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خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران / 

دکتر محمد رازی
نجمن جراحان ارتوپدی اریان

رئیس ا

دوستان و همکاران عزيز

ملت شريف ايران در بيست و نهم ارديبهشت با شرکت در رفراندومی شگفت انگيز حماسه ای بزرگ آفريد.

در اين حماسه بزرگ خط مشی سياسی، اجتماعی، فرهنگی کشور توسط ملت فرهيخته ايران به تصويب رسيد. ملت ايران ضمن 

تصويب حقوق شهروندی، سياست کلی خارجی کشور را تصويب کرد. 

ملت ايران قرائت اصيل خود را از دين مبين اسالم به نمايش گذاشت. 

مردم شريف ايران ضمن به نمايش گذاشتن نبوغ سياسی اجتماعی خود، به ندای رهبران معنوی خود لبيک گفتند. 

جامعه فرهيخته پزشکی کشور باوجود بی مهری ها و ناماليمات اعمال شده از دولت های قبلی و علی الخصوص دولت جناب آقای 

روحانی، به مسئوليت ملی خود عمل کرده و با شور وصف ناپذيری وارد صحنه انتخابات شد. 

البته ريشه اصلی اين بی مهري ها را نبايد خدای ناکرده به حساب دولت ها و رؤسای دولت های گذشته گذاشت، بلکه ريشه اصلی 

آن به دليل عدم تمايل يا عدم حضور فرهيختگان اين جامعه در مسند شغل های حکومتی است. به زبان ساده وقتی بزرگان 

جامعه پزشکی پای خود را عقب مي کشند، شاهد حضور افراد کوچکی در کسوت وزارت يا بعضی از نمايندگان مجلس مي شويم 

که تنها راه بزرگ شدن خود را در توهين و افترا و تضييع حقوق مسلم جامعه پزشکی مي بينند.

البته اين رفراندوم پيام مهم ديگری نيز داشت و آن اين بود که ملت ايران انزجار خود را از بی عدالتی های اجتماعی و بيکاری و 

تقسيم ناعادالنه ثروت ملی اعالم کرد، و بجاست رئيس جمهور محبوب و محترم در رفع اين نقيصه همت بگذارند.

و حتی  ناآگاه  کانديداهای  از  بعضی  و  دارند  و  داشته  کردن جامعه  قطبی  دو  در  آنها سعی  داخلی  عوامل  و  دشمنان خارجی 

مسئولين فرهنگی ناآگاه نيز آتش بيار معرکه شده اند و بجاست تمامی کسانی که دستی بر آتش دارند اهميت موضوع را درك 

کرده و ريشه های آنرا قبل از پاگرفتن بخشکانند و همگی دلواپس ايران اسالمی باشند. 

ميهن خويش را کنيم آباد                            دست در دست هم دهيم به مهر  

سرآغاز
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خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران / 

با سالم و احترام 

همکاران ارجمند 

در ارديبهشت ماه امسال برنامه گروه ارتوپدی در جامعه جراحان برگزار شد که گزارش مفصل آن خدمت اعضاء 

ارسال گرديد. مهمترين رخدادی که انجمن در جريان اين برنامه در نظر گرفته بود ديدار همکاران جوان ارتوپد 

با هيئت مديره ارتوپدی استماع دغدغه ها و سخنان ايشان بود. متاسفانه تنها 3 تن از همکاران جوان در اين 

جلسه حاضر شدند. با توجه به نظرات و پيشنهادهای همکاران جوان در شبکه های مجازی انتظار حضور بيشتری 

از ايشان را داشتيم چرا که جمع شدن و بيان دغدغه ها و نيازها و پيشنهادات حداقل نياز برای مشارکت در 

امور مربوط به انجمن است. شرکت در اين جلسه نشانه ای از حميت و استواری همکاران جوان نسبت به گفته 

هايشان در شبکه های مجازی بود و اينکه تا چه حد هيئت مديره انجمن ارتوپدی می تواند روی کمک و همکاری 

ايشان حساب باز کند. به هر حال هيئت مديره انجمن ارتوپدی بر اين باور است که تنها راه برای پيشرفت جامعه 

ارتوپدی استفاده از همفکری و همکاری تمام اعضاء جامعه ارتوپدی اعم از جوان و پيشکسوت در پيشبرد امور 

است و اميدواريم در برهه ای ديگر بتوانيم در خدمت تعداد بيشتری از همکاران جوان باشيم تا با دغدغه های 

ايشان آشناتر شده و بتوانيم در جهت منافع ايشان قدم برداريم.

از آنجائی که شرکت فعال جامعه ارتوپدی ايران در کنفرانس های منطقه ای بسيار اهميت دارد و می بايست 

اين ارتباطات با کشورهای منطقه بيشتر شود در اين راستا شرکت فعال همکاران ارتوپدی در کنگره اوراسيا در 

روسيه و کنگره IMS در بيروت مدنظر قرار گرفت. به کليه اعضاء انجمن اطالع رسانی در اين زمينه شد و تعدادی 

عنوان سخنرانی برای کميته های علمی اين کنگره ها ارسال گرديد. عناوين مورد پذيرش قرار گرفته توسط 

همکاران در اين کنگره ها ارائه خواهد شد 

جلسات ماهيانه انجمن AO ترومای ايران که بطور ثابت پنج شنبه های آخر هر ماه برگزار می شود امسال هر ماه 

در محل انجمن ارتوپدی برگزار خواهد شد که می تواند برای همکاران مورد استفاده واقع شود.

 DVT جلسات کميته گايدالين ها بطور مرتب در انجمن تشکيل شد و هم اکنون گايدالين مربوط به پيشگيری از

آماده شده است که به زودی در اختيار همکاران قرار خواهد گرفت. الزم به ذکر است که انجمن ارتوپدی تصميم 

گرفته است که گايدالين های مورد نياز همکارن را راسًا توسط کميته علمی تهيه و به همکاران ابالغ کند. 

نسخه ای از اين گايدالين به مراکز قانونی مهم مانند نظام پزشکی و پزشکی قانونی اسال خواهد شد تا در آن 

مراجع به عنوان رفرانس در جلسات کارشناسی مورد استناد قرار گيرد.

نجمن جراحان ارتوپدی اریان
هیئت مدریه ا
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خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران / 

به  ارتوپدی  جراحان  انجمن  ارسالی  نامه 

سازمان های )نظام پزشکی، وزارت بهداشت، 

وزارت کار و رفاه اجتماعی، کمیسیون بهداشت 

و درمان مجلس شورای اسالمی(

نامه ها
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خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران / 
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خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران / 
جلسات ماهانه برگزار شده اجنمن

جلسه ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران 

4 خرداد ماه 1396

جلسه شانه
برنامه علمی گروه شانه با ارائه مقاله توسط آقای دکتر فريبرز عزيزی آغاز گرديد و در ادامه آقای دکتر محمدرضا گيتی در ارتباط با 

»دررفتگی مفصل آکروميوکالويکوالر« صحبت نمودند. سپس همکاران به ارائه کيس پرداختند.

برنامه اطفال
برنامه انجمن اطفال با گردانندگی آقای دکتر زرگرباشی و سخنرانی آقای دکتر غالمحسين شاهچراغی در ارتباط با »راديال کالب 

هند« آغاز گرديد و سپس همکاران به معرفی بيمار پرداختند.

برنامه ارتوپدی
برنامه علمی انجمن در ارتباط با هيپ برگزار گرديد. عنوان کلی جلسه بشرح زير بود:

Principles of Primary Total Hip Arthroplasty

منصور  دکتر  منافی،  عليرضا  دکتر  شيروانی،  شهرام  دکتر  مرتضوی،  سيدمحمدجواد  دکتر  اللهی،  عنايت  محمدعلی  دکتر  آقايان 

ابوالقاسميان، دکتر محمدتقی قضاوی از جمله سخنرانان بودند.

سپس در ادامه پانلی با گردانندگی آقای دکتر سيدمحمدجواد مرتضوی 

و با حضور آقايان دکتر بابک سياوشی، دکتر مسعود نوروزی، دکتر سيد 

زندی  رضا  سيد  دکتر  فرهمندی،  وحيد  منوچهر  دکتر  قريشی،  محمد 

برگزار گرديد.

شايان ذکر است اسپانسر اين برنامه علمی شرکت اسکوالپ بودند.
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خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران / 
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خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران / 
جلسات داخلی اجنمن

در روز دوشنبه 22 خرداد 96 در دفتر انجمن جلسه ای با موضوع: »همیاری و مسایل پیش روی بیست و پنجمین کنگره انجمن 

ارتوپدی« برگزار گردید که در این نشست آقایان دکتر محمد رازی )رئیس(، دکتر سید محمدجواد مرتضوی )دبیر انجمن( و دکتر 

سهراب کیهانی )دبیر کنگره( و خانم شبنم کجوری )مدیر داخلی( و روساء و نمایندگان محترم شرکت های تجهیزاتی پزشکی و 

دارویی حضور داشتند

از جمله مسائلی که ریاست محترم در این جلسه عنوان نمودند:  نحوه برگزاری کنگره ارتوپدی در هتل المپیک تهران و توضیحات 

کلی بود. همچنین ایشان در ارتباط با تغییراتی که در برگزاری برنامه علمی، حضور مهمانان و سخنرانان بین المللی، ارائه فضای 

ایده آل جهت برگزاری نمایشگاه و ... بود صحبت هایی را اظهار داشتند. در ارتباط با مسایل مالی و درصد افزایش قیمت ها در سال 

جاری در خصوص همیاری شرکتها با انجمن طبق مصوبه دولت محاسبه می گردد.

آقای دکتر مرتضوی و دکتر کیهانی در ارتباط با مطالب علمی و انتخاب سالن ها، هم چنین تغییرات انجام شده در برنامه )برگزاری 

برنامه بصورت ری الیو سرجری( و رعایت دقیق زمان همانند سال گذشته توضیحاتی را ارائه دادند و از شرکت ها درخواست کردند 

که در صورت داشتن مهمان برای برنامه علمی و برگزاری کارگاه عملی، اطالعات اولیه را هر چه سریع تر به دفتر انجمن ارسال 

نمایند تا پس از بررسی های الزم؛ پاسخ داده شود. ایشان خواستار همکاری بیش از پیش شرکت ها برای باالتر رفتن غنای علمی 

و کاربردی این کنگره نیز شدند.

همچنین هیئت مدیره اظهار داشتند که در راستای پیشرفت و تعالی شرایط شرکت کننده ها، نهایت همکاری را خواهند داشت. 

نمایندگان شرکت های حاضر هم پرسش هایی داشتند از قبیل: زمان دریافت پیش نویس برنامه علمی؟ زمان دریافت پلن نمایشگاه ؟ 

نحوه اطالع رسانی مطالب کنگره به شرکت ها، پیشنهاد راه های تبادل اطالعات آسان تر و سریع تر و ................

جلسه هیئت مدیره انجمن با موضوع »همیاری« با شرکت های تجهیزات 

پزشکی و دارویی در راستای

 بیست و پنجمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران
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خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران / 

بحث و تبادل نظر در جلسه انجام گردید 

پلن  روز   10 تا  هفته  یک  طی  شد  قرار  و 

به  اسپانسری  موارد  لیست  و  نمایشگاه 

شرکت ها ارسال گردد و پاسخ آن از سوی 

شرکت ها تعیین و به انجمن اعالم شود.

امید این را داریم که با همکاری بیشتر در 

کنار هم بتوانیم؛ کنگره پیش رو را هر چه 

پربارتر و باشکوه تر برگزار نماییم.
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خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران / 
اخبار شاخه ها

گزارش جلسه ماهانه شاخه فارس

شیراز
جلسه ماهانه انجمن ارتوپدی شاخه فارس در تاريخ 96/1/31 که در بيمارستان شهيد رجايی با گردانندگی 

زير  علمی  های  و سخنرانی  گرديد  برگزار  فارس  ارتوپدی شاخه  همکاران  با حضور  و  استاد شاهچراغی 

بصورت جامع و کامل انجام پذيرفت:

الف( آقای دکترامير رضا وثوقی با عنوان

FX. OF CALCANEUS  & COMPLICATION       

ج( معرفی بيماران مشکل و بحث وگفتگو توسط همکاران ارتوپدی برگزار گرديد.

تحت  راديوس  ديستال  و  آرنج  شکستگی  بدنبال  پيش  سال  پنج  که  ساله   9 بچه  پسر 

ترومای خفيف  بدنبال  که  قبل  ماه  تا شش  نداشتند  گرفتند مشکلی  قرار  عمل جراحی 

انجام  گذاری  اسلب  و  بسته  اندازی  جا  بيمار  برای  که  آرنج شدند  رفتگی مکرر  دچاردر 

Instability  شديد آرنج مراجعه نموده  با  بدنبال در رفتگی مکرر آرنج همراه  شد ولی 

که در معاينه Flexion 30˚   و در اکستانسيون دچار 

  Ligament ميشود اما     Posterior Dislocation

instability  Imbalance        soft tissue    ندارد 

 Trochlea Growth شده  انجام  عکسبرداری  در 

Arrest     مشاهده  می شود. درمان های پيشنهادی:  

 Hinge از   استفاده  و    Conservative درمان 

و  فيزيوتراپی  و    support

استئوتومی  جراحی  درمان 

ديستال هومروس و عوارض 

محدوديت  و  آن  به  مربوطه 

از  بعد  آرنج  مفصل  حرکت 

عمل جراحی بحث گرديد.

آقای 45 ساله که به علت تومور بافتی و استخوانی Malignant Fibrous Dysplasia   استخوان فمور تحت عمل جراحی تومور و 

 Double دچار شکستگی اسخوان فمور و جااندازی و فيکساسيون   Minor Trauma راديوتراپی قرار گرفته و پس از 13 سال بدنبال

Plating  و بدنبال آن Nonunion  شده است .بيمار لنگش و ضعف عضالت کوادری سپس دارد ولی درد ندارد . Flexion  زانو 60-70  

درجه و weak extension  زانو دارد . درمانهای پيشنهادی ذيل :

درمان Conservative   و استفاده از آمپول های Cinnopar  جهت درمان پوکی استخوان و تقويت عضالت کوادری سپس   -

و حرکت مفصلی و استفاده از Hinge Supper   زانو 

 What  went  wrong?                          )ب

توسط آقای دکتر آرمين دکتر ابطحيان



11
شماره 68 

خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران / 

 Double plating  درمان جراحی باز نمونه برداری جهت سیتولوژی و پیوند استخوان با نگه داشتن  -

  Intramedullary و نمونه برداری جهت سیتولوژی و پیوند استخوان و استفاده از  Double plating درمان جراحی باز در آوردن  -

inter locking  nail   جهت فیکساسیون بحث گردید. 

آقای 46 ساله که با درد زانو و اکستانسیون ضعیف زانو همراه با 

  Lateral Dislocation of Patellar و   mild  Genu Valgum

مراجعه نمودند چون حرکت مفصلی نسبتا خوب است در مورد 

خارجی  سازی  آزاد  جراحی  عمل  و     Conservative درمان 

کشکک زانو و در نهایت تعویض مفصل زانو بحث شد.

 خانم 65 ساله که زانوی چپ تحت عمل جراحی T.K.A   قرار گرفته با اختالل در 

اکستانسیون زانوی چپ مراجعه نموده در عکسبرداری انجام شده ، کشکک به سمت 

باال رفته است، استئوفیت در سمت داخلی زانو و  Staple به علت عمل جراحی 

H.T.O   در گذشته مشاهده می شود در مورد علل اختالل در مکانسیم  اکستانسیون  

زانو و پارگی پاتالر تاندون که شامل عمل جراحی H.T.O   و آسیب به خونرسانی 

کشکک و عضالت کوادری سپس و ضعف تکنیکی جراحی T.K.A   و علل زمینه ی 

اضافه وزن و Diabetic Mellitus , Uremia , Stiffness    بحث گردید.

درمان جراحی بر اساس CT  Scan   انجام شده جهت بررسی روتاسیون ایمپلنت 

پیشنهاد گردید.

1- در CT Scan   انجام شده Rotation Implant  مورد قبول باشد عمل جراحی Patellar Tendon Reconstruction   انجام گیرد.

2- در CT  Scan انجام شده Rotation Implant مشکل داشته باشد عمل جراحی Revision T.K.A    انجام گیرد.

چ( ژورنال کالب  با عنوان:

Management of Acute Proximal Humeral Fractures

آقای  توسط  زاده  مومن  رضا  امید  دکتر  آقای  هماهنگی   با 

دکترحسین  آزادی طلب رزیدنت سال سوم برگزار گردید.

 NOAC داروهای  معرفی  ه( 

توسط آقای دکتر حسینیان 

از شرکت آرنا



12
شماره 68 

خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران / 
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انتخابات هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی شاخه فارس

آقای دکتر غالمحسین شاهچراغی / رئیس هیئت مدیره

آقای دکتر محمدجعفر امامی / نایب رئیس

آقای  دکتر فریدون مجتهد جابری / دبیر

آقای دکتر سید کاظم چابک / دبیر

آقای دکتر سیدامیررضا مصباحی / دبیر اجرایی

آقای دکتر مسعود حاجیوندی / بازرس

آقای دکتر محمدحسین حبی / بازرس علی البدل

آقای دکتر احمد انقیاد / عضو علی البدل

خانم دکتر زهرا صارمی / عضو علی البدل

شیراز

هیئت  انتخابات   96/3/25 تاریخ  در 

شاخه  ارتوپدی  جراحان  انجمن  مدیره 

فارس با حضور جناب آقای دکتر عکاشه 

و به ریاست آقای دکتر احمد انصافداران 

و بازرس آقای دکتر کاوه باشتی و منشی 

جلسه خانم دکتر معصومه پورمختاری در 

شیراز برگزار گردید. رأی گیری با حضور 

اکثریت اعضا انجام شد و اعضای هیئت 

مدیره بشرح زیر انتخاب گردیدند:
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کنفرانس یک روزه ارتوپدی سالمندان شاخه آذربایجان
تبریز

سالمندان  ارتوپدی  روزه  یک  کنفرانس 

علوم  دانشگاه  ارتوپدی  گروه  همکاری  با 

ارتوپدی  انجمن  و  تبریز  و  ارومیه  پزشکی 

شمال غرب کشور در تاریخ چهارم خرداد 

بیمارستان  تیاتر  آمفی  سالن  در   96 ماه 

این  گردید.در  برگزار  ارومیه  خمینی  امام 

میربهرام  دکتر  دبیری  به  که  کنفرانس 

فلوشیپ  و  ارتوپدی  متخصص  صفری 

گردید  برگزار  فقرات  ستون  جراحی 

از  ارتوپدی سالمندان  با  مرتبط  موضوعات 

استخوان  پوکی  حضور  در  جراحی  جمله 

سالمندان  در  ارتوپدی  بیماریهای  اداره  و 

باشرکت همکاران ارتوپد و سایر تخصصها 

از جمله بیهوشی و توانبخشی و روماتولوژی 

نظر  تبادل  و  بحث  مورد  قانونی  پزشکی  و 

قرار گرفت.



اخبار شاخه ها
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AO چهارمین کنفرانس ماهانه انجمن

آخرین  در  بازآموزی  امتیاز  با   AO انجمن  ماهانه  جلسه  میرساند  اطالع  به 

پنجشنبه هر ماه در دفتر انجمن جراحان ارتوپدی برگزار می گردد.

در   96 ماه  اردیبهشت   28 روز  در  انجمن  این  علمی  کنفرانس  چهارمین 

انواع  »درمان  با  ارتباط  در  جلسه  موضوع  گردید.  برگزار  انجمن  دفتر 

شکستگی های استابولوم« بود و ریز موضوعات آن: آناتومی و طبقه بندی، 

شکستگی های  پوستریور،  دیوار  شکستگی های  عرضی،  های  شکستگی 

کاظمی،  سیدامیرمحلیشا  دکتر  آقایان  که  بود  دیسلوکیشن...  سرجیکال 

دکتر علیرضا امین جواهری، دکتر بابک سیاوشی، دکتر کاوه قرنی زاده، دکتر 

سیدمحمدجواد مرتضوی و دکتر مسعود نوروزی سخنرانان این برنامه بودند.



AO پنجمین کنفرانس ماهانه انجمن

این کنفرانس علمی با موضوع : درمان انواع شکستگی های پروگزیمال هومروس در تاریخ 25 خردادماه 1396 در دفتر انجمن جراحان 

ارتوپدی برگزار گردید که برنامه بشرح زیر بود : 
Program: 

1) P H Fx assessment classification

Dr Naderi

2) P H fx conservative VS Operation 

Dr Guity

3) Principle of plate fixation in P H fx 

Dr Kamrani

4) MIPO osteosynthesis in P H fractures

Dr Ebrahimpoor

5) Isolated Greater tuberosity fracture

Dr Bagheri

6) Shoulder Arthroplasty for proximal Humeral fracture

Dr Nakhaei

7) Case based Discussion - Moderator: Dr Guity

8) Case Presentersr : Dr Khorsandi

Dr Norouzi Dr Naderi Dr Azizi
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کنگره جامعه جراحان امسال از تاریخ 22-18 اردیبهشت ماه 96 در مرکز همایش های رازی برگزار گردید. مطابق هر سال دعوت 

از اعضا از طریق ارسال پوستر، فرم ثبت نام، ارسال ایمیل و نامه و تماس تلفنی انجام گرفت که البته طی دو سال اخیر کانال و 

گروه های انجمن و جانبی نیز به اطالع رسانی کمک شایانی نموده اند اما متاسفانه شرکت اعضا نسبت به سال های گذشته بسیار 

کمتر بوده است.
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گزارش کنگره

گزارش برنامه ارتوپدی در چهل و یکمین کنگره جامعه جراحان

مبارکه  کریمی  محمود  دکتر  آقای  جناب  ارتوپدی  برنامه  دبیر 

اعضای  با  مدیره  هیئت  اندیشی  هم  جلسه  ابتدا  اول  روز  بودند. 

ریاست  رازی  محمد  دکتر  آقای  جناب  حضور  با  که  بود  جوان 

انجمن برگزار گردید. البته متاسفانه همکاران استقبال چندانی از 

این جلسه نکردند و تعداد کمی حضور یافتند. ریاست انجمن در 

ارتباط با مشکالت پیش رو و نحوه عملکرد انجمن و همچنین نیاز 

همراهی و اتحاد و حضور همکاران صحبت نمودند.

به  باتوجه  بود که  پا  با مشکالت مچ  ارتباط  جلسه دوم در 

موضوع و تعداد همکاران، حضور قابل قبولی در این برنامه 

داشتند و جلسه با گردانندگی آقایان دکتر محسن موحدی 

یگانه، دکتر محمدرضا میعاد، دکتر رامین اسپندار ... برگزار 

گردید.



روز دوم برنامه اختصاص به برنامه پرستاری داشت که البته مسئولیت و برنامه ریزی این برنامه بعهده جناب آقای دکتر ذبیح 

اله حسن زاده بود. علیرغم دعوت از پرستاران مختلف از بیمارستان ها و مراکز درمانی استقبال قابل قبولی نداشتند البته به 

دلیل برگزاری یک برنامه همزمان دیگر پرستاری در کنگره جامعه جراحان، تعداد کمی از پرستاران و پزشکان در سالن ارتوپدی 

شرکت کردند.

روز چهارم اختصاص به برنامه گروه دست و در جلسه دوم گروه شانه بود. جلسه دست با حضور کمی از اعضا برگزار گردید. جلسه 

شانه باتوجه به تعداد کم اعضای این گروه بخوبی برگزار گردید و اکثریت همکاران متخصص شانه در این برنامه حضور یافتند.

برنامه روز پنج شنبه به گروه زانو اختصاص داشت. حدود 50 نفر از همکاران در این برنامه شرکت کردند. این برنامه در دو جلسه 

برگزار گردید و در هر جلسه 3 سخنرانی و یک جلسه بحث و پرسش و پاسخ بود که با استقبال همکاران روبرو گردید. در جلسه 

زانو یک سئوال نیز از همکاران پرسیده شده و در نهایت از میان پاسخ های درست آقای دکتر مهران سلیمانها برنده شدند.
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گزارش کنگره

برگزار گردید. تعدادی  با موضوع اطفال  برنامه روز جمعه 

یافتند.  برنامه حضور  این  در  نیز  اطفال  از همکاران گروه 

میان  از  که  گردید  مطرح  سئوال  یک  نیز  جلسه  این  در 

پاسخ های درست آقای دکتر رامین ارژنگ و دکتر شهاب 

ایلکا برگزیده شدند.

گذشته  سال های  با  را  امسال  برنامه  بخواهیم  اگر  کل  در 

مقایسه کنیم؛ باید گفت که از تعداد شرکت کنندگان روز 

به روز در جلسات علمی کاسته می شود و فقط سخنرانان و 

تعداد کمی مدعو در برنامه ها وجود دارد که برنامه امسال 

بسیار  اندک،  کنندگان  شرکت  و  اعضا  نام  ثبت  نظر  از 

بی سابقه بود.

البته یکی از مهم ترین دالیل آن تعدد بسیار برنامه های علمی و سمینارها و کنگره هاست که حضور افراد را به یک 

یا دو تا از آنها در طول سال بسنده می نماید و این یکی از علت های اصلی عدم استقبال است. در واقع بهترین کمک 

و راهکار جهت پربارتر شدن جلسات، تجمیع و یکپارچه سازی و ادغام جلسات در طول سال میباشد تا هم کیفیت 

برنامه های علمی باال رفته و تعداد شرکت کنندگان افزایش یابد.
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کنگره های آتی



برنامه گروه های ارتوپدی و اجنمن های وابسته

   انجمن جراحان ارتوپدی ایران
جلسه ماهانه انجمن دارای امتیاز بازآموزی در تاریخ96/5/5 در محل انجمن ارتوپدی برگزار می گردد.                             اطالعات بیشتر : 88983609

  انجمن جراحان ارتوپدی اطفال
جلسه ماهانه انجمن اطفال در تاریخ 96/5/5 در محل انجمن ارتوپدی برگزار می گردد.                                                اطالعات بیشتر : 88983609

  انجمن جراحان دست
جلسه ماهانه انجمن دست در روز سه شنبه مورخ 96/5/3 در دفتر این انجمن برگزار می گردد.                                    اطالعات بیشتر : 88665228

 انجمن جراحان شانه
جلسات ماهانه انجمن جراحان شانه و آرنج در تاریخ 96/5/5 در محل انجمن ارتوپدی برگزار میگردد.                        اطالعات بیشتر: 09198587687

  انجمن جراحان زانو
جهت کسب اطالعات از جلسات ماهانه انجمن زانو با این شماره تماس حاصل فرمایید.                                               اطالعات بیشتر : 88084218

 انجمن پوتا
برنامه فصلی تابستان در روز جمعه 23 تیرماه 96  برگزار می گردد.                                                                              اطالعات بیشتر: 88367178 
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سئواالت  و  همکاران  نیاز  به  باتوجه  قبلی،  بخش های  پیرو 

وصالی  رضا  دکتر  آقای  جناب  مزاحم  نیز  بار  این  درخواستی، 

قاضی محترم دادگستری شدیم تا به یکی دیگر از سئواالت ما 

پاسخ دهند:

سئوال: اختیارات شورای حل اختالف در نظام پزشکی و دخالت آنها در امور شکایت پزشکی چیست؟

پاسخ: در پاسخ به پرسش باال موارد ذیل خدمتتان ایفاد می گردد: 

ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مقرر 

داشته: »به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع 

اختالفات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری 

برخوردار است به شورای حل اختالف واگذار می گردد...«.

در راستای تحقق بخشی از سیاست های قضائی مقرر در ماده مرقوم که مربوط به دادرسی سریع و آسان 

بوده و به منظور مفاد بندهای )ز(، )ح( و )ط( ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، دستورالعملی در 

11 ماده و 6 تبصره جهت تشکیل شوراهای حل اختالف ویژه امور پزشکی به تصویب ریاست محترم وقت 

قوه قضائیه حضرت آیت ا... شاهرودی به تصویب رسیده است.

مفاد دستورالعملی مذکور اجماالً به شرح ذیل می باشد:

حدود صالحیت ذاتی شوراهای ویژه امور پزشکی، حل و فصل اختالفات اعضای جامعه پزشکی با   .1

یکدیگر و همچنین اختالفات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می باشد و از حیث 

صالحیت محلی، محدود به قلمرو سازمان نظام پزشکی هر شهر یا استان می باشد.

همکاران عزیز در این بخش به بیان قوانینی می پردازیم که 

ذکر آن خالی از لطف نبوده و آگاهیمان را در حل مسائل 

افزایش می دهد. احتمالی آتی 
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یا  مربوط  شهر  پزشکی  نظام  سازمان  محل  در  المقدور  حتی  ویژه،  شوراهای  استقرار  محل   .2

نزدیک ترین مکان به آنجا می باشد. تأمین محل استقرار و تجهیزات مورد نیاز شوراهای مذکور برعهده 

سازمان نظام پزشکی است. و اداره کل امور استان ها و سازمان های وابسته قوه قضاییه مساعدت الزم را 

خواهند نمود.

اختالف  قانون شوراهای حل  در  مقرر  نصاب  حد  تا  پزشکی  ویژه  رسیدگی شورهای  صالحیت   .3

مصوب 1394 می باشد. 

شوراهای ویژه بدوی حداکثر تالش خود را جهت ایجاد صلح و سازش در کلیه دعاوی مطروحه   .4

به کار برده و در صورت عدم موفقیت، در صورت داشتن صالحیت رسیدگی، حکم مقتضی توسط قاضی 

شورا صادر می شود. و در صورتی که فاقد صالحیت رسیدگی باشد، به صالحیت مرجع قضایی، قرار عدم 

صالحیت صادر و پرونده به آن مرجع ارسال می نماید.

رؤسای کل دادگستری های استان، به تعداد شوراهای ویژه پزشکی قاضی مشاور انتخاب و معرفی   .5

می نمایند که با ابالغ ریاست محترم قوه قضاییه منصوب می شوند.

و  قوانین  براساس  پزشکی،  نظام  سازمان  در  پزشکی  امور  ویژه  اختالف  حل  شوراهای  تشکیل  نتیجه: 

قانون شوراهای  و  مفاد دستورالعمل مذکور  رعایت  با  که  بوده،  قضائیه  قوه  ریاست محترم  دستورالعمل 

اجرائی  نامه  آئین  و   1394 مصوب  اختالف  حل 

آن به وظایف قانونی محوله عمل می نمایند و در 

حدودی که در قانون شورای حل اختالف و نصاب 

مقرر در آن تجویز گردیده، به شکایت اشخاصی 

از پزشکان و به اختالفات جامعه پزشکی با سایر 

و  رسیدگی  حقوقی  یا  حقیقی  از  اعم  اشخاص 

حل و فصل می گردد.

دکتر رضا وصالی – قاضی دادگستری
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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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و  همکاران  دسترس  در  پرویزی  پروفسور  کتاب 
عالقمندان قرار می گیرد. خواهشمند است جهت کسب 
اطالعات بیشتر با دفتر انجمن تماس حاصل فرمائید.        

تلفن های انجمن: 88993935 - 88993934

جمله  از  و  جهان  جای  همه  در  علمی  های  انجمن 
که  می کنند  دنبال  را  درازمدتی  اهداف  ما  کشور  در 
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 
برترین های  از  یکی  به عنوان  جهان  سراسر  در  بلکه 
این  دانش آموزان  ما  برای  ارتوپدی شناخته می شود، 
پربار  و  آموزنده  می تواند  مجرب  همکاران  و  رشته 

باشد.

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

کوچک ولی ماندگاری بردارد.

هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران
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جهــت ارســال آگهی هــای تبلیغاتــی خــود خواهشــمند 

ــران  ــدی ای ــان ارتوپ ــن جراح ــر انجم ــا دفت ــت ب اس

ــد. تمــاس حاصــل فرمایی

021 - 88966583 ،88993935 ،88983609
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