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دوستان و همکاران گرامی
با سالم؛
یک سال دیگر از دفتر زندگانی و کاریمان در حال ورق خورن است...
امسال وقایع گوناگونی را پشت سر گذاشتیم ،حوادث اجتماعی ،حوادث تلخی
از جمله از دست دادن دوستان و همکارانی که هنوز هم خارج از باورمان است .مسائل عمومی مختلف که تأثیر
مضاعفی بر روند زندگی همگان داشته است.
با تمام این احوال امسال همچون همیشه با یاد خداوند بزرگ و تکیه بر تمام نیروهای خوب کائنات ،سالی
همراه با سربلندی و موفقیت را برای تک تک شما بزرگواران آرزومندم.
امیدوارم در سال جدید اخبار خوب و مثبت بیشتری را در تمامی زمینهها؛ چه پزشکی ،اقتصادی ،رفاهی و ...
شنیده و آینده خوبی را پیشرو داشته باشیم.
پیشاپیش فرارسیدن نوروز باستانی ،بهار شادمانی را به شما عزیزان و همکاران تبریک
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عرض مینمایم.

دکترغالمعلی ع کاهش
سردبیر

پيام رئيس
هوا دلپذیر شد ،گل از خاک بردمید

پرستو به بازگشت زد نغمه امید

به جوش آمد از خون درون رگ گیاه

بهار خجستهفال خرامان رسد ز راه

اساتید ،دوستان و همکاران ارجمند

سخن را با نام و یاد خداوند متعال آغاز میکنم؛

در حالی آخرین روزهای سال  1397را به پایان میرسانیم که این سال بطور اعم برای هموطنان
شریف و بطور اخص برای جامعه پزشکی و جامعه ارتوپدی کشور سالی خاص و پر فراز و نشیب بود.
جهانخواران همیشه از اطالعات تاریخی و جامعه شناسی برای برنامهریزیهای بلند مدت خود استفاده میکنند.
عظمت تاریخی این مرز و بوم چه قبل و چه بعد از اسالم همیشه لرزه به اندام آنان انداخته و خواب خوش را از آنان میگیرد و آنان را به مسیر توطئه
و بقول خودشان مهار و کنترل این سرزمین میاندازد .متأسفانه در سال  97این فشارها موجب بحرانهای اقتصادی و سردرگمی مسئولین و فشار
اقتصادی به جامعه مظلوم ایران و به طبع آن تحت تأثیر قرار گرفتن بهداشت و درمان و سالمت جامعه شد .یقین دارم جامعه فرهیخته پزشکی و به

خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران  /شماره 76

		

بهاران خجسته باد ،بهاران خجسته باد

ویژه جامعه ارتوپدی کشور همچون گذشته با حفظ مرجعیت خود با آغوش باز نسبت به خدمت رسانی به مردم فهیم و صبور کشورمان ادامه داده و
انتقادات بیجای کسانی که خود ،کارشان را بلد نیستند یا نمیخواهند بلد شودند ،موجب دلسردیشان نمیشود.
متأسفانه در سال  97تعداد چشمگیری از همکاران عزیزمان را از دست دادیم که الزم است با ذکر نام یاد و خاطره آنها را گرامی بداریم .دکتر احد
دیلمقانی از بزرگان ارتوپدی کشور و رئیس سابق دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز ،پروفسور عیسی نواب ،دکتر کیوان مزدا ،دکتر سید تقی نوربخش،
دکتر شهریاری راد ،دکتر فرخ فکرت ،دکتر مهدی میرسعیدی و دکتر محمدتقی شفیعی رودسری ،گرچه فقدان هرکدام از این عزیزان موجب تأسف
و تأثر فراوان است ،اما شوک ناشی از فوت نابهنگام دکتر سیدتقی نوربخش ،رئیس سابق و عضوت هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران بسیار
دردناک و فراموش ناشدنی است.
در سال  97موفق ترین کنگره انجمن را با حضور تعداد کثیری از همکاران و بخصوص همکاران تازه فارغ التحصیل شده و حضور رزیدنتهای ارتوپدی
برگزار کردیم .و نه تنها تعداد بیشمار شرکت کنندگان بلکه برنامههای متنوع علمی کنگره بسیار حائز اهمیت بود.
از نقاط عطف اتفاقات سال  97میتوان از حضور مستحکم جامعه ارتوپدی کشور و حمایت مالی آنها از کنگره و برنامههای انجمن نام برد ،که این
حمایت همه جانبه معانی بسیاری را در بردارد.
امسال چالشها و ایجاد سناریوها و بحرانسازیهای مکرر از سوی مدیریت چند سال گذشته وزارت بهداشت و درمان سرانجام با فرونشست طوفان و
تغییرات مدیریتی آن وزارتخانه در ماههای آخر سال موجب ایجاد جو آرام و امیدواری در جامعه پزشکی کشور شد .و امید است روزهای با انگیزهتر
و بدون چالش و آرامی را جامعه پزشکی در پیشرو داشته باشد.
هیئت مدیره محترم انجمن در سال  97تمامی تالشهای خود را در راه پیشرد اهداف انجمن بکار برد و با فعالتر کردن کمیتههای مختلف و مشارکت
در فعالیتهای علمی و راهبردی جامعه جراحان و سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت حضور مؤثر خود را در این عرصه به نمایش گذاشت.
به امید روزها و سالهای شادتر و موفقیتآمیزتر برای تمامی همکاران عزیز.

نج دکتر محمد رازی
م
رئیس ا ن جراحان ارتوپدی اریان
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امسال کادر اداری انجمن همچون سالهای گذشته نشان داد که انجمن ارتوپدی همچنان پیشتاز سایر انجمنها در این رابطه است.

پيام دبري
اساتید محترم ،همکاران و دوستان عزیز
با سالم؛

سال  97را در حالی به پایان میرسانیم که جامعه ارتوپدی از نظر صنفی و علمی در رویارویی
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با چالشهای فراوان بوده است .اجرای کنگره بیست و ششم انجمن ارتوپدی ایران با اقبال
عمومی شما و افزایش شرکت بیش از  35نسبت به سالهای قبل و همیاری وسیعتان در
ایراد سخنرانی و شرکت در بحثهای علمی و گروهی ،تاییدی بر موفقیت تمامی اعضای
انجمن ارتوپدی در گذر از چالشهاست.
اینجا زمان و مکان مناسبی است که از تمام آنها که در اجرای کنگره و برگزاری آن به نحو
احسن؛ با اشتراک تجربه و دانش خود حضور داشتند و آنان که بعد از کنگره مرا مورد لطف قرار دادند تشکر نمایم.
حضور در جامعه ارتوپدی ایران ،آموزش مداوم و آرامش پایدار در شغل را برای انسان بهمراه میآورد .امسال مسائل صنفی در کنار
تحوالت اجتماعی و اقتصادی جامعه کنونی و بخصوص جامعه پزشکی پررنگ تر دیده می شود که نیاز به همراهی و حرکت روزبروز جلو را
در مقابل اتفاقات درون و بیرون انجمن بیشتر میکند .مسائل مربوط به لوازم اجرای احسن شغل اعم از وضعیت شغلی ،تعامل با همکاران
پزشک و پیراپزشک ،سختافزارهای مورد نیاز و زیرساختهای پزشکی کشور در کنار تعرفه لزوم بروز بودن ما را در جریان تحوالت
پزشکی اجتماعی افزایش می دهد.
سابقه اجرای جلسات ماهانه انجمن به مدت طوالنی ،این تجربه را برای من به همراه داشته است که بروز بودن دانشمان نقطه قوت ما در
تمامی درخواست احقاق حقهای ماست ،جامعه ارتوپدی به مناسبت این به روز بودن در کنار دانش جهانی میتواند همیشه به حق خود
و درخواست حق خود تاکید کند.
دو سال اخیر که در جریان مسائل مالی انجمن قرار گرفتهام و علیرغم نوسانات اقتصادی جامعه که در انجمن هم بازتاب داشته است
توانستیم عالوه بر تکمیل ساختار اداری مالی انجمن و اداری نمودن امالک انجمن ،یک ساختمان

جدید برای انجمن

ابتیاع نماییم که در ارتقای مالی ذخیره انجمن بسیار موثر است.
در خاتمه بعنوان دبیر بخش ارتوپدی چهل و سومین کنگره جامعه جراحان ایران (18
لغايت  22خرداد  )1398از شما برای حضور فعال در این کنگره دعوت میکنم ،امیدوارم
حضور فعال شما در این کنگره نقش مهم جامعه ارتوپدی را در بخشهای مختلف جراحان
ایران پررنگتر نماید و امکان حضور فعالتر ما را در تصمیمگیرهای کالن جامعه جراحان و
پزشکی بهمراه داشته باشد.
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سال نو مبارک با آرزوی سالی خوش ،سالمتی پایدار و آینده ای پربار برای تمامی همکاران و عزیزانشان

دکترروشنکمرادی

5
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پيام دبري کنگره

همکاران محترم
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با سالم و احترام؛
امسال نیز به رسم قدیم مفتخریم با همیاری و مساعدت اساتید برتر و برجسته کشور
و همچنین با همکاری صاحب نظران خارجی ،بیست و هفتمین کنگره انجمن جراحان
ارتوپدی ایران ( 17 –13آبان ماه  )2019 Nov 8-4()1398با شعار« :یک مسئله ،چند
راه حل» برگزار نمائیم ،امید است این گردهمایی عالوه بر افزایش علم روز ارتوپدی
و حل مسائل پیش رو؛ سبب دیدار دوستان عزیز گردیده و بستر مناسبی را جهت
برقراری ارتباطهای آتی علمی فراهم نماید.
در برنامه کنگره امسال عالوه بر دعوت و استفاده از تجربیات گروه های مختلف تخصصی ارتوپدی ،سعی خواهد
شد تا برای گروههای دیگر از جمله فیزیوتراپی و پرستاری ،رزیدنتی و ...نیز برنامه های جالب و آموزندهای برگزار
گردد.
همچنین امسال در روز پنج شنبه  16آبان ماه مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن برگزار می گردد ،که
امید است با حضور حداکثری همکاران و اعضای محترم این بخش به خوبی اجرا گردد.
در روز جمعه مورخ  17آبان ماه برنامه کانسنسوس اجرا خواهد شد.
سایت ارسال مقاالت نیز جهت ارسال خالصه و مقاالت برتر علمی همکاران محترم راه اندازی و باز شده است.
همکاران محترم می توانند جهت ارسال مقاالت علمی خود به سایت زیر مراجعه نمایند.

www.iranoa.talashnet.com

امیدوارم با برگزاری هرچه پربارتر و باشکوهتر این همایش؛ گامی بزرگ و موثر در روند ارتقای علمی جامعه
پزشکی و ارتوپدی کشور را برداریم.
با تشکر
دکتر عادل ابراهیم پور
دبیر بیست و هفتمین کنگره

6

انجمن جراحان ارتوپدی ایران

اخبار شاخهها
تشکیل شاخه جدید انجمن جراحان ارتوپدی ایران

گیالن

پیرو تشکیل جلسه مجمع عمومی نوبت اول در استان گیالن ،با حضور اکثریت اعضا اعضای هیات مدیره و بازرس در سالن اجتماعات
نظام پزشکی رشت برگزار گردید و افراد زیر برای مدت  2سال جهت حضور در هیات مدیره و بازرس انتخاب شدند.
آقای دکتر حسین اتحاد  /آقای دکتر مسعود کریمی  /آقای دکتر علی کریمی  /آقای دکتر محسن وحید  /آقای دکتر کامران اسدی
اعضای علی البدل
آقای دکتر محسن مردانی /علی البدل اول
آقای دکتر مهران سلیمانها /علی البدل دوم
بازرسان
آقای دکتر محمد خاک /بازرس اصلی
آقای دکتر امیدقلی پور بشیری /بازرس علی البدل
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اعضای اصلی

جلسات انجمن ارتوپدی شاخه
گیالن با ارائه ژورنال کالب و
 Problem caseراس ساعت
 10صبح پنجشنبه هر هفته

7

برگزار گردید.

گزارش

اهدای جایزه دکتر پرویزی سال 2018
گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور ارج نهادن به مقام علمی و اخالقی آقای دکتر جواد پرویزی استاد دانشگاه توماس
جفرسون آمریکا و استاد انتخابی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال  1391همزمان با حضور ایشان در کنگره سالیانه دانشگاه علوم پزشکی
تهران نخستین جایزه دکتر پرویزی ( )Dr Parvizi`s Awardرا به بهترین پایان نامه رزیدنتی در سطح کشور اعطا نمود که شامل جایزه نقدی
خبرنامه انجمن جراحان ارتوپدی ایران  /شماره 76

یک دوره اشتراک مجله  JBJSاز طرف انجمن ارتوپدی یک دوره فلوشیپ  6ماه در دانشگاه توماس جفرسون با دکتر پرویزی بود.
هرساله این جایزه به بهترین پایان نامه رزیدنتی اعطاء خواهد شد .اطالعات بیشتر در سایت:
http://www.orthoseminar.ir/dr-parvizi-award

نحوه داوری:

کلیه پایان نامه ها برای همکاران منتخب از دانشگاه های مختلف کشور فرستاده میشود و همکاران بر

اساس فرم ها به هر پایان نامه امتیاز می دهند .امتیازها در پایان با یکدیگر جمع شده و به پایان نامه
برتر جایزه دکتر پرویزی اعطاء خواهد شد.
با سالم
باطالع میرساند امسال جایزه دکتر پرویزی (سال  ) 2018برای هفتمین بار برگزار گردید
و حدود  51مقاله برای دبیرخانه کنگره جایزه دکتر پرویزی ارسال شد ،این  51مقاله از
دانشگاههای مختلف از جمله :دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران ،شهید بهشتی ،مشهد،
بقیه اله ،شیراز ،تبریز ،اهواز و کرمان بود .این مقاالت توسط ده داور بررسی شد .داوران؛
آقای دکتر صباغیان از دانشگاه علوم پزشکی ایران ،آقای دکتر اخوت پور از دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،آقای دکتر امامی از دانشگاه علو م پزشکی بقیهاله ،آقای دکتر مومن زاده از دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،آقای
دکتر گنجی پور از دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،آقای دکتر تحریریان از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،آقای دکتر ایلکا از دانشگاه علوم
پزشکی کرمان ،آقای دکتر مهدینسب از دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،آقای دکتر کامرانی از دانشگاه علومپزشکی تهران و آقای دکتر
مرادی از دانشگاه علو م پزشکی اراک؛ ایشان این پایاننامهها را براساس نمرهبندی استاندارد بررسی کردند و تمامی مقاالت براساس این
اسکورینگ امتیاز داده شد .در نهایت ،جایزه بهترین مقاله به آقای دکتر بابک حسین زاده تعلق گرفت که مقاله ایشان با عنوان زیر بود:
Comparison of dry needling and steroid injection in the treatment of planter fasciitis: a single-blind
randomized clinical trial
ضمن تبریک به ایشان ،امیدواریم در سالهای آتی مقاالت پربارتر و بیشتری را دریافت نماییم.
با احترام
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دکتر سید محمدجواد مرتضوی
دبیر انجمن جراحان ارتوپدی ایران

سرمقاله

زمستان  97خبر استعفای جدی وزیر جهادی بهداشت دولت آقای روحانی در رسانه ها منتشر شد .بدنبال این خبر بعضی
از نمایندگان مجلس استعفای دکتر قاضی زاده هاشمی را فرار به جلو و نگرانی از استیضاح نمایندگان مجلس عنوان کردند.
واقعیت این است که شکست طرح ناپخته و کارشناسی نشده به اصطالح تحول سالمت دکتر قاضی زاده هاشمی از ماه های
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زمستان  97و اتفاق های امید بخش برای جامعه پزشکی

اول معرفی این طرح در سال  93توسط همه کارشناسان مستقل بخش آموزش پزشکی و سالمت کشور پیش بینی شده و
بارها توسط انجمن علمی پزشکی به مسئولین گوشزد شده بود ،اما گوش شنوایی به دغدغه های دلسوزانه جامعه پزشکی
وجود نداشت .عدم همراهی جامعه پزشکی با این طرح شتاب زده یکی از عوامل اصلی در عدم موفقیت وزیر سابق بود و
باعث آسیب سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی شد.
معرفی وزیر جدید بهداشت درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر نمکی و جهت گیری های سازنده و نوید بخش ایشان
در مورد بازسازی جایگاه جامعه پزشکی و استفاده از نظرات کارشناسی و حرفه ای انجمن های علمی گروه پزشکی همکاران
ما را امیدوار کرده است که سال  1398سال همراهی و همکاری متقابل انجمن های علمی و وزیر بهداشت و معاونین ایشان
برای حل مسائل فراروی آموزش پزشکی و درمان و بهداشت کشور سالی خوب و پرثمر باشد .بدون تردید شرایط سخت
اقتصادی کشور و تهدید های بیرونی مملکت نیاز به بازسازی تیم مدیریت وزرات خانه با عنایت به شرایط جدید و نگرش
وزیر محترم در حوزه های مختلف و همچنین مدیریت دانشگاه های علوم پزشکی ضرورتی انکار ناپذیر است .از طرف دیگر
انتخاب آقای دکتر ظفرقندی جراح برجسته و علمی کشور به عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور از فرصت های
پیش رو و امید بخش جامعه پزشکی برای سال  98می دانیم و امیدواریم جایگاه سازمان و تاثیر آن در تصمیم گیری های
مرتبط با جامعه پزشکی در سطوح مختلف با حضور ایشان ارتقاء یابد.
دکتر ابراهیم زاده
9

عضو هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

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

پنجشنبه  6دیماه 1397

دارای امتیاز
بازآموزی

برنامه گروه شانه
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جلسه ماهانه دی ماه ابتدا با برنامه گروه جراحان شانه و آرنج به گردانندگی آقای دکتر خسرو تحویلداری آغاز شد .در ابتدا آقای
دکتر سعید کوکلی به ارائه ژورنال کالب پرداختند و سپس آقای دکتر خسرو تحویلداری مشکالت بیماران را مطرح نمودند .همچنین
در انتها بحث و پانل شانه با حضور آقایان دکتر علی اکبر خورسندی ،دکتر خسرو تحویلداری ،دکتر محمدرضا گیتی ،دکتر مرتضی
نخعی ،دکتر محمدنصیر نادری ،دکتر امیر سبحانی ،دکتر فریبرز عزیزی ،دکتر سهیل مهدی پور ،دکتر مهدی رحیمی برگزار گردید.

برنامه انجمن ارتوپدی اطفال
جلسه ماهانه اطفال ابتدا با سخنرانی آقای دکتر علیرضا غزنوی با موضوع زیر آغاز گردید.
New treatment in SCFE
سپس آقای دکتر جواد معینی به ارائه ژورنال کالب پرداختند .در آخر نیز مشکالت بیماران مطرح شد.

برنامه انجمن جراحان ارتوپدی
جلسه ماهانه انجمن ارتوپدی در ارتباط با شکستگی های پاتولوژیک برگزار گردید که آقایان دکتر احسان پندار ،دکتر امین کریمی،
دکتر صادق صابری ،دکتر مسعود میرکاظمی و آقای دکتر سام حاجی علیلو سامی از جمله سخنرانان این بخش بودند.
در انتها نیز پانل شکستگی های پاتولوژیک به گردانندگی آقای دکتر سامی اجرا شد که در آن آقای دکتر جمشیدی و دیگر سخنرانان
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حضور داشتند.
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جلسات ماهانه برگزار شده اجنمن
از سری برنامه های آموزشی پژوهشی انجمن جراحان ارتوپدی ایران
8:00 - 14:00

کارگاه نقد و داوری مقاالت علمی

دارای امتیاز
بازآموزی

این کارگاه علمی به درخواست هیئت تحریریه مجله انجمن و با هماهنگی هیئت مدیره در تاریخ  4بهمن  97در دفتر انجمن برگزار
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گردید .سخنران این برنامه سرکار خانم دکتر قالیچی بودند.
این کارگاه که دو بخش بود ،بخش اول آن اجرا شد و بخش دوم به اسفندماه موکول گردید.
گزیده ای از صحبتهای مطرح شده در جلسه خدمتتان اعالم میگردد:
در ارتباط با بررسی عیار مقاالت هدف کارگاه امروز است،
هدف صفر و یک نیست،
بررسی نقاط قوت و ضعف است،
مقاالت با کیفیت پایین تر وقتی مطالب شواهد کافیزیادی وجود ندارد ممکن است قابل قبول استباشد.
مقاله باید با توجه به دانش و عالیق مخاطب تنظیم شده باشد،
مقاله توسط افرادی با همان حد علمی داوری خواهد کردشد،
داور پیشنهاد دهنده است نه تصمیم گیرنده (به سردبیر)،
حق چاپ شدن یا نشدن با سردبیر است،
مخاطب داور و نویسنده ،سردبیر میباشد،
یا سریع میپذیرندکه مقاالت مدعو اینگونه هستند،
علت فست ریجکت عموما
انتخاب نامناسب مجله ست،
معموال تغییرات جزیی یا عمده الزم است.
گاهی بعد از اصالح چاپ شده یا مجدد بررسی میشود،
پول گرفتن یا نگرفتن ربطی به اعتبار مجله ربط ندارد،
زمان بررسی باتوجه به مجله متفاوت است،
مهمترین ریسورس مجله داوران مجله ست،
سواالت کلیدی مجالت:
آیا سوال مهمی داریم،
آیا برای مخاطب ما هم مهم است،
12

آیا با روش علمی پاسخ داده شده یا نه
معیارهای ارزیابی که برای داور مهم است

• متدولوژی خوب
• نتیجه گیری دقیق
• مطالب خالصه باشد
• دستورالعملها و فرمت دقیق رعایت شده باشد
• از نکات مورد توجه سردبیر است
• تقسیم بندی منطقی
• باالنس مقاله
برای داور مهم است
اینتروداکشن:
 ۳سکشن بخش دارد:
چی میدونیم
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• عنوان باید مختصر و حاوی واژه های کلیدی اصلی باشد

چی نمیدونیم
چه یکار میخواهیم بکنیم
کی وردکلمات کلیدی تابلوی تبلیغاتی ماست
باید مرتبط با مقاله باشد،
کلم ه هایی که در عنوان آمده بهتر است در .کلمات کلیدیکی ورد آورده نشود ،نیایدمقاالت
پییر ریویو -مروری :Peer review
زمان بر و هزینه بر است،
نظر شخصی افراد مهم است،
احتمال  abuseهست،
تقلب در مقاله قابل کشف نیست.
کیس های جالب را گزارش رو ریپورت کنید،
تارگت مجله رو درست انتخاب کنید،
تعداد نویسندگان باید متناسب با حجم مقاله باشد،
در خالصه
عدد در خالصه گمراه کننده نباشد  /تناقض چکیده و متن رو دقت کنید
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سوال چی بوده  /من چیکار کردم  /نتیجه چی بوده  /آمارهای زیادی ارائه شود مشکوک میزنه  /مواظب پیچوندن ها باشید

جلسات ماهانه برگزار شده اجنمن
مقدمه
با ارائه شواهدمدارک از جایی که میدانیم برسیم به محلی که کنتراورسی وجود دارد،
سوال یا فرضیه پژوهش در جمله پاراگراف آخر مقدمه باید آورده شود،
بهترین محل کشف پلژریسم در اینتروداکش است
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نظر شخصی را در مقدمه نمینویسند،
در دیسکاشن بحث نظر خودمون را مینویسیم،
دیزاین مطالعه در متندمواد و روشها باید دقیق آورده شود،
دیزان مطالعه در مند باید دقیق آورده شود
تمام جزئیات در روش اجرا باید آورده شود،
هرچی قبل از انجام پژوهش در مورد آن میدانیم (هر آنچه در پروپوزال ثبت شده) در متد است؛
هرچی بدست آورد یک در ریزالت ،یعنی هرچه بعد از انجام مطالعه مشخص میشود،
مالحظات اخالقی باید آورده شود،
الزم نیست ریز متد جراحی شناخته شده توضیح داده شود .رفرنس کافی است
دقت به انواع  biasها ،دقت به اجرای درست و دقیق طرح ،دقت به رندومیزیشن ،دقت به
Blindness
Concealment
یافته ها باید مرتب و منظم باشد ،اول باید جمعیت توصیف شود.
ی دار باشند متغیر های مهم باید ذکر شود،
ابتدا آنالیزهای ساده بعد پیچیده ابتدا یافت ه های مثبت بعد منفی ساب گروپها باید معن 
متغیر های مهم باید ذکر شود مدت زمان فالو آپپیگیری باید منطقی باشد نمودارها از صفر باید شروع شود
در نمودارها :متغییر /مستقل افقی  /متغییر  /وابسته عمودی
یک اطالعات یا در متن یا شکل یا جدول بیاید باید با حداقل حجم و کلمات حداکثر اطالعات را انتقال داد
باید به این دقت کرد که آیا تفاوت ذکر شده از نظر کلینیکی هم مهم است
محدودیتها در دیسکاشن بحث آورده میشود فراد قابل پیش بینی نیست
بهتر الزم است در سایتهای کلینیکال ترایالها قبل از شروع کار ثبت گردد
رفرانسها باید طی  ۵تا  ١٠سال گذشته باشد؛
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به چیزهای منابع معتبر رفرانس میدهیم ،مطالعات یا مشاهد ه ای ست یا مداخل ه ای

جلسات داخلی اجنمن
جلسه هیئت تحریریه مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران
جلسه ماهانه مجله و بررسی مقاالت طبق روال در اولین پنج شنبه ماه با حضور اعضای محترم هیئت تحریریه برگزار گردید.
که در آن همکاران به معرفی و بررسی مقاالت پرداختند تا شماره بعدی نشریه آماده گردد.

چاپ در مجله پذیرا می باشد.
امید است همکاران با ارسال مقاالت ارزشمندشان در پربارتر و غنی تر شدن این مجله همیاری نمایند.

www.ijos.ir

آدرس ایمیل مجله:
anjoman@iranoa.org
ijosjournal@yahoo.com
Please follow us on:Telegram, LinkedIn
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شایان ذکر است مجله انجمن جراحان ارتوپدی ایران تقریب ًا دو سالی است که دو زبانه شده است و مقاالت فارسی و انگلیسی را جهت

جلسات ماهانه برگزار شده اجنمن
كنفرانس علمي ماهانه انجمن جراحان ارتوپدي ایران
پنجشنبه  2اسفندماه 1397

8:00 - 14:00

دارای امتیاز
بازآموزی
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جلسه ماهانه انجمن ارتوپدی اطفال
این برنامه علمی با گردانندگی آقای دکتر سید رامین زرگرباشی اجرا گردید .در ابتدا آقای دکتر امیررضا وفایی سخنرانی با موضوع
زیر ارائه دادند.
OI, Diagnosis and Treatment Challenges
سپس آقای دکتر مهدی رمضان شیرازی به ارائه ژورنال کالب پرداختند .در انتها نیز آقای دکتر زرگرباشی موارد خاص ارتوپدی اطفال
را مطرح نمودند.

جلسه ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران
برنامه ماهانه انجمن ارتوپدی ایران در تاریخ دوم اسفند  ۹۷برگزار شد .برنامه اصلی شامل دو بخش بود .بخش علمی درمورد «جراحی
ارتوپدی در بیمار تحت درمان مزمن با ضدانعقاد» بود که با حضور متخصصین داخلی ،قلب ،پزشکی قانونی و ارتوپدی و با مدیریت
دکتر ابوالقاسمیان انجام شد.

معرفی کمیته آموزش انجمن
قسمت دوم هم معرفی کمیته تازهتاسیس آموزش انجمن بود که با الهام از آکادمی ارتوپدی امریکا و با هدف ارتقای کیفیت آموزش
بعد از فارغالتحصیلی در جامعه ارتوپدی و در کارگروههای مختلف تشکیل شده است.
بعد از سخنرانی آقایان دکتر رازی و دکتر الهیجی درمورد پیشینه انجمن ارتوپدی ایران و اهمیت کمیته آموزش ،دکتر ابوالقاسمیان
مدیر این کمیته به تشریح ساختار کمیته ،زمینههای فعالیت آن و امور انجام شده تاکنون پرداخت.
وی از جامعه ارتوپدی دعوت کرد با معرفی ایده و مشارکت مستقیم و عضویت ،به کمیته آموزش و درنهایت کلیت ارتوپدی کشور
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کمک کنند.
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جلسات داخلی اجنمن
جلسات هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران
جلسات هیئت مدیره انجمن طبق روال و بصورت دو هفته یکبار در دفتر انجمن جراحان ارتوپدی برگزار می گردد که در آن
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اعضای هیئت مدیره به بررسی نامه های رسیده ،کنگره های آتی و دیگر مسائل روز ارتوپدی می پردازند.

نشست هیئت مدیره انجمن با روسای انجمن های علمی تخصصی
این جلسه در تاریخ دوم اسفندماه  97با حضور اعضای هیئت مدیره انجمن و ریاست و نمایندگان انجمن های علمی تخصصی از جمله اطفال،
دست ،زانو ،هیپ ،ستون فقرات ،شانه ،تومور ،پوتا ،پا و مچ پا و  ...برگزار گردید .در این جلسه در ارتباط با کنگره آتی انجمن و نحوه حضور
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اساتید و موضوعات سخنرانی ها بحث و تبادل نظر گردید .همچنین پیشنهادات و انتقاداتی در ارتباط با اجرای برنامه ها مطرح شد.
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گزارش

همایش تقدیر از پیشکسوتان ارتوپدی در بیمارستان شفایحیاییان
نهم اسفندماه سال  ۱۳۹۷روز خجسته ای برای بیمارستان شفایحیائیان بود .مراسم اولین گردهمایی بزرگان ارتوپدی دانشگاه
علوم پزشکی ایران ،به همت مدیر گروه ارتوپدی دانشگاه و با همکاری سایر اساتید این گروه برگزار شد .از تمامی اساتید ارتوپدی
تاریخ بیمارستان شفا یحیاییان و همچنین بیمارستانهای رسول اکرم ،شهدای هفتم تیر ،فیروزگر و معیری برای حضور در این
جشن دعوت شده بود.
اکثریت اساتید پیشکسوتی که در ایران حضور داشتند ،در این برنامه حضور یافتند و بعضی از اساتید خارج از کشور نیز با ارسال
پیام در آن شرکت کردند.
جلسه ساعت  ۷:۳۰صبح با صرف صبحانه در پشتبام خاطره انگیز سالن کنفرانس بیمارستان شفا و در فضایی دلنشین و صمیمی
صرف شد.
با شروع برنامه اصلی ،دکتر کوشش ،رزیدنت ارشد بیمارستان شفا بحضور اساتید محترم خوشامد گفت .درادامه دکتر قندهاری
به بیان سابقه ای از شروع به کار بیمارستان شفایحیاییان از سال  ۴۹و به دنبال آن شروع دوره رزیدنتی از سال  ۵۱پرداخت .وی
همچنین فعالیت های بزرگانی چون دکتر شیخ السالم زاده ،دکتر مولوی و دکتر اعلمی در جهت نهادینه سازی آموزش ارتوپدی
در ایران را بطور خالصه تشریح نمود.
پس از آن از نماینده گروه های مختلف برای بیان نقطه نظراتشان دعوت به عمل آمد .از اساتید پیشگام بیمارستان شفا آقای
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دکتر اکبرنیا با پیام تصویری ،از بنیانگذاران بیمارستان فیروزگر آقایان دکتر صفی و خازنی فر ،از بنیانگذاران بیمارستان شهدای
هفتم تیر آقای دکتر خرسندی و بنمایندگی از بنیانگذاران بیمارستان رسول اکرم آقای دکتر شاه حسینی در فضایی گرم و

احساسی به بیان نقطهنظرات خود و ذکر
خاطره پرداختند .آقای دکتر عکاشه نیز
بنمایندگی ازبخش آموزش ترومای شهید
معیری خاطرات خود را بیان کردند.

سالها خدمت در بیمارستان شفایحیاییان وگروه ارتوپدی و آقای دکتر رازی بعنوان رییس انجمن جراحان ارتوپدی ایران ایراد سخن
کردند.
درادامه از نسل جدید اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایران ،آقای دکتر نخعی و از اساتید پیشکسوت مشغول بکار ،آقایان دکتر جبل
عاملی ،دکتر عامری و دکتر فراهینی به ایراد سخنرانی پرداختند و ضمن قدردانی از اساتید بازنشسته ،خواستار حضور بیشتر آنان
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همچنین ،آقای دکتر جعفری بواسطه

در برنامه های علمی-آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران شدند.
در ادامه آقای دکتر باقری فرد ،مدیر گروه ارتوپدی،
ضمن ارائه گزارشی از وضعیت آموزش گروه ،از مقام
شامخ اساتید پیشکسوت تقدیر بعمل آوردند.
قبل از اتمام جلسه ،دکتر زنوزی گنجینه ای از تصاویر
قدیمی اولین دوره های اساتید و رزیدنت های شفا را
به اشتراک گذاشتند که بسیار مورد توجه حضار قرار
گرفت.
سرانجام ،دکتر قندهاری متن لوح تقدیر اهدایی از
طرف ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران را قرائت
کردند ،لوحها به اساتید تقدیم شد و برنامه در فضایی
آکنده از احترام به بزرگی بزرگان ارتوپدی کشور
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بپایان رسید.
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نامه ها
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گزارش
کنفرانس فصلی زمستان ،انجمن جراحی زانو ،آرتروسکوپی
و آسیب های ورزشی ایران

این برنامه علمی با عنوان«:چالش های درمانی در شکستگی های پیچیده اطراف زانو» با حضور اساتید و اعضای انجمن در تاریخ 25
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بهمن  1397در بیمارستان شریعتی برگزار گردید.

25
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ليست حاميان

 انجمن جراحان ارتوپدی ایران
جلسه ماهانه انجمن دارای امتیاز بازآموزی در تاریخ 98/2/5در محل انجمن ارتوپدی برگزار میگردد.

اطالعات بیشتر 88983609 :

 انجمن جراحان ارتوپدی اطفال
جلسه ماهانه انجمن اطفال در تاریخ  98/2/5در محل انجمن ارتوپدی برگزار میگردد.

اطالعات بیشتر 88983609 :

 انجمن جراحان دست
جلسه ماهانه انجمن دست در روز سه شنبه مورخ  98/2/3در دفتر این انجمن برگزار میگردد.

اطالعات بیشتر 88665228 :

 انجمن جراحان شانه
جلسه ماهانه انجمن جراحان شانه و آرنج در تاریخ  98/2/5در محل انجمن ارتوپدی برگزار میگردد.
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برنامه گروههای ارتوپدی و اجنمنهای وابسته

اطالعات بیشتر09198587687 :

 انجمن جراحان زانو
جلسه ماهانه انجمن جراحان زانو در تاریخ  98/2/12در محل انجمن ارتوپدی برگزار میگردد.
										
 برنامه فصلی انجمن  POTAدر :1398
همایش فصلی بهار این انجمن با عنوان :اشتراک تجارب در عوارض درمان شکستگیها ،در تاریخ  98/2/6برگزار میگردد.

اطالعات بیشتر88084218 :

 برنامه انجمن جراحی مفصل ران (هیپ):
جلسه ماهانه انجمن جراحان مفصل ران در تاریخ  98/1/22برگزار میگردد.

اطالعات بیشتر09194884786:
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اطالعات بیشتر:

88367178
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يادی از دوستان
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اساتید از سمت راست
آقای دکتر محمد خازنیفر ،مرحوم دکتر شجاعالدین شیخالسالمزاده ،مرحوم پروفسور عیسی نواب

خاطره

نه خیلی دور ،نه خیلی نزدیک
همکاران گرامی

مفتخریم در برگی از خبرنامه انجمن ،خاطرات ،اتفاقات و
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احساسات شما را با دیگر دوستان به اشتراک گذاشته ،لحظاتی
با هم همسفر در مسیر پر پیچ و تاب زندگی تان باشیم.

منتظر دریافت یادداشت ها ،دل نوشته ها و  ...از شما هستیم.

1
آن سال زمستان ،به بهار و شب عید پیوندی عمیق پیدا کرده بود از آخرین روزهای سال ،برف و بوران شاخسار درختان را
شکسته ،راههای مالرو را بند آورده ،ارتباط بین دهات که فقط به وسیله اسب و االغ و قاطر ممکن بود به کمترین حد رسیده بود.
کمیابی غذا و وسایل گرم کننده در پایان سال ،زندگانی را مشکل و بیماران را مستأصل کرده بود.
کودک چهارسالهای در اثر گرمای تب باالیی که داشت ،چنان میسوخت که معجون برگهای بید و پوست گوسفندی ،تأثیری در
بهبودی او نداشت .مادر گرچه تنها ،ناالن؛ ولی مقتدر به همراه اطرافیان مشغول به پاشویه دلبندش بود و با امید الیزال در درمان
او میکوشید .پدر بنا به سمتهای ایالتی و دفاع از سرزمین قومی خویش مدتی بود که در کوهها و دشتها با حکومت مرکزی در
حال جدال ،جنگ و دور از خانه بسر میبرد .مادر آخرین تالشش را میکرد که شنیدن صدای شیهه اسبی؛ و صدای سگان ،آمدن
شخص غریبهای را خبر میداد .کارکنان خانه با «چراغ مرکبی» ، 1برای دیدن تازه وارد سرک میکشیدند .به مادر خبر دادند،
غریبهای آمده است .راه را گم کرده و دنبال جایی برای بستن اسب و نجات خود از سرما میگردد.
مادر سفارش الزم را به خدمتگزاران کرده و گفت :هر که باشد ،مهمان است و غریب ،او را به داخل دعوت نموده و با هرچه داریم
از او پذیرایی کنید.

غریبه با دستهای یخزده ،گوشهای خشک و منجمد و بینی سرخ و سوخته شده از سرما ،به اتاق گرمی هدایت شد .نان ( َکلک)2
را با مقداری عسل جلوی مهمان میگذارند و چای تازه دمی به او تقدیم میکنند ،وسایل استراحتش را مهیا میکنند ،غریبه
سئوال میکند« :مرد خانه کجاست؟» برایش توضیح میدهند که نیست و خانم هم درگیر بیماری فرزندش است ،سئوال میکند:
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«بیماری فرزندش چیست؟» به او پاسخ میدهند :تب باال دارد و در حال مردن است .غریبه اجازه میخواهد برای دیدن فرزند.

و وارد اتاق می شود .مادر میگوید :لطف ًا دست نزنید ،بچهام در حال مرگ است و نمیخواهم در این لحظات آخر بیشتر
آزار ببیند.
مرد ناشناس خود را معرفی میکند؛ «من دکتر پزشکی هستم ،دکتر پادگان نظامی که باید خودم را امروز به پادگان
میرساندم و درگیر برف و باران شده ،در بیابان گم شدم تا اینکه به خانه شما رسیدم ،اکنون اجازه دهید که درمان فرزند
مادر با نگرانی و اکراه و اطرافیان با مخالفت شدید در مقابل دکتر ناشناس ایستادهاند ولی پزشک کار خود را با ریختن
پودری داخل آب و خوراندن قطره قطره آن به کودک و دادن شربتی پس از آن و زدن یک آمپول به پای بیمار که اطرافیان
برای اولین بار آن را میدیدند ،به درمان خود همراه با پاشویه آب خنک ادامه میدهد.
2
مکتب رفتم با درس حوزوی و آموزش عربی ،مالیم ،خوب و دانا ،ولی هرچه گشتم نه «پ» پیدا کردم که بدانم پنیسیلین
چیست و نه «گ» تا گنگنه را برایم معنی کند.
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شما را با داروهایی که دارم انجام دهم.

پس به پدر که تازه آمده بود مراجعه و از او خواستم «پ» و «گ» را برایم بنویسند و توضیح دهد که چرا «پ» و «گ» در
آموزش ما وجود ندارد ،از آن لحظه به بعد دانستم که ادبیات فارسی کلماتی را دارد که در ادبیات آموزش مکتبی وجود
ندارد ابتدا نوشتار آنها را آموختم و سپس سعی کردم علم آن را بیاموزم.
3
 60سال از آن موقع میگذرد .دکتر پزشکیهای زیادی آمده و رفتند .بسیاری از آنها را دیدهام با آنها مصاحبه کردهام.
سعی کردهام رگهای از او را بیابم اما هنوز به شخصیت حقیقی وی دست نیافتم بیشک شخصیت واقعی او در سلولهای
من جا گرفته است چون هنوز میکردم که شب تاریک و بیم موجی را ببینم و آنچه آن پزشک به من آموخت به دیگران
تقدیم کنم.

 . 1نوعی چراغ قدیمی

 . 2یک نان سنتی :برای پختن این نان ،میوه بلوط چیده شده را با چاقویی بنام «رنجوک» پوست میگیرند .سپس آنها را درون چالهای بنام «لهه» که در آن آتش
ال میپزند .پس از گذشت مدتی لهه را خاموش میکنند و بلوطها را در آفتاب پهن میکنند تا کام ً
افروختهاند میریزند و آنها را کام ً
ال خشک شود .سپس بلوطها را
آسیاب و آرد کرده ،با آب جوش خمیر میکنند .پس از گذشت سه روز ،خمیر بلوط را درون کیسه یا گونی ریخته و آن را در جریان آب جاری قرار میدهند .در صورت
نبودن آب جاری خمیر بلوط را با آب سرد میشویند .در اثر شسته شدن خمیر بلوط با آب سرد ،مزه تلخ آن از بین رفته و خمیر ترش میشود .بعد آنرا آسیاب کرده،
آرد حاصل را روی دستمالی بنام «ریگو» قرار میدهند تا آب آن گرفته شود .سپس با آن نان میپزند .نان بلوط پس از پخته شدن به رنگ قهوهای سوخته و کمی
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متمایل به سیاهی در میآید .نان بلوط را به زبان لری «کلگ بلوط» میگویند
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کنگره های آتی
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کنگره های آتی
همکاران گرامی جراحان ارتوپدی ایران
فرا رسیدن بهار  ۹۷و نوروز باستانی را به همه شما عزیزان صمیمانه تبریک می گویم و آرزوی
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سال پر از سالمتی و موفقیت را برای شما و خانوده های گرامی دارم.
به استحضار گرامیان می رساند ،ششمین کنگره بین المللی دوساالنه انجمن جراحی زانو،
آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران در تاریخ  22تا  25بهمن  1398برابر با  11تا  14فوریه
 2020در مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش برگزار می گردد.
از شما عزیزان دعوت می گردد همچون سال های پیشین در این کنگره حضوری فعال داشته و ما را در برگزاری هرچه بهتر
و باشکوه تر آن یاری نمایید.
این کنگره به مباحث آرتروسکوپی و آرتروپالستی و بازسازی های مفصلی زانو ،هیپ ،مچ پا ،شانه ،آرنج و مچ دست و درمان
آسیب های تروماهای ورزشی خواهد پرداخت.
مباحث جدید در مهندسی بافت ،جراحی غضروف ،مهندسی بیومکانیک و بیومتریال و طب بازتوانی در عنوان های یاد شده
از جلسات جذاب کنگره  2020خواهد بود.
پیشاپیش حضور و مشارکت حداکثری شما را ارج می نهیم و دعوت می کنیم مقاالت علمی و تحقیقی و تکنیک ها و دست
یافته های علمی خود را برای ارایه در کنگره ارسال کنید.
مهلت ارسال خالصه مقاالت تا ساعت  23:59جمعه  31خرداد  1398برابر با  21ژوئن  2019می باشد .جهت اطالع از شرایط
ارسال چکیده مقاالت و دریافت فرم مربوطه به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
			http://congress.iskast.org

https://t.me/iskast

الزم به ذکر است ،مقاالت منتخب در بصورت شماره ساپلیمنت در مجله منتشر و در  PubMedایندکس خواهد شد.
ارادتمند
دکتر محمدحسین ابراهیم زاده
دبیر ششمین کنگره بین المللی دوساالنه
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انجمن جراحی زانو ،آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران
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کنگره های آتی
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کنگره های خارجی
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معرفی کتاب

کتاب گایدالین پروفیالکسی

همکاران محترم جهت دریافت کتاب گایدالین پروفیالکسی با دفتر انجمن تماس حاصل نمایید.
همانطور که مستحضرید امروزه وجود گایدالین های بالینی از ارکان مهم در حوزه پزشکی و سالمت است .گایدالین عالوه بر اینکه به پزشک

کمک می کند بهترین تصمیم را برای بیمار بگیرد ،به بیماران نیز کمک می کند تا در تصمیم گیری و انتخاب یک روش درمانی نقش داشته و از
قوت و ضعف آن روش مطلع گردند .همچنین برای تصمیم گیرندگان استراتژیک حوزه سالمت اهمیت به سزایی دارد و نهایت ًا اینکه در مجامع
قانونی گاید الین می تواند بسیار کمک کننده باشد و صحت عملکرد یک همکار در موضوع مربوطه مورد تایید قرار گیرد.

بنا به نظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی انجمن های علمی یکی از مراجع مهم در تدوین گایدالین هاهستند و انجمن ارتوپدی
از انجمن های پیشتاز در تدوین آن است.

امروزه کمیته ای در انجمن تحت عنوان کمیته گاید الین به فعالیت دائمی در زمینه تهیه تدوین گاید الین ها مشغول است.

گاید الین آرتروپالستی یکی از تجربه های موفق انجمن در زمینه است .ترمبو آمبولی بعد از اعمال جراحی ارتوپدی یکی از عوارض

شناخته شده است که متاسفانه علیرغم تمام تالشهای همکاران  ،در درصد کمی از بیماران رخ می دهد .عدم وجود گاید الین برای
پیشگیری از این عارضه ،سبب شده بود گه عالوه بر سردرگمی همکاران در انتخاب روش مناسب برای پیشگیری از آن ،در

مجامع قانونی نیز اعمال سلیقه گروههای مختلف منجر به ضایع شدن حقوق همکاران در این زمینه گردد .لذا انجمن ارتوپدی

از پنج سال پیش اقدام به تدوین گاید الین حاضر نمود .این گاید الین برای تمام مراجع پزشکی قانونی  ،نظام پزشکی
و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان مرجع ارسال میگردد تا در جلسات کارشناسی مورد استفاده قرار

گیرد .اینجانب ضمن تشکر از تمامی دست اندرکاران تدوین این گاید الین ،امیدوارم این مجموعه برا ی تمامی همکاران
ارتوپدی در سرتاسر کشور در جهت انجام بهترین کاربرای بیماران ،راهگشا باشد.

دکتر محمد رازی
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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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هیئت مدیره انجمن جراحان ارتوپدی ایران
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