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 الهی ای صفای روح و جانم

 عنایت کن که من بی خانمانم

 دلم از عشق کویت شادگردان

 زهر قیدی مرا آزاد گردان

 بسوزان این دلم را در غم عشق

 درونم زنده بنما از دم عشق

 

 جراحان عالیقدر کودکان

م ضمن آرزوی صحت و سالمتی، توفیقات روز افزون شما عزیزان را در خدمت رسانی به با سالم و احترا

 کودکان  این مرز و بوم از خداوند بزرگ آرزومندم.

فصل تابستان مصادف بود با ایام مبارک و میمون ماههای رجب و شعبان و رمضان الکریم.امیدوارم با 

فیق بندگی و عبادت را در نهایت اعتالی آن کسب کرده شستشوی روح و روان خود در این ایام معنوی و تو

باشید و بعنوان یک حکیم معنوی و روحانی تسکین بخش آالم نیازمندان به سالمت جسم و جان این کشور 

 باشید.

در ایامی هستیم که وزارت بهداشت برای اولین بار در تاریخ بعد از پیروزی انقالب توانست مسئله مهم 

کشور را در نزد مسئوالن تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور بعنوان یک اولویت رفاه سالمت آحاد مردم 

 اجتماعی مورد توجه جدی قرار دهد و با حمایت آنها طرح تحول نظام سالمت را عملیاتی نماید.
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 اگرچه این اقدام مهم و ارزشمند وزارت بهداشت و وزیر محترم جای تقدیر و تبریک را دارد و از آنجائیکه این

طرح جهت پایداری خود نیازمند کمک مستمر و دائمی دولتمردان می باشد هرگونه وقفه در این حمایت 

مالی میتواند شکست جبران ناپذیری برای سالمت مردم باشد لذا توصیه ما این است وزارت بهداشت بدنبال 

ت و دریافت آن از راه کارهای جدی پایداری این نظام که چیزی جز واقعی کردن قیمت تمام شده خدما

طریق نظام تنظیم اسناد و صندوقهای بیمه ای نمی باشد و جهت توانمندی صندوقهای بیمه ای برای 

پرداخت مستمر به مراکز درمانی الزم است سرانه درمان هر فرد با مشارکت مردم و دولت واقعی شود تا 

نگرانی هزینه درمانی در خدمت سالمت  بعنوان یک پشتوانه قوی در زمان نیاز مردم به سالمت، بدون ایجاد

 مردم باشد.

امیدواریم که وزارت بهداشت در این زمینه با کارشناسی دقیق و علمی همانطوری که مسئله سالمت را در 

بین مسئوالن رده باالی کشور بعنوان یک موضوع با اهمیت جا انداخته، مسئله پایداری آن را با واقعی کردن 

درمان نهادینه نماید. در فصل تابستان دو کنگره مهم در شهر دوبلین کشور ایرلند ارزش خدمات و سرانه 

برگزار شد، یکی بیست و یکمین کنگره بین المللی کولورکتال در کودکان بود که تعدادی از جراحان کودکان 

شرکت عزیز ایرانی در آن شرکت و مقاالتی را بصورت سخنرانی ارائه نمودند که شرح آن توسط یکی از 

کنندگان خواهد آمد.کنگره دیگر پانزدهمین کنگره جراحان کودکان اروپا بوده است که مقاالتی از ایران 

بصورت پوستر ارائه گردید. که یکی از همکاران گزارش تصویری از این کنگره ارائه خواهند داد. در هر دو این 

کثر بزرگان جراحی کودکان دنیا و صاحبان جراح کودکان از سراسر دنیا حضور داشته و ا 711کنگره بیش از 

 نظرات و مقاالت علمی را در این دو کنگره شاهد بوده ایم.

در فصل پائیز طبق اطالع همکاران جراح کودکان اصفهان و شیراز دو کارگاه علمی جراحی شکاف کام و لب 

مهرماه  64لغایت  66شیراز در تاریخ توسط پروفسور سامرلد برگزار خواهد شد. طبق اطالعات رسیده کارگاه 

مهرماه می باشد. ضمناً همکاران شیراز در آذر ماه سال جاری یک  61لغایت  69و کارگاه اصفهان از تاریخ 

کارگاه دو روزه بعنوان سمپوزیوم تومور ویلمز با همکاری آنکولوژیست های کودکان برگزار می نمایند تا 



 5   9313 تابستان خبرنامه 

 

و تازه های این بیماری در سایر نقاط جهان، یک راهنمای عملی ضمن بررسی روشهای درمانی متداول 

 درمان برای این بیماری در کشور و برای همکاران جراح کودکان و آنکولوژیست کودکان تدوین نمایند.

از همکاران دعوت می شود با برنامه ریزی و حضور در این برنامه های علمی مطمئناٌ در ارتقاء کیفی خدمات 

 به کودکان این کشور کمک نمایند.درمانی خود 

و آماده نمودن مقاالت علمی و ارسال آن در  5914در خاتمه ضمن یادآوری همکاران عزیز به کنگره سال 

 یاری نمایند. 5914زمان تعیین شده ما را در برگزاری با شکوه تر کنگره سال 

مینه پرداخت حق عضویت خود اقدام جا دارد از همه دوستان عزیزی که به دعوت انجمن اجابت گفته و در ز

نموده اند تشکر نمایم و انتظار داریم بقیه همکاران خوب ما در سایر نقاط کشور پس از دریافت نامه انجمن 

 در زمینه حمایت خود از برنامه های علمی انجمن اقدام نمایند.

 با تشکر و آرزوی سربلندی همه جراحان کودکان ایران

 بریدکتر احمد خالق نژاد ط                    
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انواژیناسیون روده یعنی قسمتی از روده بدالیل گوناگون وارد قسمت بعد خود میشود و طول متغیری را در 

این امر منجر به این می شود که بعلت کشیده شدن رگ های خونی روده وارد شده . درون آن طی می کند

این بیماری در بچه های . شدن و پاره شدن قرار می گیرد جریان خون آن قطع و روده در معرض خطر سیاه

در . ماهه حداکثر شیوع را دارد ولی در بچه های کوچکتر، بزرگتر حتی در بالغین هم گزارش شده است 1-1

علت اصلی بروز این تو هم رفتگی روده معلوم نیست اما مشخص شده است که .پسرها کمی شایع تر است

ز شیر مادر به شیر گاو یا شیر خشک و اضافه شدن مواد سلولزی به رژیم بچه ها آنها ا "تغییر رژیم بچه مثال

در ضمن معلوم شده است که شیوع انواژیناسیون در فصولی که عفونت . را مستعد به انواژیناسیون میکند

چه ب "در درصد کمی از بچه ها مخصوصا.های ویروسی دستگاه تنفس وگوارش زیاد است بیشتر دیده میشود

 .های بزرگتر عوامل یا ضایعاتی در روده وجود دارند که باعث آغاز انواژیناسیون میشوند

 

 انواژیناسیون روده
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 نمای شماتیک نحوه ایجاد انواژیناسیون

 

را با درد ناگهانی شکم، بی قراری، سپس استفراغ،عدم دفع مدفوع و گاهی مدفوع انواژیناسیون روده خود  

انواژیناسیون اغلب در بچه های چاق و چله رخ می دهد و این بچه ها . ژله ای خون آلود  نشان می دهد

 وقتی که از خواب بر می خیزند یا در حال بازی اند ناگهان شروع به جیغ و داد می کنند که چند دقیقه

طول می کشد سپس تمام عالئم بر طرف و بچه مجدداً شروع به بازی کردن یا شیرخوردن می کند تا حمله 

بعدی بیماری فرا برسد، و این حمالت چندین بار تکرار می شود تا اینکه والدین بعلت نگرانی به پزشک 

ص داده و به بخش های بیماری آنقدر واضح است که پزشک آن را فوراً تشخی. کودک خود مراجعه می کنند

در بخش جراحی با انجام اولتراسونوگرافی شکم انواژیناسیون تایید می شود . جراحی کودکان ارجاع می دهد

اگر . که با تنقیه هوا یا سرم نمکی تحت راهنمائی سونوگرافی روده جا انداخته شده و مشکل حل می شود

کامل روده و پارگی آن در میان خواهد بود که دیگر خطر انسداد ( یعنی چند روز)بیماری طول کشیده باشد 

درصد انواژیناسیون با تنقیه جا نیفتاده نیازمند عمل جراحی  61حدود . با تنقیه نمی توان آن را جا انداخت

اگر .آنچه که در انواژیناسیون اهمیت حیاتی دارد تشخیص بیماری در همان ساعات و روز اول است. است

خیص داده شود انسداد مکانیکی حاصل منجر به سیاه شدن روده میشود که نتیجه اش انواژیناسیون دیر تش

پارگی روده و بروز فاجعه است در حالیکه اگر انواژیناسیون زود تشخیص داده شود بدون جراحی قابل درمان 

 .است
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 از انجام عمل جراحیسه شیرخوار مبتال به انواژیناسیون روده، پس 
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 گزارش بیست ویکمین کنگره بین المللی کولورکتال کودکان

 

(  در ایرلند ودر 19خرداد  67تا  61)6154جون  57تا  51بیست ویکمین کنگره کولورکتال اطفال از تاریخ 

ان یکی شهر دوبلین برگزار شد.دوبلین یکی از ده شهری است که توصیه به بازدید از آن شده است.و به عنو

از دوستانه ترین پایتخت های اروپایی شناخته شده است.شهری قدیمی بوده و غرق در تاریخ وسنت همراه با 

بود که  برای حضور  Prem Puriگنجینه های زیبای تماشایی است. دبیر کنگره کولورکتال پروفسور 

کمیته علمی کنگره افراد جراحان اطفال ایران هماهنگی  ومساعدت فراوا نی بعمل آورده بود. اعضای 

 Alberto Pena(Cincinnati,USA),Arnold Coran (Ann Arbor,USA)مطرحی چون 

,Risto Rintala(Helsinki,Finland)  .بودند 

محل برگزاری کنگره در سالن اجتماعات هتل گیبسون بود  که دسترسی بسیار مناسبی به وسایل حمل  

عصر  9صبح لغایت  8برنامه علمی کنگره به مدت دو روز از ساعت  ونقل عمومی نظیر تراموا واتوبوس داشت.

دقیقه  51سخنرانی ارائه شد. مدت در نظر گرفته شده برای ارائه سخنرانی ها  4مقاله و  81بود. در مجموع 

دقیقه بودند. در سخنرانی ها به نقش الپاراسکوپی در مالفرماسیون های انورکتال،اساس  9تا  9ومقاالت بین 

 تیک بیماری هیروشپرونگ،بررسی تزریق مواد حجم دهنده درکنترل بی اختیاری مدفوع پرداخته شد.ژن

مقاله (،آقای  6مقاله از ایران بصورت سخنرانی پدیرفته شده بود. ارائه دهندگان آقای دکتر خالق نژاد) 7 

ودند.حضور فعال همکاران مقاله( آقای دکتر حسینی ،خانم دکتر دیاز و دکتر قوامی عادل ب 6دکتر فروتن )
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دیگر نطیر آقایان دکتر هیرادفر،روزرخ و کشتگر و شرکت فعال ایشان در بحث پیرا مون مقاالت از نکات قابل 

 توجه بود. 

 سال آینده محل برگزاری کنگره شهر میالن کشور ایتالیا خواهد بود.

 

 با آرزوی همراهی همکاران در کنگره بعد

 دکتر مریم قوامی عادل                                                                                   
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 2014گزارش کنگره اروپایی جراحی کودکان در سال 

 66لغایت  58تاریخ  امسال در شهر دوبلین پایتخت ایرلند از پانزدهمین کنگره ساالنه جراحان کودکان اروپا

 جون در مرکز همایش های شهر برگزار شد.

 688مقاله بصورت سخنرانی و  576کشور دنیا در این همایش شرکت داشته اند  91جراح کودکان از  711

 روز کنگره ارائه شد. 9مقاله بصورت پوستر در 

اجرائی کنگره پروفسور پرم پوری در مراسم افتتاحیه این کنگره شهردار دوبلین حضور پیدا کرد.ابتدا رئیس 

سخنرانی نمودند و سپس رئیس انجمن جراحان کودکان اروپا پروفسور زاکریا زاکریوس سخنرانی کردند 

سپس در خاتمه شهردار دوبلین ضمن سخنرانی و خیر مقدم به شرکت کنندگان کنگره را بصورت رسمی 

 افتتاح نمودند.
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 Eupsa 15پروفسور پرم پوری رئیس اجرائی 

 

 رئیس انجمن جراحان کودکان اروپا ، پروفسور زاکریا زاکریوس
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 شهردار دوبلین

 

 در این کنگره سه برنامه مهم وجود داشت

5- Duhamel lecture  و امسال که توسط یکی از برجسته گان جراحی کودکان دنیا ارائه میشود

بوده است  6156این سخنرانی توسط پروفسور آرنولد کوران نویسنده اصلی کتاب جراحی کودکان 

که موضوع سخنرانی ایشان جراحی مجدد در آترزی مری و بیماری هیرشپرونگ ارائه بوده است. در 

ه شده تصویر سخنرانهای سالهای مختلف این قسمت از کنگره های اروپایی جهت اطالع دوستان ارائ

 است.
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مراسم اهدا مدال رهبا ین که امسال به پروفسور هوگو سائر از بنیانگذاران جراحی کودکان اطریش ارائه شده است، و  -2

 ن گذاشته ایم.تصویر مدالیست های سالهای مختلف کنگره اروپائی را جهت اطالع همکارا
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بوده است که امسال به پروفسور پل متروپانوف سومین مراسم اعطاء عضویت افتخاری انجمن جراحان کودکان اروپا  -3

مبتکر روش متروپانوف در بی اختیاری ادراری بوده است از کشور فرانسه. تصویر اعضاء افتخاری انجمن جراحان 

 کودکان اروپا را که معموالً از کشورهای مختلف هستند جهت اطالع دوستان گذاشته ایم.
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در این کنگره چندین مقاله بصورت پوستر از ایران داشته ایم که سه مقاله از مرکز تحقیقات جراحی کودکان شهید بهشتی 

 که توسط اینجانب و یک مقاله توسط دکتر هیرادفر از مشهد ارائه شده است.
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 دکتر محسن روزرخ
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 چه نباید کرد؟

( یکی از عناوین 5919اردیبهشت  64تا  61در جریان سی و هشتمین کنگره جامعه ی جراحان ایران ) 

 ه بود.بود که اداره ی آن به این حقیر واگذار شد "چه نباید کرد"میزگردها 

های متعددی درباره  "چه نباید"در این میزگرد که هفت تن از استادان دانشگاه های پزشکی شرکت داشتند 

ی مسائل و مشکالت پزشکی و جراحی مطرح شد که هریک در جای خود بسیار آموزنده بود، به طوری که 

 دریغم آمد که به زینت قلم آراسته نشود.

ها خود می تواند عنوان یک مقاله قرار گیرد ولی فقط به هریک از آنها  "دچه نباید کر"گرچه هریک از این 

 اشاره می شود.

الزم به ذکر است که من جمع کننده ی نظرات مطرح شده در این میزگرد بوده ام. بدیهی است که ممکن 

حال خواهیم ها مورد قبول و موافقت همگان نباشد، بنابراین بسیار خوش "چه نباید کرد"است بعضی از این 

 شد که نقطه نظرات خود را برای ما ارسال دارند.

نباید قبل از اخذ شرح حال کافی و انجام معاینه ی کامل، بیمار را روانه ی اقدامات پاراکلینیکی  -

 نمود.

 نباید درخواست های تصویربرداری بدون گزارش بیماری باشد. -

 .. به چاه رفت.نباید بدون کمک سمیولوژی و تنها به اتکا طناب سونو و -

 نباید با گزارش های شبهه برانگیز نظیر کبد چرب موجب نگرانی بیمار شد. -

 نباید آزادی انتخاب را از بیمار و اطرافیانش گرفت. -

 نباید از اهمیت مشاوره غافل شد. -

 نباید بدون اندیکاسیون روی هیچ بدنی چاقو گذاشت. -

 م به عمل کرد.نباید بدون کمک جراح که خودش باید جراح باشد اقدا -

 نباید بعد از عمل جراحی، بیمار را رها کرد بلکه باید روزانه یک بار حتی دوبار ویزیت نمود. -

 نباید بالین بیمار بدحال را ترک نمود. -

 نباید از راه دور و تلفنی جهت بیمار دستور صادر کرد. -

 یز نمود.تجو "در بیماران عمل شده ی مسن"نباید داروهای زیاد و غیر ضرور خصوصاً  -

 نباید روی واقعیت های جراحی سرپوش گذاشت. -

نباید قبل از به هوش آمدن و ثابت شدن وضع عمومی بیمار، جراح و بیهوشی دهنده، بالین بیمار و  -

 بیمارستان را ترک کنند.
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 نباید جراح به اعمالی که بلد نیست و یا در انجام آن مهارت کامل ندارد دست بزند. -

 نباید با انجام اعمال جراحی اضافی، به بیمار جایزه داد! -

 نباید به نام دیگران عمل جراحی کرد. -

 نباید در نوشتن پرونده های پزشکی تنبلی کرد. -

 نباید در مراقبت های قبل و بعد از عمل اهمال نمود. -

 صادر کرد.نباید جهت بیمارانی که علت مرگ آنها مشخص نیست قبل از انجام اتوپسی جواز دفن  -

 نباید بی محابا این همه جراحی های زیبائی و چاقی انجام داد. -

 نباید پشت سر همکاران بدگوئی کرد. -

 نباید حسادت را جانشین رقابت نمود. -

 نباید اسیر غرور و تکبر و خودشیفتگی شد. -

 نباید بعد از انجام یک عمل جراحی مهم و بزرگ عازم سفر شد. -

 و باالتر از همه: -

 را فراموش کرد. نباید خدا

 میز گرد را با این کالم حافظ ختم کردم:

 

 حافظ وظیفه تو دعا کردن است و بس

 در بند آن مباش که نشنید یا شنید

 

 دکتر عبدالحمید حسابی                          
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 اخبار

 

، ، بیمارستان مادر و کودکمهر ماه  کارگاه سه روزه شکاف کام و لب در شیراز64لغایت  66در تاریخ 

از دوستان عالقه مند دعوت بعمل می آید که در این کارگاه که توسط اقایان دکتر سامرلد و  . برگزارمیگردد

دکتر معمارزاده تشکیل می گردد شرکت نمایند سه شنبه صبح بیماران ویزیت می گردند و عصر سه شنبه و 

اعمال جراحی بصورت . میگیرندبیمار تحت عمل جراحی قرار  56-51تمام روز چهارشنبه و پنجشنبه حدود 

 اولیه و ثانوی انجام می شوند

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

امیر،  انکولوژی ، بیمارستانآذر ماه  سمپوزیوم دو روزه تومور ویلمز در شیراز 54و  59در تاریخ 

از کلیه دوستان عالقه مند دعوت بعمل می آید که در این سمپوزیوم که با همکاری انجمن . زارمیگرددبرگ

آنکولوژی کودکان ایران و انجمن جراحان کودکان ایران تشکیل می گردد شرکت نمایند  برنامه شامل 

ال همگی جهت ایجاد گایدالین مشترک میباشد حضور فع case discussion پانلهای متعدد بصورت 

 میتواند به یک برنامه منسجم منجر گردد و راهگشای برنامه ریزی برای سایر بیماری ها باشد
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 مال و شراب فروش !

 سرمایه داری در نزدیکی مسجد قلعه فتح اهلل کابل رستورانی ساخت که در آن موسیقی و

 رقص بود و برای مشتریان مشروب هم سرو می شد.

 مالی مسجد هر روز در پایان موعظه دعا می کرد تا خدا صاحب رستوران را به قهر و غضب

 خود گرفتار کند و بالی آسمانی بر این رستوران نازل!.

 یک ماه از فعالیت رستوران نگذشته بود که رعد و برق و توفان شدید شد و رستوران به

 خاکستر تبدیل گردید.

 نخست حمد خدا را بجا آورد و بعد خراب شدن آن خانه مال روز بعد با غرور و افتخار

 فساد را به مردم تبریک گفت و اضافه کرد: اگر مومن از ته دل از خداوند چیزی بخواهد،

 از درگاه خدا ناامید نمی شود.

 اما خوشحالی مومنان و مالی مسجد دیری نپایید

 است !صاحب رستوران به محکمه شکایت برد و از مالی مسجد خسارت خو

 مال و مومنان چنین ادعایی را نپذیرفتند !

 قاضی دو طرف را به محکمه خواست و بعد از این که سخنان دو جانب دعوا را شنید، گلویی

 صاف کرد و گفت : نمی دانم چه بگویم ؟! سخن هر دو را شنیدم :

 یک سو مال و مومنانی هستند که به تاثیر دعا و ثنا ایمان ندارند !

 !…وسوی دیگر مرد شراب فروشی که به تاثیر دعا ایمان دارد 

 . "پائولو کوئیلو"
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LOCATION WEB ADD. EVENT DATE 

Toronto, Canada <no website> XXVIIth INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON PAEDIATRIC 
SURGICAL RESEARCH  

22
nd

 -23
rd

 September 

2014 

Vilnius, Lithuania  
http://www.bcops2014.c

om 

13th CONFERENCE OF THE 
BALTIC ASSOCIATION OF 
PAEDIATRIC SURGEONS 

25
th

 -27
th

 September 

2014 

Helsinki, Finland -http://www.steps

seminars.eu/ 

STEPS 2014 Teaching 

Seminar? ANORECTAL 

MALFORMATIONS & 

 HIRSCHSPRUNGS’S DISEASE  

26
th

 – 27
th

 September 

2014 

Hanoi Vietnam www.asian-

aaps2014.org 

24th Biannual Congress  of 

Asian Association Pediatric 

Surgeons   

25- 28 September 2014 

Bratislava, 

Slovenia 

www.espes.eu 4th Annual Meeting European 

Society of Paediatric 

Endoscopic Surgeons 

1
st

 – 3
rd

 October 2014 

Rotterdam (The 

Netherlands) 

http://www.inoea.org 3rd International Conference on 

Esophageal Atresia 
2

nd
 – 3

rd
 October 2014 

Madrid, Spain <no website> SINGLE SITE 

LAPAROSCOPIC 

SURGERYHands-on Course 

10
th

 October 2014 

San Diego, 

California, United 

States 

<no website> American Academy of Pediatrics, 

Section on Surgery – Annual 

Meeting 

10
th

 – 14
th

 October 

2014 

Madrid, Spain http://www.fetalthoraxla

paz.com 

1st International Symposium 
on Fetal Surgical Anomalies: 
Multidisciplinary Approach to 
Thoracic Malformations and 
Fetal Neck Masses 

13
th

 October 2014 

Berlin, Germany -berlin-http://www.bard

2014.com/ 

BARDBiliary Atresia and 

Related Diseases 

16
th

 – 17
th

 October 

2014 

Tehran, Iran http://ped.tums.ac.ir 26th International Congress of 

Pediatric 

16
th

 -20
th

  October 2014 

Hannover 

(Germany) 

http://www.colorectal20

14.com/ 

7th EUROPEAN PEDIATRIC 

COLORECTAL SYMPOSIUM 

30
th

 October – 1
st

 

November 2014 

Berlin, Germany -http://www.aesculap

academy.com 

ADVANCED MINIMALLY 
INVASIVE SURGERY 
International Workshop and 
hands-on course on small 
animal models 

14
th

 – 15
th

 November 

2014 

London, United 

Kingdom 

http://www.rcseng.ac.uk

/courses 
Common Elective and Acute 
Problems in the General 
Surgery of Childhood 

4
th

 – 5
th

 December 2014 

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 

Ft. Lauderdale, 

Florida, United 

States 

<no website> American Pediatric Surgical 

Association – Annual Meeting  

30
th

 April – 3
th

 May 

2015 

Naples, Italy <no website> Advanced Course 
"Laparoscopic Neonatal 
Surgery" 

29th May 2015 –28th  

http://www.bcops2014.com/
http://www.bcops2014.com/
http://www.steps-seminars.eu/
http://www.steps-seminars.eu/
http://www.inoea.org/
http://www.inoea.org/
http://www.fetalthoraxlapaz.com/
http://www.fetalthoraxlapaz.com/
http://www.bard-berlin-2014.com/
http://www.bard-berlin-2014.com/
http://www.colorectal2014.com/
http://www.colorectal2014.com/
http://www.aesculap-academy.com/
http://www.aesculap-academy.com/
http://www.rcseng.ac.uk/courses
http://www.rcseng.ac.uk/courses
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LOCATION WEB ADD. EVENT DATE 

Tehran, Iran www.irsps.org 23rd Annual Congress of Iranian 

Society of Pediatric Surgeons 

May 2015 

Tehran, Iran <no website> Anniversary Congress 

of Dr.Gharib  

May 2015 

Milano, Italy <no website> 22nd International Pediatric 

Colorectal Club Meeting 

June 2015 

Ljubljana, 

Slovenia 

www.eupsa.slovenia2015

.si 
16th Congress of The European 

paediatric Surgeons’ 

Association 

17
th

 – 20
th

 June 2015 

Naples, Italy website><no  Advanced Course and Master 
class "Paediatric Laparoscopic 
Surgery" 

24
th

 – 26
th

 June 2015 

Washington DC, 

USA 

Website: WOFAPS 5th World congress of Pediatric 

Surgery 
2016 

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

Surgery 
2019 

 


