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 همكاران بزرگوار و جراحان کودکان فرهیخته

 با سالم و احترام

در اين ماه تمام مراكز آموزشي كشور آغاز سال .اول مهر روز طلوع دوباره صبح دانش و علم در كشور ايران است

آموزشي از اولین كالس دبستان تا باالترين مراتب علمي آموزشي كه در درتمام سطوح .تحصیلي را جشن مي گیرند

در وافع اول مهرماه آغاز زنگ دانائي و .گروه پزشكي دوره هاي فوق تخصصي است در اين ماه شروع مي شود

 .ژوهي براي همه سحر خیزان و دلدادگان عرصه علم و بصیرت مي باشد دانشجوئي و دانش پ

ت، فصل پائیز رنگارنگ و فصل باردهي درختان میوه و فصل شروع تعلیم و تعلم و فصل شروع فصل زيباي طبیع

 .زدودن گرد و غبار جهل و جهالت افتخاري است براي ايران و ايراني

در اين ماه در واقع دروازه .در ماه مهر تالش و ممارست و تفكر گردهم میآيند تا علم را در مقاطع مختلف بیافرينند

 .بر روي جانهاي مشتاق بارگشائي مي شودهاي قصر علم 

ما اين شروع علمي تقويم ايران را به همه همكاران عزيز و خانواده محترمشان و فرزندان دلبندشان، در تمام مقاطع 

تحصیلي تبريك مي گوئیم و امید داريم با لطف خداوند سبحان با تالش هاي خالصانه خود در ارتقاء جايگاه علمي 

 .موفق و مويد باشیدكشور عزيز ما 

در فصل پائیز جراحان كودكان ايران در دو همايش مهم آسیائي حضور داشتند كه يكي بیست و سويمن كنگره 

آسیايي جراحي كودكان در شهر سئول كره جنوبي و ديگري كنگره آسیائي وپاسفیك ارولوژي كودكان در شهر 

شكیل شده بود كه در گزارش همكاران در اين مورد مطلع بوسان كره جنوبي كه به طور متوالي در يك رده زماني ت

 .خواهید شد

متاسفانه برنامه ريزي امسال كنگره آسیائي از نظر علمي خیلي جالب نبوده است بطوريكه همه مقاالت فقط در يك 

ند از برنامه سالن و همه سخنراناني هاي مهم و پانل ها در يك سالن ديگر برگزار شد و اين باعث شده كه افراد نتوان

 .هاي علمي كنگره استفاده بهینه داشته باشند
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البته تذكر اين نكته به مسئولین برنامه ريز كنگره و مسئولین كنگره آينده داده شد كه در كنگره هاي آينده تكرار 

افراد در نشود و اشكال ديگر اين برنامه ريزي علي رغم حضور پربار ايران و كشورهاي آسیاي نزديك هیچ يك از اين 

كنگره آينده كه دو سال ديگر .رياست جلسات علمي گذاشته نشده اند كه اين موضوع هم به آنها تذكر داده شد

تشكیل خواهد شد در هانوي ويتنام خواهد بود، دومین كنگره مهم مرتبط با جراحي كودكان در پائیز امسال كارگاه 

بین المللي جراحي اندوسكوپیك و كم تهاجمي مشهد بوده جراحي الپاروسكوپیك كودكان همزمان با سومین كنگره 

است كه توسط گروه جراحي كودكان مشهد به همت آقاي دكتر هیرادفر و همكاران ايشان برگزار شد و بسیار 

 .موفقیت آمیز بوده است و جا دارد از دكتر هیرادفر و همكاران ايشان تشكر و تقدير گردد

برگزاري سومین كارگاه عملي جراحي هیپوسپادياس در استانبول تركیه بوده است سومین رخداد علمي در اين فصل 

كه با حضور سه نفر از جراحان صاحب نظر و سبك در اينبیماري تشكیل شده بود و مطالبي كه آنها ارائه نموده اند 

 .مورد استقبال همه همكاران قرار گرفت

خ و محل برگزاري آنها نوشته شده است اعالم دو مطلب ضرورت براي كنگره هاي آينده كه در جدول كنگره ها، تاري

دارد يكي چهاردهمین كنگره اروپائي جراحي كودكان كه در آلمان برگزار خواهد شد و مهلت ارسال مقاله آن در 

مي باشد كه دوستاني كه عالقمند هستند بايد مقاالت خود را آماده نمايند و ديگر بیستمین  3119سوم فوريه 

ه بین المللي كولوركتال كودكان ذر فرانكفورت آلمان است كه در آينده نزديك پذيرش مقاله آن شروع خواهد كنگر

شد و موضوع بسیار مهم كه الزم است در خاتمه ذكر كنم راجع به كنگره آينده جراحان كودكان ايران است كه زمان 

دوستان .مي باشد 1933ارديبهشت  11 – 11در  ارسال مقاله آن تا دهم اسفند تمديد شد و زمان برگزاري كنگره

مي توانند مقاالت خود را از طريق سايت انجمن و قسمت كنگره ها با پر كردن فرم ثبت نام و خالصه مقاله براي 

 .دفتر انجمن ارسال نمايند

اقدام جدي  امید داريم همكاران عزيز در فرصت باقیمانده نسبت به آماده نمودن مقاالت و گزارش هاي علمي خود

 .نمايند

 روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان

 مهر بیفزا اي نگار ماه چهر مهربان
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 مهرباني كن به جشن مهرگان و روز مهر

 مهرباني كن به روز مهر و جشن مهرگان

 جام را چون الله گردان از نبیده باده رنگ

 وندر آن منگر كه الله نیست اندربوستان

 .نگارنگ شما با شب يلداي شیرين و تولد خورشید همیشه فروزان و پايدار باشدامید است پائیز زيباي ر

 دکتر احمد خالق نژاد طبری                       
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 سخنی با پدران و مادران -جراحی کودکان

 بیماری هیرشپرونگ

 

. يكي ديگر از ناهنجاريهاي مادرزادي نوزادان و كودكان نوعي انسداد روده است كه به آن بیماري هیرشپرونگ گويند

است در نتیجه آن قسمت ( گانگلیون سل) در اين بیماري قسمتي از روده مخصوصاً روده بزرگ بچه ها بدون عصب 

نمیتواند از آن رد و دفع شود پس باعث ( مكونیوم)لیه از روده خوب كار نمي كند محتويات روده بچه يعني مدفوع او

برابر  4هزار تولد زنده رخ مي دهد و شیوعش در پسران 1اين بیماري يك مورد در هر . انسداد روده مي گردد

ساعت پس از تولد مدفوع دفع مي كنند و بقیه آنها نیز در روز دوم شكمشان  34درصد نوزادان تا  31. دختران است

ساعت پس از تولد مدفوع نكرد، شكم وي نفاخ و برجسته شد و استفراغ زرد  41كند پس هر وقتي نوزادي كار مي 

. پیدا كرد يكي از بیماريهائي كه ممكن است در وي وجود داشته باشد بیماري هیرشپرونگ است( صفراوي)رنگ 

درصد موارد آنها در نوزادان خود را  31بیماري هیرشپرونگ از نوزادي تا بالغین ممكن است ديده شود اما بیش از 

نشان داده و تشخیص داده مي شود و بقیه موارد آن در سنین بعدي كودكي تا حتي بلوغ كشف مي شوند و در اين 

بنابراين بیماري . بیماران اخیر معموالً سابقه يبوست هاي آزاردهنده و عوارض حاصله از سوء تغذيه ديده مي شود

دم دفع مدفوع، اتساع شكم و استفراغ صفراوي نشان مي دهد كه تداوم اين عالئم و نشانه ها هیرشپرونگ خود را با ع

اگر نوزاد يا كودک شما چنین عالئمي . و درمان نكردن باعث پاره شدن روده، عفونت عمومي و مرگ خواهد شد

ر بیماري هم وجود دارد كه اشكال خفیف ت. داشت بايد فوراً توسط يك جراح كودک مورد معاينه و بررسي قرار گیرد

اين بچه ها مدتها تحت درمان طبي بوده از ملین ها و . خود را با يبوست هاي مكرر و آزار دهنده نشان مي دهد

وقتي شكل نوزادي بیماري خود را نشان داد، بیمار فوراً بايد به . شیاف ها براي كاركردن شكمشان استفاده مي كنند

شود و در اين مركز با توجه به شرح حال بیمار توسط جراح كودكان معاينه شده، با  يك مركز جراحي كودكان منتقل

بیماري هیرشپرونگ در اكثريت بیماران فقط . تهیه راديوگرافي و سپس نمونه برداري بیماري وي تايید مي شود

و حتي درگیري تمامي انتهاي روده بزرگ را در گیر مي كند ولي درصدي از بیماران ممكن است گرفتار شكل بلندتر 

بهرحال اگر بیماري زود تشخیص داده شود جراح كودكان ابتدا با يك عمل موقت حالت فوريت . روده بزرگ باشند

بیماري را بر طرف كرده سپس در چند ماه اول زندگي با عمل جراحي اصلي قسمت با عصب روده را برداشته و يا 
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نتیجه عمل جراحي در اكثر بیماران خوب است و فقط در . ي كندترمیم بقیه روده مشكل شیرخواران را برطرف م

در كل مي توان گفت كه اگر . تعداد كمي از بچه ها بعلت پیچیده بودن مرض، ممكن است نتايج مطلوب بدست نیايد

امروزه حتي در همان دوران نوزادي مي توان بیمار را . بیمار زود تشخیص داده شده و درمان شود نتايج خوبست

 . حت درمان قطعي قرار دادت

بیماري هیرشپرونگ يك بیماري مادرزادي بوده كه در آن بعلت اختالل در عملكرد روده مخصوصاً روده بزرگ : تذكر

عمل دفع مدفوع نوزادان بدرستي انجام نشده و انسداد كامل روده مي تواند رخ بدهد كه در صورت عدم درمان 

ساعت اول يا كمي پس از آن از زايشگاه مرخص مي  34وزادان معموالً در چون ن. عوارض خطرناكي رخ خواهد داد

اگر نوزاد شكمس كار نكرد، اتساع شكم پیدا كرد، . شوند پس عالئم انسداد روده مي تواند بعداً در منزل رخ دهد

ن كودكاني كه استفراغ صفراوي يا زردرنگ داشت شما والدين بايد هر چه زودتر وي را پیش جراح كودک يا بیمارستا

 .بخش جراحي كودک داشته باشد ببريد تا با تشخیص بیماري، وي را تحت درمان قرار دهند

 دکتر هوشنگ پورنگ                                                                                                     
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 پوسپادیاز در استانبول ترکیهگزارش سومین کارگاه دو روزه ترمیم هی

در شهر استانبول تركیه و در دانشگاه بايزيد  3113دسامبر سال  1 – 7اين كارگاه و كنفرانس آموزشي در مورخه 

 .برگزار گرديد

سال  31جراح اطفال و استاد دانشگاه بايزيد بود كه براي سومین بار در  Bukunalدبیر علمي اين كنگره آقاي 

 .سال يك بار اين كارگاه را برگزار كردند 11گذشته هر 

 اساتید صاحب نام ارولوژي اطفال كه در زمینه  ترمیم هیپوسپادياز صاحب نظر بودند

1- Dr  Waran Snoyruss از هیستون آمريكا 

3- Dr Pippi Sale   از دانشگاهUFT  بیمارستانSick kids و رئیس دپارتمان ارولوژي اطفال تورنتو كانادا 

9- Dr Tonie Manzoni   از ايتالیا بودند كه در طول مدت دو روز با اعمال جراحي زنده انواع تكنیكهاي

Inlay Flap – Onlay Flap – TIP   بروگسیمال هیپوسپادياز با كوردي شديد با استفاده ازSkin Free 

flap ،  Buccal mucosa Flap   و استفاده ازU.P  جهت ترمیم و يورترو پالستي بعنوان اولويت قابل

همراه با بحثهاي علمي و ارائه ( Beam)وسیع مطرح بوده  Urethral Mobili zation قبول و اولیه 

نكته قابل .مقاالت متعدد در جهت بحث روي انواع تكنیكها و نوع عوارض مورد بررسي و انتقاد قرار گرفت

و نوع تكنیك ايشان بود كه از موارد    Snodgrossتوجه اينكه اكثر مباحث جنجال برانگیز متوجه آقاي 

 .خوب و شیرين كنگره بوده است

دكتر  –دكتر نحوي  –دكتر مالئیان  –دكتر داوري  –از ايران تعدادي از جراحان اطفال آقايان دكتر دلشاد 

روزرخ و خانم دكتر مهاجرزاده همراه با استاد محترم آقاي دكتر خالق نژاد در دكتر  –دكتر بن رضوي  –پیروز 

اين كارگاه شركت نمودند و تنها يك نفر از اورولوژيست هاي ايران كه دوره اورولوژي كودكان را ديده بود از 

 .تبريز در اين كارگاه حضور داشتند

 دکتر منصور شیخ                              
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و  برادرشاندر رحلت  محسن روزرخبا خبر شديم همكاران ارجمندمان جناب آقاي دكتر        

انجمن جراحان كودكان ايران ضمن .به سوگ نشسته اند مادرشاندر فقدان  منصور شیخدكتر 

طلب مغفرت و غفران الهي براي آن عزيزان صبر و طول عمر را براي همكاران عزيز آرزومند 

 .است

 

از همكار عزيزمان جناب آقاي دكتر مهران هیرادفر به دلیل زحمات ضمن قدر داني 

مشهد مطلع  بین المللي جراحي كم تهاجمي و اندوسكوپیك بیشمارشان در برگزاري كنگره

شديم كه ايشان از بیماري ديسك گردن رنج مي برند، انجمن جراحان كودكان ايران آرزوي 

 .آرزومند است از ايزد منان بهبودي و سالمتي هرچه سريعتر اين عزيز را

 

 

آخرین مهلت ارسال مقاالت جهت چهاردهمین کنگره جراحی کودکان  : مهمتذكر 

 .می باشد 0230بهمن  01، 3102اروپا سوم فوریه 

 01آخرین مهلت ارسال مقاله جهت بیست و یكمین کنگره جراحان کودکان ایران 

 .می باشد 3102فوریه  32، 0230اسفند 

به ارائه مقاالت الزم است در مهلت های تعیین شده مقاالت علمی  همكاران عالقمند

 .و گزارشات علمی خود را ارسال نمایند
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LOCATION WEB ADD. EVENT DATE 

London, UK mail: agurnett@nhs.net-E 2st International Anorectal Manometry & 

Endosonography Course 
April 2013 

SALONE PIO XII - 
Università degli Studi 
di MilanoMilan - Italy 

www.policlinico.mi.it/corsi 
Spring Update in Pediatric Surgery 

International WorkshopCongenital wich 

perspectives?Diaphragmatic Hernia 
20

th
 April 2013 

Hunter Valley, NSW, 
Australia 

http://paps2013.com.auWebsite:  
Pacific Association 46th Annual Meeting of 

Pediatric Surgeons 
7

th
 – 11

th
 April 2013 

Marco Island Marriott 
Beach Resort, Golf 
Club & SpaMarco 

Island, FL USA 

 Website:
http://www.eapsa.org/Annual_Meeting_Home.htm 

American Pediatric Surgical Association 

(APSA) 44th Annual Meeting 
2

nd
 – 5

th
 May 2013 

Tehran , Iran 
, ww.irpediatrics.comw 

info@irpediatrics.com 
34

th
 Memorial Congress of Professor 

Mohammad Gharib 

23th – 26
th

 April 2013 

 2931ارديبهشت  7 – 4

Tehran, Ian 
, www.irsps,org 

info@irsps.org 
21

th
  Annual Congress of Iranian Society of 

pediatric surgeons 

5
th

 – 8
th

 May 2013 

 1933ارديبهشت  11 – 11

Rotterdam, 
Netherland 

mail: m.vangemerden@erasmusmc.nl-E Master Class & Work Shop on Pediatric 

Colorectal Surgery 

30
th

 May – 1
st

 June 
2013 

Tokyo, Japan www.asas.or.jp/jsps50/ 
50th Annual Meeting Japanese Society of 

Pediatric Surgeons 

30
th

 May – 1
st

 June 
2013 

Tokyo, Japan <no website> 
 
Japanese Society of Pediatric Surgeons – 

50th Anniversary of the Japanese Society 

of Pediatric Surgeons 

 

30
th

 May – 1
st

 June 
2013 

Frankfurt <no website> 
20th International Pediatric International 

Colorectal Club meeting 
2

nd
 – 3 June 2013 

Leipzig, Germany www.eupsa.org 14th European Congress of Pediatric Surgery 5
th

 – 8
th

  June 2013 

United Kingdom www.baps.org.uk 
British Association of Paediatric Surgeons – 

60th International Conference at 

Bournemouth 

16
th

 – 19
th

 July 2013 

Melbourne, Australia 
Website: 

http://www2.kenes.com/IPA/Pages/home.aspx 
International Paediatric Congress – Bridging 

the Gaps in Child and Adolescent Health  

24
th

 – 29
th

 August 
2013 

Debrecen, Hungary <no website> 
15th Congress of Hungarian Association of 

Pediatric Surgeons with International 

Participation 

12
th

 – 14
th

 September 
2013 

Prince Edward Island, 
Canada 

<no website> 
Canadian Association of Paediatric Surgeons 

– Annual Meeting at Charlottetown 

26
th

 – 28
th

 September 
2013 

Berlin, Germany Website: wofaps2013.com 4th World Congress of Pediatric Surgery 
13

th
 - 16

th
 October 

2013 

Florida, United States <no website> 
American Academy of Pediatrics, Section on 

Surgery – Annual Meeting at Orlando 

26
th

 – 29
th

 October 
2013 

Bolivia Website: http://www.cipesurbolivia2013.com 
 
10th Congress of CIPESUR 

 

12
th

 – 15
th

 November 
2013 

Vienna, Austria www.pespos.org 

PESPOS 2012 & First Vienna Neonatal 

Surgical SkillsCystic lung malformations and 

congenital diaphragmatic hernia - A clinical 

and surgical update 

5
th

 - 7
th

  December 
2013 

Washington DC, USA Website: WOFAPS 5th World congress of Pediatric Surgery 2016 

 

http://www.policlinico.mi.it/corsi
http://www.eapsa.org/Annual_Meeting_Home.htm
http://www.irpediatrics.com/
http://www.irsps,org/
http://www.asas.or.jp/jsps50/
http://www.asas.or.jp/jsps50/
http://www.asas.or.jp/jsps50/
http://www.asas.or.jp/jsps50/
http://www.wofaps.org/www.baps.org.uk
http://www.wofaps.org/www.baps.org.uk
http://www.wofaps.org/www.baps.org.uk
http://www.wofaps.org/www.baps.org.uk
http://www2.kenes.com/IPA/Pages/home.aspx
http://www2.kenes.com/IPA/Pages/home.aspx
http://www2.kenes.com/IPA/Pages/home.aspx
http://www.cipesurbolivia2013.com/
http://www.pespos.org/
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