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 یخته جراح کودکانهمکاران فره

با سالم خدمت همه شما بزرگواران همانطوریکه تصمیم گرفته شد قرار شد که خبرنامه انجمن بصورت 

الکترونیک در سایت انجمن گذاشته شود.این کار هم برای این است که همکاران بیشتر به سایت انجمن 

 ل آید.مراجعه نمایند و هم صرفه جویی در هزینه چاپ و ارسال خبرنامه بعم

در فصل بهار و تابستان مهمترین خبر برگزاری کنگره ساالنه جراحی کودکان در اردیبهشت  5914در سال 

 ماه بوده است.کنگره در رابطه با جراحی نوزادان و مراقبت های جراحی از نوزادان بوده است.

قل یک سوم جراحان همکاری خوبی از همه همکاران در طول برگزاری کنگره داشته ایم. در هر روز حدا

کودکان کشور در کنگره شرکت نموده اند و مقاالت خوبی از سراسر کشور و مراکز خوب جراحی کودکان 

داشته ایم. جا دارد از دبیر محترم کنگره سرکار خانم دکتر بهار اشجعی بخاطر تنظیم برنامه ها و نظم دادن 

ره در این خبرنامه خدمتتان تقدیم میگردد. به آن تشکر گردد.در این زمینه یک گزارش تصویری از کنگ

ضمنا موضوع کنگره سال آینده جراحی سرطان در کودکان میباشد که امید داریم همکاران خوب ما از 

سراسر کشور مثل سال های قبل و سال جاری مقاالت خوب خود  را تنظیم و در زمان مناسب که اعالم 

 خواهد شد به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.

ضمنا طبق تصمیم هیئت مدیره سرکار خانم دکتر فریبا جهانگیری )عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 منصوب شده اند. 5911بیمارستان حضرت علی اصغر( بعنوان دبیر علمی کنگره سال  –ایران 

عضاء جدید در سال جدید همزمان با کنگره انتخابات جدید هیئت مدیره در مجمع عمومی را داشته ایم که ا

هیئت مدیره که در انتخابات مجمع عمومی توسط همکاران انتخاب شده اند آقایان دکتر هوشنگ پورنگ، 

دکتر محسن روزرخ و دکتر جواد سیدی بعنوان اعضائ ، دکترجواد نصیری، دکتر احمد خالق نژاد طبری

ء علی البدل انتخاب شده اند و اصلی و سرکار خانم دکتر مریم قوامی عادل و دکتر احمد صدیقی بعنوان اعضا

بازرس اصلی انجمن هم جناب آقای دکتر محمود سعیدا  و بازرس علی البدل جناب آقای دکتر هدایت اهلل 

نحوی انتخاب شده اند. انجمن ضمن تبریک مجدد به این بزرگواران امید داریم با حضور فعال و عالمانه خود 
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ماهانه انجمن، انجمن را در تحقق رسالت های تعیین شده  در جلسات هیئت مدیره انجمن و جلسات علمی

 اش پشتیبانی و یاری نمایند.

در ایام برگزاری کنگره پوشش خبری خوبی از طرف شرکت همایش سازان معاصر برای کنگره داده شد و 

جلسات حضوری در صدا و سیما و رسانه های مختلف توسط همکاران جراح کودکان در مورد موضوع کنگره 

برگزار شد و در آن جلسات نقش جراحان کودکان در درمان جراحی بیماریها در کودکان و بخصوص در 

 نقائص تکاملی کودکان بخوبی بیان شد.

در تابستان جاری سه کنگره مهم در رابطه با جراحی کودکان در کشورهای دیگر برگزار شد اولین کنگره، 

ن ایتالیا بود و چندین جراح کودکان از ایران در این کنگره کنگره بین المللی کولورکتال کودکان در میال

حضور داشتند و مقاالت بسیار ارزنده ای در زمینه کولورکتال کودکان در این کنگره ارائه شد که خالصه این 

مقاالت هم از طریق ایمیل برای همه همکاران ارسال شد. دومین کنگره، کنگره ساالنه اروپایی جراحی 

شرکت کننده از  711که در شهر لوبیانا کشور اسلوونی برگزار شد که در این کنگره بیش از کودکان بود 

مقاله علمی به صورت سخنرانی و پوستر ارائه شد و از کشور ایران  711سراسر دنیا حضور داشتند نزدیک به 

زشکی شهید بهشتی و مقاله آن از مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پ 6مقاله بصورت پوستر ارائه گردید و  9هم 

مقاله هم از دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس بود.کتابچه خالصه مقاله این کنگره  5بیمارستان مفید بود و 

هم بصورت ایمیل برای همه جراحان کودکان ارسال شده است.و سومین کنگره، کنگره بین المللی 

ان بوده است. که در آن روشهای مختلف در شهر زلینگشتاد از توابعه فرانکفورت آلم DSDهیپوسپادیاز و 

جراحی هیپوسپادیاز هم بصورت سخنرانی هم بصورت تصویری عمل جراحی انواع مختلف هیپوسپادیاز ارائه 

 گردید. جهت اطالع دوستان گزارش تصویری این سه کنگره هم در این گزارش خبری گنجانده شده است.

آنها تحت عنوان سخنرانی دوهامل توسط پروفسور یان  در کنگره اروپایی جراحی کودکان سخنران مهمان

رویون که قبال سفری به ایران داشته و در تهران )بیمارستان کودکان مفید( و مشهد) بیمارستان کودکان 

شیخ( سخنرانی هایی در زمینه بیماری هیرشپرونگ و پیوند در کودکان ارائه کرده بود، وموضوع سخنرانی 
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ی راجه به پیوند اعضاء در کودکان بود. و همچنین عضویت افتخاری جامعه جراحان ایشان در کنگره اروپای

را به پروفسور اندرو پیترو از مجارستان اهداء شده است. و گیرنده مدال دنیس  6151کودکان اروپا در سال 

 ا شده است.هم از طرف انجمن جراحان کودکان اروپا به پروفسور آلبرتو پنا از آمیرکا اهد 6151براون سال 

 6151ضمنا پروفسور پنا امسال کتاب جدید خود در رابطه با آنومالی های انورکتال در کنگره اروپایی 

 رونمائی کرده اند.

همچنان در این کنگره اهداء عضویت تمام عمر پروفسور تاکاشی میانو از ژاپن در اتحادیه بین المللی انجمن 

وندرا گوپتا رئیس فدراسیون بین المللی انجمن های جراحان های جراحان کودکان دنیا توسط پروفسور د

 کودکان دنیا به نامبرده اهدا شد.

در کنگره بین المللی هیپوسپادیاز در شهر کوچک زلینگشتاد که در حومه شهر فرانکفورت بوده است.دومقاله 

سعیدی  ارائه شد و در از ایران توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسط دکتر مهران هیرادفر و خانم دکتر 

را  DSDاین کنگره تیم دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم تبلیغات هفدهمین کنگره بین المللی هیپوسپادیاز و 

 در شهر مشهد، ایران برگزار شود ارائه نمودند.. 6157که قرار شد در سال 

ت که با ترکیب جدید آخرین مطلب برای واقعه تابستان برگزاری امتحانات بورد جراحی کودکان بوده اس

اعضاء هیئت بورد برگزار شد و در ترکیب جدید آقایان دکترحمیدرضا فروتن از شیراز، دکتر سعید اصالن 

آبادی از تبریز، دکتر مهران هیرادفر از مشهد و دکتر مسعود ناظم از اصفهان، با حکم وزیر بهداشت به 

ب شده اند و یک نفر شرکت کننده از عضویت هیئت ممتحنه رشته فوق تخصصی جراحی کودکان منصو

اصفهان داشته ایم که با موفقیت از عهده امتحانات کتبی و شفاهی برآمد و به جمع جراحان کودکان کشور 

 پیوست.

  با آرزوی توفیق روزافزون برای همه جراحان کودکان کشور

 دکتر احمد خالق نژاد طبری        
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درصد آنها  61کودک مدرسه ای حدود  5111ق یک مطالعه روی درد شکمی درکودکان شایع است طب

نفر سابقه درد شکمی را اظهار می داشتند. خوشبختانه اغلب این دردها علت واضح و مهمی  611یعنی 

درصد این دردها  51نداشته مربوط به سوء تغذیه، عفونت های ویروسی و غیره می باشند، بطوریکه فقط 

ضوع هشدار دهنده در دردهای شکمی سرسری گرفتن آنهاست، در اینجاست که جنبه عضوی دارند. اما مو

 ممکن است برای بچه ها اتفاقات ناخوش آیندی رخ بدهد. 

 

 دردهای شکمی
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گرچه اکثر دردهای شکمی دردهای معمولی و گذری هستند ولی مواردی وجود دارد که درد منشاء عضوی 

د جدی بگیرند و در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنند داشته و نیازمند جراحی است. این دردها را والدین بای

و پزشکان هم باید مطمئن شوند که این درد، درد جراحی نیست، چه در غیر اینصورت بیماری جراحی 

پیشرفت کرده به عوارض خطرناک ختم خواهد شد. پس بیاد داشته باشیم درد شکمی که بطور حاد یا 

ساعت طول بکشد یک درد جراحی تلقی  9یافته باشد( و بیش از تدریجی شروع وادامه یافته باشد ) شدت 

می شود مگر اینکه خالفش ثابت شود.درد های شکمی بچه ها اغلب بعلت عفونت های ویروسی،گلو درد 

های چرکی،اسهال و استفراغ)گاستروآنتریت(،سوء تغذیه،عدم تحمل شیر یا یعضی غذا ها، یبوست،مسمومیت 

.علل جراحی درد های شکمی عبارتند از:پیچ خوردگی های روده ای،توی هم های غذائی وغیره میباشد

رفتگی روده)انواژیناسیون روده(،آپاندیسیت،دیورتیکولیت مکل،انسداد روده بهر دلیل، بلع اجسام خارجی،فتق 

 های گیر کرده،سنگ های ادراری،پیچش کیست تخمدان در دختران ،ضربه های وارده به شکم وغیره..

می که با درد شکمی بچه ها مواجه شدیم این علل شایع را در نظر داشته باشیم تا گرفتار عوارض پس هنگا

 درد های جراحی نشویم.
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 آقای دکترمهران هیرادفر و خانم دکتر سعیدی از دانشگاه مشهد

   DSDدر حال ارائه سخنرانی در کنگره بین المللی هیپوسپادیاز و  
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 میز تبلیغات هفدهمین کنگره بین المللی هیپوسپادیاز
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 جراحان کودکان ایران و جمعی از شرکت کنندگان

 هیپوسپادیاز فرانکفورت کنگره بین المللی 
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 پوستر شانزدهمین کنگره جراحان کودکان اروپا

 

 رئیس اجرایی کنگره اروپا با بعضی از جراحان کودکان ایران
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 پروفسور بنه اوره رئیس جدید انجمن جراحان کودکان اروپا

 

 دکتر صادقی پور به همراه پروفسور جی گراسفیلد
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 شهید بهشتی پوستر مرکز تحقیقات جراحی کودکان دانشگاه علوم پزکی

 

 جراحان کودکان ایران با پروفسور آلبرتو پنا
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 جراحان کودکان ایران

 

 جراحان کودکان ایران با پروفسور یان رولون
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 پروفسور گوپتا رئیس فدراسیون انجمن های جراحان کودکان دنیا

 

بوکسوکوآ رئیس پروفسور گوپتا رئیس فدراسون انجمن های جراحان کودکان دنیا و پروفسور 

 مجمع عمومی فدراسیون جهانی
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ریاست قبلی انجمن جراحان کودکان اروپا پروفسور زاکاریوس و پروفسور بنه اوره رئیس جدید 

 انجمن جراحاان کودکان اروپا
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 سخنرانی پروفسور یانگ ریولون در دوهامل لکچر در رابطه با پیوند اعضاء در کودکان

 

 

 



 48   4931بهار  خبرنامه 

 

 

 افتخاری به پروفسور اندرو پیتر از مجارستان اهدا عضویت
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 اهداء مدال رهباین به پروفسور آلبرتو پنا
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 اهداء عضویت تمام عمر پروفسور تاکاشی میانو در

 فدراسیون جهانی انجمن های جراحان کودکان دنیا 
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 سخنرانی رئیس هیئت بورد جراحی کودکان اروپا در رابطه با آموزش

 پروفسور جی آن باتیستا پاروجی –ن در اروپا جراحی کودکا 
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 محل برگزاری شانزدهمین –جراحان کودکان ایران در شهر لوبیانا اسلوونی 

 کنگره اروپایی جراحی کودکان 
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LOCATION WEB ADD. EVENT DATE 

Lubech, Germany <no website> 6th ISHID World Congress & Worhshop 

1
st

  
September 

2015 

Hannover, 
Germany 

http://www.eba2015.de 16th European Burns Association Congress 2015 

16
th

 – 19
th

 
September 

2015 

Niagara Falls, 
Ontario 

-https://caps.ca/annual
-meeting-meeting/next

information 

47th Annual Meeting of the Canadian Association of Paediatric 
Surgeons 

17
th

 – 19
th

 
September 

2015 

Bucharest, 
Romania 

pes.eues.wwwhttp:// 

5th Annual Congress of European Society of Pediatric 
Endoscopic Surgeons 

Joint Congress with the Romanian Association of Paediatric 
Laparoscopic Surgery 

23
rd

 – 25
th

 
September 

2015 

Dublin, Ireland <no website> 28th International Symposium on Pediatric Surgical Research 

24
th

 – 28
th

 
September 

2015 

Dublin, Ireland <no website> 
28th International Symposium on Paediatric Surgical Research 

(ISPSR) 

25
th

 -26
th

  
September 

2015 

Poznan, Poland <no website> 
XL INTERNATIONAL SYMPOSIUM  

of Children Trauma Section and Emergency Medicine 
Polish Association od Pediatric Surgeons 

2
nd

 – 3
rd

 
October 

2015 

Limassol, Cyprus 
-http://www.steps

seminars.eu/ 

STEPS 2015 Teaching Seminar Pectus Deformities Revisited 
Experts Forum 

23
rd

 -25
th

  
October 

2015 

Washington DC, 
USA 

http://www.aapexperience.
org/ 

AAP (American Academy of Pediatrics) Experience National 
Conference & Exhibition 2015 

24
th

 – 27
th 

October 
2015 

Bologna, Italy <no website> SYMPOSIUM/on Pediatric Digestive Surgery 
5

th
 – 6

th
 

November 
2015 

Nijmengen, The 
Netherlands 

 

http://www.pediatriccolore
ctal2015.com/ 

8th Pediatric Colorectal Course and Workshop 

5
th

 – 7
th

 
November 

2015 

Sarajevo, Bosnia 
Herzegovina 

http://www.djecija-
hirurgija.org/index.php/en/ 

2nd Congress of Pediatric Surgery of Bosnia Herzegovina 

19
th

 – 21th 
November 

2015 

London, United 
Kingdom 

<no website> Advanced Laparoscopic Gastrointestinal Surgery Workshop 

30
th

 
November 

– 1
st

 
December 

2015 

Jerusalem, Israel <no website> 
The Gerry Schwartz and Heather Reisman 4th International 

Conference on Pediatric Chronic Diseases, Disability and 

Human Development 

20
th

 – 23
rd

 
January 

2016 

Obergurgl, Austria <no website> 
45th International Symposium for Pediatric Surgery 

Obergurgl 

31
st

 
January – 

3
rd

 
February 

2016 

Naples, Italy <no website> ADVANCED COURSE "LAPAROSCOPIC NEONATAL SURGERY" 
7

th
 -8

th
 July 

2016 

Bucharest, Romania www.espes.eu 
5th Annual Meeting European Society of Paediatric Endoscopic 

Surgeons 
2015 

Washington DC, 
USA 

Website: WOFAPS 5th World congress of Pediatric Surgery 2016 

Doha, Qatar Website: WOFAPS 6th World Congress of Pediatric Surgery 2019 
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