمن ارتوپدي مطرح گرديد ،برنامه اي مناسب جهت همكاريهاي متقابل بيشتر ،در خصوص حوادث غير مترقب ه آتي و خصوص ًا زلزله
تهران اتخاذ گردد.

را تقبل میکنند .انجمن جراحان ارتوپدی ایران نیز با اهداء یکصد و هفت میلیون تومان ساخت پانزده کانکس اقامتی ویژه خانوادههای
پرجمعیت ،یک دستگاه خانه بهداشت و شش دستگاه چهارچشمه سرویس بهداشتی و حمام را برای کرمانشاه عهدهدار شدند که بزودی
نصب خواهد شد.
جا دارد صمیمانه از تمامی عزیزانی که دلسوزانه انجمن را در این راه یاری نمودند تشکر نماییم.
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کمکها جهت ساخت کانکس برای زلزلهزدگان کرمانشاه ادامه دارد و مردم خوبمان هر روز تماس گرفته و ساخت یک یا تعداد کانکس
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با تشکر از ارسال کمکهای مالی همکاران و هموطنان

پيام دبري کنگره

اساتید محترم ،دوستان و همکاران ارجمند
سال نو مبارک
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در آستانه شروع سال  97که آرزومندم سال ارتقا بیشتر و پیشرفت مستمر جامعه
ارتوپدی و آکنده از سربلندی و موفقیت برای ارتوپدی کشور عزیزمان ایران باشد ضمن
تبریک و آرزوی سالمتی و سالی پربار برای سروران و دوستان مفتخرم از تمام اساتید
جهت کنگره امسال انجمن ارتوپدی ایران به تاریخ سی مهر ماه لغایت چهارم آبان ماه
در محل هتل المپیک تهران دعوت نمایم.
امیدوارم این کنگره که برای بیست و ششمین سال متمادی در پاییز  97با عنوان:
«ارتوپدی امروز» جهت ،تبادل نظر و بروزرسانی دانستههایمان ،اشتراک تجاربمان و دیدار برگزار میشود تاریخی برای
ارتقا و همکاری پویا باشد .در طول کنگره همانند هرسال با جلسات متعدد سخنرانی ،میزگرد ،پرسش و پاسخ و کارگاههای
گوناگون در حضور اساتید ایرانی و بینالمللی خواهیم بود.
همانگونه که از نام کنگره امسال مشهود است مقاالت و تجارب شما محور اصلی کنگره امسال است که در سالنهای
گوناگون امکان مطرح شدن خواهد یافت.
تاریخ فراخوان مقاالت از تاریخ بیست اسفند  96لغایت سی خرداد  97میباشد.
برایتان سالی پربار و همراه با سالمتی آرزو میکنیم و منتظر حضور فعال تک تک سروران هستیم.

دکتر روشنک مرادی

8

دبیر بیست و هفتمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

جلسات ماهانه برگزار شده اجنمن
كنفرانس علمي ماهانه انجمن جراحان ارتوپدي ایران
8:30 - 13:00

پنجشنبه  3اسفند ماه 1396

این کنفرانس علمی با سخنرانی در ارتباط با پارگیهای وسیع روتاروکاف توسط آقای دکتر امیر سبحانی آغاز گردید .سپس آقای دکتر
نصیر نادری به ارائه موارد خاص ارتوپدی پرداختند.

جلسه انجمن ارتوپدی کودکان
در قسمت ارتوپدی کودکان ،ابتدا آقای دکتر زرگرباشی در مورد «شکستگی سر رادیوس در کودکان» صحبت نمودند .سپس آقای
دکتر مهدی رمضان شیرازی ژورنال کالب را ارائه دادند.

جلسه انجمن ارتوپدی
در قسمت ارتوپدی در مورد «ضایعات عصبی در اندامها» صحبت و بحث گردید .ابتدا آقایان دکتر علیرضا منافی ،دکتر رضا زندی در
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جلسه گروه شانه

مورد «شکستگی هیپ با ضایعه عصبی» صحبت نمودند ،سپس آقایان دکتر سهراب کیهانی ،دکتر محمدرضا میناتور سجادی ،دکتر
محمدرضا عباسیان در ارتباط با «دررفتگیهای حاد زانو با ضایعه عصبی» بحث نمودند .و در پایان نیز آقای دکتر رامین اسپندار در
ارتباط با «شکستگی  Pilonبا ضایعه عصبی» صحبت نمودند.

9

در نهایت موارد خاص ارتوپدی مطرح و از شرکت کنندگان نظرخواهی شد.

10
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جلسات ماهانه برگزار شده اجنمن

اخبار شاخه ها
جلسه ماهانه انجمن ارتوپدی شاخه فارس در تاريخ  96/10/28که در مجتمع رفاهی
جهاد دانشگاهی شیراز با گردانندگی استاد شاهچراغی و با حضور همکاران ارتوپدی
شاخه فارس برگزار گردید و سخنرانی های علمی زیر بصورت جامع و کامل انجام
پذیرفت:
الف – آقای دکتر امید لیاقت با عنوان :
ZONE 2 & 1 FLEXOR TENDON REPAIR
ب-معرفی بیماران مشکل و بحث وگفتگو توسط همکاران ارتوپدی برگزار گردید:
 پسر بچه چهارساله که با دفورمیتی اندام تحتانی مراجعهنموده است .سابقه تروما و تاریخچه فامیلی ندارد  .بچه تغییر
شکل شدیددو طرفه انتهای ساق دارد و روی سطح خارجی پا
وزن می گذارد .در عکس رادیولوژی دو طرفه در دیستال تی بیا
 sharp angulationدر دیافیز -متافیز دیده میشود و در فمور
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IMPORTANCE OF PULLEY PRESERVATION IN

سمت راست  growth plate wideningو  coxavaraدارد
.بچه کمی کوتاه قد است.تشخیص احتمالی Metaphyseal
 chondrodysplasiaمطرح میشود .ولی  focal matatphyseal dysplasiaبه علت یک طرفه بودن رد میشود .و در این بیمار با دو
طرفه بودن و  symmetrical angulationجهت بررسی بیماریهای متابولیک  skeletal scurvayو آزمایش های الزم انجام گیرد .
درمان

 Conservativeو در صورت عدم پاسخ عمل جراحی استئوتومی دیستال ساق پا پیشنهاد گردید.

-

دختر بچه ای  10ساله که با دفورمیتی اندام فوقانی سمت چپ مراجعه نموده است در معاینه

کوتاهی  forearmسمت چپ همراه با  bowingو برجستگی در آرنج به علت در رفتگی سر رادیوس دارد
.حرکت مفصلی آرنج و مچ دست خوب می باشدو چرخش کامل ساعد و  metacarpal rayو تمام انگشتان دارد
 .در سال  91با تشخیص  ulnar club handتحت عمل جراحی Lengtheningدر استان دیگر قرار گرفته است .
درمان  conservativeو پی گیری بیمار و در آینده عمل  lengtheningو احتماال برداشتن سر رادیوس انجام

عکس عمل جراحی شده در سال 91

عکس کنونی

11

گردد.

اخبار شاخه ها
-

دختر خانم  14ساله که به علت bilateral D.D.H

در سن سه سالگی تحت عمل جراحی سالتر استئتومی و فمورال

شورتنینگ سمت راست و عمل جراحی فمورال شورتنینگ با  derotation osteotomyسمت چپ
قرار گرفته است  .هم اکنون با لنگش مراجعه نموده است  .در معاینه کوتاهی چهار سانتیمتر در سمت
راست دارد .حرکت مفصلی هیپ
خوب است .در عکسبرداری انجام
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شده acetabular dysplasia

دو

طرفه همراه با کوتاهی گردن فمور و
در سمت راست subluxation

سر

فمور دیده میشود .
درمان جراحی برای لگن فعال توصیه
نمی شود  ،لیکن احتمال نیاز به استئوتومی گنز وجود دارد و به جهت اختالف طول  ،اسکنوگرام و سپس  ephiphysiodesisسمت
چپ یا بلند کردن سمت راست از انتهای فمور پیشنهاد شد  ،تقویت عضالت ابداکتور هیپ برای کاهش لنگش انجام شود .
-

دختر خانم  11ساله که  15ماه پیش به علت شکستگی  subtrochantericفمور سمت راست و شکستگی cervico

 trochantericفمور سمت چپ تحت عمل جراحی باز و
فیکساسیون قرار گرفته است .بیمار با  limpingمراجعه
نموده ولی حرکت مفصلی هر دو هیپ خوب است و کوتاهی
سه سانتیمتری در اندام تحتانی سمت چپ دارد  .در
رادیولوژی هیپ سمت چپ عالئم  A.V.Nسر فمور و coxa
 varaمشاهده میشود .
انجام دادن  C.T scanو  MRIجهت بررسی یونیون
پیشنهاد گردید .و در صورت یونیون برداشتن  deviceوبرنامه ریزی  valgus osteotomyسمت چپ انجام گیرد.
-

آقای  17ساله که با  multiple joint deformity & contractureمراجعه نموده است  .بیمارقادر

به راه رفتن نیست  ،توسط همراه بغل شده و جابجا میشود و بر روی دو زانو خود را جابجا می کند  .در همه
مفاصل کانترکچر شدید و محدودیت حرکت دارد .در زانو ها بیش از صد درجه کانتراکچر دارد .
و در آرنج ها و زانوها  web & pterygiumدیده میشود وبا تشخیص multiple pterygium
 syndromeدرمان  rehabilitationو فیزیوتراپی و عمل جراحی
 resection arthroplastyآرنج جهت استفاده از شانه و آرنج و
 extention osteotomyدیستال فمور و احتماال فیوژن هر دو زانو
12

جهت سر پا ایستادن و راه رفتن پیشنهاد گردید.

-

آقای  21ساله که با تشخیص  diplegic spastic C.Pکه در کودکی تحت عمل جراحی قرار گرفته است .هم اکنون بیمار به

صورت  plantigradeراه می رود و با  limpingمراجعه نموده است در عکسبرداری انجام شده  subluxationهیپ و acetabular
 dysplasiaسمت چپ مشاهده میشود .در معاینه حرکت مفصلی لگن خوب است .درمان  conservativeو عکسبرداری Hip
 frog viewجهت  locateشدن سر فمور و پی گیری و در صورت پیشرفت  acetabular dysplasiaعمل جراحی femoral

ج -ژورنال کالب با عنوان :
Distal Humerus Fractures in the Elderly Population
توسط آقای دکتر امید رضا مومن زاده استادیار دانشگاه علوم
پزشکی و آقای دکتر احمد ریاحی رزیدنت سال سوم برگزار
گردید.
د -معرفی داوری ارتوکین توسط شرکت سینا پارس سالمت با
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 shortening& derotation osteotomyهمراه با  Ganz osetotomyیا کیاری استئوتومی پیشنهاد گردید.

سخنرانی آقای دکتر مجید وثوقی و Professor Julio Reinecke
با عناوین

13

Orthokine Therapy in Practice Molecular Basics of Orthokine Therapy
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گزارش کنگره

پنجمین کنگره جراحی زانو
پنجمین کنگره جراحی زانو در تاریخ  25-29بهمن ماه  96در مرکز همایشهای خلیج فارس جزیره کیش برگزار
گردید .باتوجه به پربار بودن سطح علمی کنگره و حضور پرشور و استقبال بسیاری خوبی در این کنگره از سوی
همکاران محترم ارتوپد داخلی و مهمانان خارجی در این کنگره به همراه داشت .بیش از  30مهمان خارجی از
سراسر دنیا در این برنامه حضور داشتند .حدود  60مقاله ارائه گردید که پس از ارزیابیهای انجام شده  21مقاله
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جهت ارائه و  33مقاله بعنوان ارائه بصورت پوستر تعیین گردید .نفرات مقاالت برتر به ترتیب زیر بودند.
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Kish Island, Iran

5th ISKAST Biennial International

Congress of Iranian Society of
Knee Surgery Arthroscopy and
Sports Traumatology
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گزارش کنگره
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1.The effect of gentamycin in the irrigating solution to prevent joint infection after anterior cruciate
ligament (ACL) reconstruction
 عليرضا يوسف گمركچي-١
2.Midvastus approach has better function in the first three months in comparis on to conventional
medial parapatellar approach: Clinical trial stuyd
 محمدرضا ميناتور سجادي-٢
3.The effect of patella refurcaing in total knee arthroplasty
 امير خرمي-٣
Relationship between femoral intercondylar notch stenosis and anatomic« :جایزه پوستر برتر نیز به مقاله
.» و به دکتر حسینعلی هادی تعلق گرفتintegrity of anterior cruclate ligament during total knee arthroplasty
 امید است.های تجهیزات پزشکی و دارویی با حمایت خود در برگزاری هرچه بهتر این کنگره تالش نمودندهمچون گذشته شرکت
.تر برگزار گرددهای آتی نیز با کیفیت عالی و بصورت هرچه باشکوه کنگره،هاکه با کمک همکاران و همچنین همیاری شرکت
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تقدیر به پاس برگزاری پنجمین کنگره انجمن جراحی زانو

اخالق پزشکی
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از سال های اولیه تغییرات بنیادی انجمن جراحان ارتوپدی ،اخالق پزشکی و کاربرد عملی و اجرای آن مورد نظر و در دستور کار هیئت
مدیرهها بوده است .شاید اولین برگزاری اخالق و قانون ارتوپدی در کنگره سراسری برمیگردد  16سال پیش که با حضور آقای دکتر
فاضل (ریاست جامعه جراحان ایران) ،دکتر مصطفی معین (کمیته اخالق) و نمایندگان پزشکی قانونی و نظام پزشکی در کنگره سراسری
انجمن برگزار گردید.
و تصمیمات آن با حضور مجمع عمومی انجمن عالوه بر نصیحت و راهنمایی اخالقی انجام حدودی برای اقدامات عملی شد .پس از آن
کمیته اخالق بطور مکرر تشکیل و پس از مذاکره و همفکری با نظام پزشکی جهت جلوگیری از خطاهای واضح پزشکی و اشکاالت بعضی
از همکاران شروع به بررسی و تذکر و حتی در بعضی از موارد معرفی به کانالهای قانونی گردید ،از آنجایی که شاید انجمن ارتوپدی
اولین انجمن پیگیر این مسئله بوده است؛ مصمم است برای جلوگیری از هجمههای شغلی و همکاران در مورد اشتباهات ،خطاها و حتی
شکایات بیماران با درنظر گرفتن کلیه جوانب وارد فاز عملیاتی توضیحی ،تذکری و در غیر موثر بودن معرفی به مراجع قانونی باشد .در
این راستا تاکنون  36پرونده مطرح که خوشبختانه بیش از  90درصد آنها با گفتگو و توضیح پایان یافته است؛ برآنیم که قبل از حضور
بعضی از مراجع غیرصالح و یا مراجع صالح بدون مدرک ،خودمان مسائل داخلی گروهی را حل و فصل نماییم؛ لهذا از کلیه همکاران
تقاضا میگردد در صورتی که اشخاص حقیقی جامعه به هر دلیلی مورد وهن قرار گرفته و یا از نظر رفتاری خود مورد وهن جامعه پزشکی
میگردند این کمیته را مطالعه نمایند.
در پیگیری و تکامل این پروسه جامعه جراحان ایران و سازمان نظام پزشکی دو سند جداگانه اخالق پزشکی را منتشر نمودهاند که به
انضمام سند اخالق پزشکی انجمن که خیلی پیشتر منتشر شده بود در ماههای آینده به اطالع همکاران خواهد رسید.
برای مثال یک مورد از ارجاعات انجمن:فتوکپی یک شاکی اجتماعی در زیر خدمتتان ارسال میگردد؛ بدیهی است که نه به تایید این
مقوله و فقط بیان بعضی از واقعیتهای این مسئله ،خطاهای پزشکی و اجتماعی باشد .امیدواریم با درنظرگرفتن مطالب فوق و اینکه
نظام پزشکی بطور جد پیگیر مسئله اخالق پزشکی است و در این راستا معاونتی تاسیس شده است تا همکاران عزیز کلیه اصول اخالقی
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و پزشکی را رعایت نمایند.

نامه رسیده از یک شکایت ...

با سالم و احترام
چند ماه پیش برای تعویض مفصل ران مادرم به آقای دکتر «م» که خیلی هم مشهور هستند و خیلی
هم مراجعه کننده دارند مراجعه کردم ،ایشان برای مشاوره قبل عمل ما را به آقای دکتر «ک» که
تخصص داخلی بودند معرفی کردند؛در مطب آقای دکتر»ک» دیدیم که همه مراجعه کنندگان مثل
ما هستند متوجه شدیم که دکتر «ک» باجناق دکتر «م» هستند ،وقتی به آقای دکتر «ک» مراجعه
کردیم ایشان بعد از نوشتن آزمایشات و گرفتن نوار قلب مادرم را جهت معاینات بیشتر به خانم
دکتر «س» متخصص قلب معرفی کردند و ما با مدارکی که همراه داشتیم اصرار کردیم که یک هفته
قبل نزد پزشک قلب نوار و ...گرفته ایم و ایشان کتب ًا تایید کردهاند که برای عمل مشکلی نیست،
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من مطالب زیر را جهت استحضار خدمت تون عرض می کنم:

ولی آقای دکتر گفتند این خانم دکتر پزشک فالن بیمارستان هستند و فقط ایشان باید نظر بدهند،
باالخره نزد خانم دکتر «س» رفتیم و تا دفترچه بیمه را به منشی دادیم ایشان گفتند که باید همین
اآلن اکو بگیرید و ما گفتیم که اجازه بدهید ما اول خانم دکتر را ببینیم که قبول نکردند ،بعد از
گرفتن اکو خانم دکتر گفتند که باید به فالن محل مراجعه کنید برای گرفتن اسکن قلب ،از منشی
تقاضا کردیم که مادرم از دستشویی استفاده کند و ایشان اظهار کردند که از دستشویی نمیتوانید
استفاده کنید و بروید فالن مسجد سر خیابان ،ما اصرار کردیم که مادرم به سختی حرکت میکند
و امکان رفتن به آنجا نیست؛ ولی مقبول نشد .منشی بقیه مطبها هم همین حرف را تکرار کردند،
یعنی در یک مجتمع پزشکی یا کلید را گم کرده بودند یا دستشویی خراب بود ،بماند ما که عالوه
بر چند ساعت که در مطب پزشکان بودیم از شهری تا شهر دیگر را نیز طی کرده بودیم و بماند که
چه کردیم !!!!!
با عرض پوزش از اینکه وقت شما را گرفتم
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ارادتمند
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در گذر تاريخ

گزیدهای از کتاب سوم ابتدایی در سال 1308

هرگز در خلق با رخ زرد مکوب
با دست تمنا در نامرد مکوب
هرگز ز سر سیه نیاید زرسرخ
با سفله مگرد و آهن سر مکوب
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ادیب السلطنه سمیعی
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مجالت سال 1338
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درگذشتگان

امسال همزمان افتادن اتفاقهای گوناگون و همراه با گذران روزمرهگیها ،اخبار تلخی
را در ارتباط با همکاران نیز شنیدیم؛ آقایان دکتر ایرج نوبهاری ،دکتر موسی آقا
عدالت و دکتر نادر نراقی ،عزیزانی بودند که در این سال دار فانی را وداع گفتند و به
دیار باقی شتافتند.
روحشان شاد
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یادشان گرامی

 انجمن جراحان ارتوپدی اطفال
جلسه ماهانه انجمن اطفال در تاریخ  97/2/6در محل انجمن ارتوپدی برگزار میگردد.

اطالعات بیشتر 88983609 :

 انجمن جراحان دست
جلسه ماهانه انجمن دست در روز سه شنبه مورخ  97/2/4در دفتر این انجمن برگزار میگردد.

اطالعات بیشتر 88665228 :

 انجمن جراحان شانه
جلسات ماهانه انجمن جراحان شانه و آرنج در تاریخ  97/2/6در محل انجمن ارتوپدی برگزار میگردد.

اطالعات بیشتر09198587687 :

 انجمن جراحان زانو
جهت کسب اطالعات از جلسات ماهانه انجمن زانو با این شماره تماس حاصل فرمایید.

اطالعات بیشتر 88084218 :

 برنامه فصلی انجمن  POTAدر بهار :1397
			
عنوان برنامه :عوارض  ،Internal Fixationدبیر دکتر نیما باقری -تاریخ97/01/31 :

اطالعات بیشتر88367178 :
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 انجمن جراحان ارتوپدی ایران
جلسه ماهانه انجمن دارای امتیاز بازآموزی در تاریخ 97/2/6در محل انجمن ارتوپدی برگزار میگردد.

اطالعات بیشتر 88983609 :
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برنامه گروههای ارتوپدی و اجنمنهای وابسته
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کنگره های آتی
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اﻃﻼﻋﯿﻪ ﭼﻬﻞ و دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎن اﯾﺮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻮﭘﺪي

 15ﻟﻐﺎﯾﺖ  19اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1397
ﺗﻬﺮان – ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎي رازي
ﻫﻤﮑﺎر ﮔﺮاﻣﯽ؛
اﺣﺘﺮاﻣﺎً ،ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪ ﭼﻬﻞ و دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﺮاﺣﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺮاﺣﺎن ارﺗﻮﭘـﺪي ،در ﺳـﺎﻟﻦ
ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎي رازي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان واﻗﻊ در ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﻤﺖ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﺗﻮﺑﺎن ﺷـﯿﺦ ﻓﻀـﻞ اﻟـﻪ ﻧـﻮري و اﺗﻮﺑـﺎن ﭼﻤـﺮان
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،درﻣﺎن
و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ  100ﻧﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﻟﺬا از ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮔﺮدد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗـﺎ ﭘـﻨﺠﻢ اردﯾﺒﻬﺸـﺖ اﻗـﺪام ﺑـﻪ
ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻋﻀﺎء
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه 1396

 2.500.000رﯾﺎل

از آﻏﺎز ﺳﺎل 1397

 3.000.000رﯾﺎل
 4.500.000رﯾﺎل

ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ

ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ:
 .1ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮري ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ آدرس :ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز ،روﺑﺮوي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﺎﺳﺎن ،ﺷﻤﺎره  ،94ﻃﺒﻘﻪ اول؛
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ :ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﺗﻤﺎس 5 -88966583-88983609 :و88993934
 .2ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب - 75188375 :ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻠﻮار
 .3ﺷﻤﺎره ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه5894-6315-1329-8190 :
ﺑﻪ ﻧﺎم :اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺮاﺣﺎن ارﺗﻮﭘﺪي اﯾﺮان.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﺪم ﺣﻀﻮري ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ رﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﮑﺲ ) (88983610و
ﯾﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ).(office@iranoa.org
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کنگره های 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

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 پیش برنامه کنگره خدمتتان شرح داده میشود:

27

دبیر برنامه ارتوپدی امسال جناب آقای دکتر مرتضی نخعی (ارتوپد ،جراح شانه) میباشند که زحمت
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ماه  1397در مرکز همایشهای رازی ،تهران برگزار خواهد گردید.
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کنگره های آتی
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کنگره های آتی
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مجمع انجمنهای
علمی گروه
پزشکی چیست و
چه مقامی دارد؟
بعد از تحوالت ناخواسته که در سطوح انتخاباتی و اجرایی نظام پزشکیها و عدم پشتیبانی واقعی این نظام از پزشکان صورت میگرفت؛
بعضی از انجمنها تصمیم به انجام یک گردهمایی غیردولتی جهت دفاع از حقوق و ارکان پزشکی نمودند که در این راستا ابتدا با حضور
 50انجمن مختلف پزشکی و سپس در نهایت با شرکت  170انجمن علمی تخصصی یک گروه علمی تشکیل گردید که هیئت مدیره آن
ابتدا  11نفر بودند که بعد به  27نماینده از رشتههای مختلف تخصصی ارتقا یافت.
هدف این مجمع دفاع از حقوق به حق پزشکان ،راهنمایی ارشادی وزیر و همکاری با نظام پزشکی است .از طرف انجمنهای مختلف
نمایندگانی به شرح زیر در هیئت مدیره جدید انتخاب شدند که در راستای اقدامات  4ساله آینده که میتواند همسو با نظام پزشکی،
انجمنها و وزارت بهداشت و درمان باشد تغییرات ماهوی در ارکان پزشکی این مملکت ایجاد کند .اعضای هیئت مدیره در محل انجمن،
ماهیانه جلساتی برگزار مینمایند.
خواهشمند است در موارد خاص پزشکی که احتیاج به یک نظارت همگانی است با این مجمع در تماس بوده و همکاری فرمایید.
اعضای هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب شدند:
گروه پزشکان:

گروه آزمایشگاه:

گروه پرستاری:

ایرج فاضل ،علی نوبخت حقیقی  ،محمدرضا

محمد وجگانی

مسعود فالحی خشکناب

ظفرقندی ،سید جلیل حسینی ،محمد

گروه بین رشتهای:

نشاني دبیرخانه انجمن:

شیرزاد ،علیرضا سلیمی ،غالمعلی عکاشه،

فاطمه نعمت اللهی

خيابان كارگر شمالي ،باالتر از جالل آل احمد،

عزت اهلل گلعلیزاده ،بهروز برومند ،سید

گروه علوم پایه:

خيابان فرشي مقدم (شانزدهم) ،شماره 119

احمد جلیلی ،عبدالرسول صداقت ،شهریار

محمدجواد رسایی

كدپستي1439837953 :

خاقانی ،بابک زمانی  ،کاظم عباسیون

محمد تقی جغتایی

صندوق پستي14195-111 :

گروه دندانپزشکان:

گروه مامایی:

شماره تلفن021 - 84138234 :

علی تاجرنیا ،محمد بیات

ناهید خداکرمی

نمابر021 - 88336003 :

گروه داروسازان:

گروه پروانه دار:

پست الکترونیکی:

سید حمید خویی ،امید سبزواری

محمدعلی محسنی بندپی،

گروه بهداشت:

محمدرضا اسدی

بیژن صدری زاده

info@ifmas.ir
سایت مجمع:
/http://ifmas.ir

