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 حترم و جراحان كودكان عاليقدر كشورهمكاران م

فصل پاييز فصل زيبائي و رنگين طبيعت، فصل دانش و علم و فصل تحقيق و پژوهش، فصل دانايي و 
بينايي، فصل ارتقاء علمي در همه سطوح از مدرسه تا دانشگاه بر همگان و بخصوص بر شما جراحان 

 .كودكان و خانواده شريف و علم دوستتان مبارك باد

د است در تقويم زيباي علمي و پژوهشي كشورمان شما هم در ترسيم تابلوي علمي تان مبتني بر امي
 .شواهد عملي خدمات درماني در دامنه سني كودكان موفق باشيد

در مهرماه سال جاري چهارمين كنگره جهاني جراحي كودكان كه با حمايت فدراسيون جهاني انجمن 
نفر شركت كننده  1100برگزار شد، كنگره اي عظيم با حدود  هاي جراحي كودكان در برلين آلمان

در روز قبل از .روز ارائه نمودند 3از همه كشورهاي جهان از قاره هاي مختلف تجربيات خود را در 
شروع كنگره كارگاه هاي عملي در زمينه الپاروسكوپي نوزادان، انكولوژي كودكان، آنومالي هاي 

 .برگزار شدآنوركتال و تروما در كودكان 

سالن  3در ايام برگزاري كنگره كه در مركز كنگره هاي شهر برلين برگزار شد عالوه بر سالن اصلي 
جانبي وجود داشت كه در موضوعات مختلف جراحي كودكان مقاالت و سخنراني ها در آن ارائه 

كودكان بعد ساعت در زمينه كنترل درد در  2و سمپوزيوم هاي مختلف در رمان نهار به مدت .ميشد
 .از جراحي و درمان جراحي آنومالي هاي جدار قفسه صدري برگزار شد

مقاله پذيرفته شده از ايران بوده است كه يكي در مورد تجربيات سه دهه ترميم  2در اين كنگره 
آترزي مري در بيمارستان كودكان مفيد كه از طرف مركز تحقيقات جراحي كودكان دانشگاه علوم 

شتي ارسال شد و توسط اينجانب در سالن اصلي كنگره ارائه شد و يكي در مورد پزشكي شهيد به
ختنه بدون بخيه بوده است كه جهت ارائه سخنراني پذيرفته شد كه متاسفانه آقاي دكتر امان الهي از 

 .دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه موفق به حضور و ارائه آن نشدند

از سراسر دنيا حضور داشته اند و مطالبي ارزنده در تمام  در اين كنگره همه بزرگان جراحي كودكان
تنها مشكل حضور در اين كنگره گراني ثبت نام و هزينه .رشته هاي جراحي كودكان ارائه شده است

سفر اين كنگره بوده است كه متاسفانه هيچ حمايت قابل توجه اي از طرف مراكز علمي محل كار 
همچنين گرفتن ويزاي كشور آلمان كه متاسفانه بدليل عدم سخنران ها به آنها داده نمي شود، 

همكاري قسمت ويزاي سفارت آلمان در تهران خيلي از همكاران كه متقاضي شركت در كنگره با 
 .همه مشكالت آن بوده اند موفق به اخذ ويزا نشدند
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شهر ميالدي در  2016پنجمين كنگره جهاني جراحي كودكان در سه سال آينده يعني در سال 
ميالدي هم شهر دوحه قطر  2019واشنگتن دي سي برگزار خواهد شد و محل برگزاري كنگره سال 

 .تعيين شده است

در مراسم اختتاميه اين كنگره رياست فدراسيون جهاني انجمن هاي جراحي كودكان از پروفسور 
 .تريچارد عزيزخان از آمريكا به پروفسور دي ك گوپتا از هندوستان واگذار شده اس

دومين واقعه علمي ماه پاييز پنجمين كنگره انجمن جهاني هيپوسپادياز و اختالالت تكاملي جنسي 
در شهر الكنو هندوستان در دانشگاه علوم پزشكي كينگ جورج بوده است كه مسئوليت اجرائي 
 كنگره بعهده پروفسور دي ك گوپتا رئيس دانشگاه و رئيس انجمن جهاني هيپوسپادياز و اختالالت

كشور دنيا شركت كننده حضور داشته اند  25روزه كه از  5/2در اين كنگره .تكاملي جنسي بوده است
در اين كنگره . مقاالت ارزنده اي در زمينه ترميم هيپوسپادياز و درمان جراحي ابهام جنسي ارائه شد

يقات جراحي مقاله از مركز تحق 3.مقاله از ايران بوده است چهار سخنراني و دو پوستر 6جهاني 
 .مقاله از دانشگاه علوم پزشكي مشهد بوده است 3كودكان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و 

در اين كنگره دو جلسه علمي به رياست آقايان دكتر احمد خالق نژاد طبري و دكتر مهران هيرادفر  
 .برگزار شد كه هر دو بعنوان مهمان كنگره دعوت شده بودند

برگزار خواهد شد  2015جهاني هيپوسپادياز و ابهام جنسي در آلمان در سال ششمين كنگره انجمن 
و هفتمين كنگره انجمن جهاني هيپوسپادياز و ابهام جنسي با تصويب هيئت اجرائي انجمن جهاني 

اختصاص به ايران و در شهرستان مشهد برگزار خواهد  2017هيپوسپادياز و ابهام جنسي در سال 
 .شد

طالع دارند كه زمان ارسال مقاالت براي بيست و دومين كنگره ساالنه جراحي همكاران محترم ا
اسفند ماه مي باشد و موضوع كنگره در رابطه با بيماري هاي تكاملي  11،  93كودكان ايران در سال 

عنايت نمائيد در زمينه تهيه و ارسال خالصه مقاله در موعد .و اكتسابي كولوركتال در كودكان هست
 .ام نماييد زيرا امكان تمديد زمان آن وجود نداردمقرر اقد

، كنگره پانزدهم انجمن جراحان كودكان اروپا و 2014در خاتمه يادآوري مي كنم كه سه كنگره مهم 
بيست و يكمين كنگره بين المللي كولوركتال كودكان در شهر دوبلين كشور ايرلند در ماه جون 

دوستاني كه تمايل بر .مي باشد 2014ه تا پايان ژانويه زمان ارسال مقال. برگزار خواهد شد 2014
و .ارسال مقاله و شركت در كنگره را دارند بايد از هم اكنون اقدام به آماده نمودن مقاالت نمايند

همچنين بيست و چهارمين كنگره انجمن جراحان كودكان آسيا  در شهر هانوي ويتنام در اكتبر 
ندان براي شركت در اين كنگره بايد از هم اكنون جهت آماده برگزار خواهد شد كه عالقه م 2014
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نمودن مقاالت علمي خود و ارسال به موقع خود اقدام نمايند، البته انجمن برنامه هايي براي كنگره 
اينجانب جا دارد از همه عزيزاني .هاي فوق دارد كه در زمان مناسب به اطالع همكاران خواهد رساند

انه حضور فعال دارند بخصوص همكاراني كه از خارج تهران رنج سفر را كه در جلسات علمي ماه
 والسالم.به اميد موفقيت همه شما بزرگواران.تحمل مي كنند و حضور مي يابند تشكر كنم

 دكتر احمد خالق نژاد طبري        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6   1392 پائيز خبرنامه 
 

 :دوقلوهاي بهم چسبيده

ت مادرزادي است كه هميشه نظر اطرافيان، جامعه و دوقلوهاي بهم چسبيده يكي از نادرترين اختالال
در اين ناهنجاري .خبرنگاران را جلب كرده و در اطراف آن سر و صدا و تبليغات زيادي به راه مي افتد

دو قلوهاي تشكيل شده بطور غير عادي بهم ديگر متصل اند كه محل اتصال آنها يا در سر، تنه، شكم، 
چنين ناهنجاري اي در گياهان، حيوانات .د آن بدرستي روشن نيستايجا.آنهاست لگن يا مخلوطي از

هزار زايمان تخمين  50شيوع واقعي آن معلوم نيست ولي ميزان آن را يك در . و انسان ديده مي شود
از آنجائيكه دو سوم دوقلوهاي بهم چسبيده مرده بدنيا مي آيند يا كمي پس از تولد ميميرند .مي زنند

ميزان بروز دو قلوئي معمولي تك .هزار تولد ذكر مي كنند 200تا يك در  100شيوع آن را يك در 
و ) اگر در داروهاي باروري دريافت داشته باشد اين ميزان بيشتر است(تولد است  1000در  4تخمي 

درصد دو قلوهاي  40طبق گزارشي از آمريكا .تولد است 1000در  10-15شيوع دو قلوئي دو تخمي 
درصد آنقدر عمر  25درصد فقط يك روز زندگي مي كنند و  35بدنيا مي آيند،  بهم چسبيده مرده

گرچه اكثريت دو قلوهاي بهم چسبيده از نظر ظاهر و خارجي قرينه .مي كنند تا به جراحي برسند
بنظر مي رسند ولي آنها از نظر اندازه و شخصيت مي توانند كامال متفاوت باشند و از نظر انرژي و 

احشاء آنها ممكن است نه كامال شبيه هم باشند و هم ممكن است .ا هم تفاوت دارندسوخت و ساز ب
دو قلوهاي بهم چسبيده را از غالب بودن منطقه آناتوميك اتصالي تقسيم .تصور آينه اي هم نيز نباشند

اين .يعني متصل شده بهم استفاده مي شود "پاگوس"بندي مي كنند و در اين ميان از لغت يوناني 
دوقلوهاي بهم چسبيده به چهار نوع اساسي .م بندي جنبه اطالعاتي داشته كاربرد باليني داردتقسي

درصد موارد را  40كه ) يعني محل اتصال در سينه(توراكوپاگوس : تقسيم ميشوند كه عبارتند از
كه دوقلوها در سمت جلوئي از زائده حنجري پائين ) گزيفوپاگوس(تشكيل مي دهد، امفالوپاگوس

يعني اتصال در (درصد موارد را تشكيل مي دهند، پيگوپاگوس  33تا ناف بهم متصل هستند و  سينه
درصد موارد دكرانيوپاگوس كه  6) يعني اتصال تك لگني(درصد موارد، ايسكيوپاگوس  19) باسن ها

نواع البته بعضي از اين ا.درصد موارد را تشكيل مي دهند 2در قسمت سر بهم اتصال دارند و اينها نيز 
اين دو قلوها طبق تقسيم بندي ذكر شده ظاهري . خود به زير گروه هاي ديگري هم تقسيم مي شوند

از نظر داخلي يعني مغز، عروق بزرگ، قلب، ريه، كبد، روده ها، سيستم ادراري تناسلي داراي 
ها اشتراكات و اتصاالت مختلف بوده بطوريكه نسبت شراكت يا درصد تشكيل و تشريك اين اورگان

متفاوت مي باشند و اين نسبت ها در هنگام عمل جراحي و شانس بقاي آنها اهميت فراوان پيدا مي 
 .كند

در نتيجه .آي تشخيص مي دهند-آر-اين ناهنجاري را امروزه قبل از تولد با اولتراسونوگرافي يا ام
و در مراكز ويژه  مادران را تحت نظرگرفته در فرصت مناسب با عمل سزارين بچه را بدنيا مي آورند

جراحي كودكان و نوزادان با ايجاد تيم پزشكي متشكل از متخصص نوزادان، جراحان مغز و اعصاب، 
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جراحان قلب و قفسه سينه، جراحان كودكان، روان پزشك و پرستاران كار آزموده بررسي هاي 
الً قابل عمل تشخيصي مفصل انجام مي دهند و در نهايت تصميم گرفته مي شود كه اين بچه ها اص

در صورت قابل عمل بودن اين تيم با همكاري نزديك با هم دوقلوهاي بهم چسبيده را .هستند يا خير
 زنده ماندن اين بچه ها ارتباط نزديكي با درجه افتراق اورگانها يا.تحت عمل جراحي قرار مي دهند

اتصال آنها با هم دارد و بايد ذكر كرد كه موارد زيادي وجود دارد كه اصالً اين بچه ها نبايد از هم جدا 
شوند چون جدائي آنها به مرگ يكي يا هردو ختم خواهد شد و مصداق اين حرف فاجعه جدائي الله و 

 .آنهاست الدن دوقلوهاي بالغ ايراني در شرق دور عليرغم هشدار بر جدائي ناپذير بودن

 دكتر هوشنگ پورنگ       
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 2013گزارش سفر كنگره برلين 

در شهر برلين  October 2013 16-13در  WOFAPSچهارمين كنگره جهاني جراحي كودكان 
از تمام كشورهاي دنيا پيشكسوتان جراحي كودكان در اين كنگره شركت كرده .آلمان برگزار شد

 .بودند

هايي در موارد مالفورماسيون هاي آنوركتال،  work shopكنگره  Oct 13از روز اول يعني 
عصر شروع  6صبح تا  9از   MISآنكولوژي جراحي كودكان، تراماتولوژي، هيدرونفروز و الپاروسكوپي 

در سالن بزرگ  Oct 13عصر  6گرد همائي كنگره در .بيش از يك هزار و صد نفر شركت داشتند .شد
BCC كودكان اغاز شد و بعد از سخنراني عده اي، با صرف شام پايان يافت با سرود گروه كر. 

)  پوستر  162سخنراني بصورت مقاله و سخنران مهمان و  391( بدليل كثرت مقاالت ارائه شده 
عصر ادامه  5/6 – 8صبح شروع ميشد و تا  6سالن و بخش پوستر هر روز از ساعت  4كنگره در 

برنامه روز .و اورولوژي شركت فعال داشتند MISو انكولوژي و  ARMپيشكسوتان رشته هاي . داشت
 .با مراسم ويژه پايان يافت Oct 2013 16چهارم در 

 .كنگره بسيار پربار بود و جهاني بودن كنگره با توجه به محتويات مقاالت ارائه شده واضح بود

، حال و آينده سخنراني تاريخي خود را در مورد گذشته Penaدر اين كنگره آقاي دكتر 
 .مالفورماسيون هاي آنوركتال در كودكان ايراد كرد كه فوق العاده بود

 

 دكتر منصور مالئيان         
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 پنجمين كنگره بين المللي هيپوسپادياس و ابهام جنسي –هند  –گزارش سفر به لكنو 

 2013نوامبر  24تا  22    

محل .نوامبر در شهر لكنو هند برگزار شد 24لغايت  22يخ امسال از تار ISHIDپنجمين كنگره 
پروفسور گوپتا كه .بود King George Medical Universityبرگزاري كنگره در سالن كنفرانس 
در شب نخست از شركت كنندگان در ضيافت شام و در محيطي .برگزار كننده اين دوره كنگره بود

 . دوستانه پذيرايي نمود
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از شهرهاي بزرگ هند از نظر علمي و دانشگاهي و نيز از مراكز ساخت دارو و پژوهش  شهر لكنو يكي

در زمرة معتبرترين دانشگاه هاي  King Georgeدر محيطي پزشكي مي باشد و دانشگاه پزشكي 
 .نكته مهم ديگر در خصوص اين شهر، جمعيت زياد مسلمانان شيعه مقيم در آن مي باشد.هند است

ايران جناب آقاي دكتر احمد خالق نژاد طبري با دو سخنراني و يك پوستر ، دكتر  در اين كنگره از
سخنراني و دكتر رضا شجاعيان با يك سخنراني و يك پوستر و دكتر منصور  2مهران هيرادفر با 

 .مالئيان به عنوان شركت كننده حضور يافته بودند
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پوستر انتخاب و نمايش داده  21و سخنراني جهت ارائه مقاالت علمي انجام شد  60در كل 
از  Hadidiسخنرانان از كشورهاي مختلفي از سراسر جهان حضور داشتند منجمله آقاي دكتر .شد

از مصر اما جاي چهره هاي مطرحي چون پروفسور  Nabilاز آمريكا و پروفسور  Reddyآلمان، دكتر 
Snodgran  يا پروفسورRansly در اين ميان خالي بود. 

كشور جهان همچون آمريكا، انگلستان، آلمان، هند، استراليا، اتريش، روسيه، ايران،  23ع از در مجمو
تنظيم ترتيب ارائه .در اين كنگره حضور يافته بودند... مصر، بنگالدش، مالزي، عربستان، امارات و

ث پايه و مقاالت بسيار عالي و به نحوي بود كه تا انتهاي كنگره جذابيت خود را حفظ نموده و مباح
از جمله مباحث .كاربردي و تكنيكها و مباحث حاشيه اي ديگر به تناوب به بحث گذاشته مي شد

جدي مطرح شده در بين شركت كنندگان، بحث بين مخالفان و موافقان استفاده وسيع از عمل 
هاي اسنادگراس بود و پروفسور حديدي در مقاله اي به دفاع از روش ماليو در ترميم هيپوسپادياس 

ناب كرونال و ديستال پرداخت و عوارض و كاهش اقبال عمل اسنادگاس را در اين بيماران مطرح 
 .نمود كه با نظرات مختلف و متفاوتي روبرو شد

نيز از جمله مباحث جالب كنگره بود و اصوالً در  DSDهمچنين مقاله پروفسور نبيل از مصر در مورد 
يتولوژيك، روانشناختي، جامعه شناسي، روش هاي مختلف همچون ابعاد ا DSDكنگره ابعاد مختلف 

 .ژنيتوپالستي، استراتژي درمان و نتايج كوتاه و بلند مدت مورد بحث قرار گرفتند

در البالي مقاالت نيز پروفسور گوپتا با مطرح كردن موارد بيماران واقعي يا عوارض ايجاد شده با شرح 
كنندگان را براي ادامه درمان جويا شده و به بحث  حال و عكس ها پرداخته و نظرات علمي شركت

 .مي گذاشت كه بسيار كاربردي بود

 King Georgeگروه اجرايي كنگره نيز به رياست پروفسور سينگ و با همكاري دانشجويان دانشگاه 
لكنو تالشي قابل تقدير نموده و تمام توان خود را براي رفاه و آسايش كامل مهمانان به كار گرفته 

ودند و جابجايي مهمانان به مقاصد آنها و به سالن كنگره و تمامي وعده هاي غذايي به بهترين شكل ب
مهيا شده بود و در پايان نيز پروفسور گوپتا در يك ضيافت شام خصوصي مهمان نوازي خود را به 

 .نهايت رسانده و مهمانان را با خاطره اي خوش بدرقه نمود
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در آلمان و به رياست پروفسور حديدي برگزار خواهد شد و در  2015ل آينده در سا  ISHIDكنگره 

در آخرين روز كنگره، ايران و دانشگاه علوم پزشكي مشهد موفق به  ISHIDنشست هيئت اجرايي 
 .گرديد 2014كسب ميزباني اين كنگره بين المللي در سال 

            
 دكتر مهران هيرادفر        
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نه انجمن جراحان كودكان در بيمارستان بهرامي و مراسم تقدير از فارغ جلسه علمي ماها

 و اساتيد آنها 92التحصيالن جديد بورد جراحي كودكان سال 

 

، در 1392جلسه گردهمايي ماهانه اعضاي انجمن جراحان كودكان ايران در تاريخ چهارم مهرماه 
 .سالن همايش اتاق عمل بيمارستان بهرامي برگذار شد

اين جلسه ابتدا مجمع انجمن جراحان كودكان به بررسي مشكالت اين رشته، بخصوص در زمينه در 
 .پذيرش دستياران جديد فوق تخصصي و راهكارهاي احتمالي پرداخت

آقاي دكتر . سپس با حضور ديگر اعضا ، سه مورد از بيماران جالب ماه كذشته معرفي گرديدند
اي دكتر شجاعيان، به ترتيب مواردي از لنفانژيوم شكمي، آبسه اسكندري، خانم دكتر مهاجرزاده، و آق

 .رتروفارنژيال با گسترش به مدياستن فوقاني، و هرني هياتال و پاراازوفاژيال را معرفي نمودند

در پايان نيز طي مراسمي از فارغ التحصيالن جديد رشته جراحي كودكان در بورد فوق تخصصي 
عيان، دكتر موسوي، دكتر بادبرين، و دكتر اسكندري ،و نيز اساتيد شهريور امسال، آقايان دكتر شجا

آقايان دكتر هيرادفر، دكتر نصيري، دكتر اصالن آبادي، و دكتر پورنگ با  -به نمايندگي –مربوطه 
 .اهداي كتاب، هديه و لوح يادبود قدرداني گرديد

 دكتر فريد اسكندري
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پورنگ، استاد جراحي كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران بخاطر از با خبر شديم آقاي دكتر هوشنگ 
انجمن جراحان كودكان، ضمن عرض تسليت، غفران الهي .دست دادن برادرزاده خود سوگوار هستند

 .را براي آن مرحوم و صبر جميل براي ايشان آرزومند است

 

نشگاه علوم پزشكي تبريز، به با خبر شديم آقاي دكتر سعيد اصالن آبادي استاد جراحي كودكان دا
 .سمت معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تبريز منصوب شده اند

 .انجمن جراحان كودكان ايران، ضمن آرزوي توفيق نامبرده، اين انتصاب را به ايشان تبريك مي گويد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21   1392 پائيز خبرنامه 
 

LOCATION WEB ADD. EVENT DATE 

Bangkok, Thailand www.cipediatrics.org 
0BThe 3rd Global Congress for Consensus in 

Pediatrics and Child Health 
13th January 2014 

Edinburgh, Scotland http://www.baps.org.uk 
1BLaparoscopy Course 22nd March 2014 

Riga, Latvia <no website> 2B7th Central  &  Eastern  European Course  
in  Pediatric  Surgery PEDIATRIC 

TRAUMA MANAGEMENT 

11th – 12th April 2014 

Tehran - Iran <no website> 
3Bکنگره بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب 

May 2014 

 ۹۳ارديبهشت 

Tehran, Iran www.irsps.org 
22nd Annual Congress of Iranian Society 

of Pediatric Surgeons Congenital & 
Acquired Anomalies of Colorectal in 

Children 

11th – 14th May 2014 

Cologne, Germany <no website> 
4BANR 

Advances in Neuroblastoma 
13th – 16th May 2014 

Banff, Canada <no website> Pacific Association of Pediatric Surgeons 
– Annual Meeting 

25th - 29th May 2014 

Phoenix, Arizona, 
United States 

<no website> American Pediatric Surgical Association – 
Annual Meeting 

29th May – 1st June 2014 

Dublin, Ireland www.EUPSA.org European Paediatric Surgeons’ 
Association 

18th – 21st June 2014 

Edinburgh, Great 
Britain 

http://www.ipeg.org/mee
ngti/ 

IPEG’s 23rd Annual Congress for 
Endosurgery in Children 

22nd – 26th July 2014 

Edinburgh http://www.baps.org.uk BAPS 61st Annual meeting with IPEG 
22nd Annual meeting 

22nd July 2014 

Bratislava, Slovenia www.espes.eu 4th Annual Meeting European Society of 
Paediatric Endoscopic Surgeons 

1st – 3rd October 2014 

San Diego, California, 
United States <no website> American Academy of Pediatrics, Section on 

Surgery – Annual Meeting 
10th – 14th October 2014 

Ft. Lauderdale, Florida, 
United States 

<no website> American Pediatric Surgical Association – 
Annual Meeting 

30th April – 3th May 2015 

Ljubljana, Slovenia 
www.eupsa.slovenia2015.

si 
16th Congress of The European paediatric 

Surgeons’ Association 
17th – 20th June 2015 

Washington DC, USA Website: WOFAPS 
5B5th World congress of Pediatric Surgery 2016 

Doha, Qatar Website: WOFAPS 
6B6th World Congress of Pediatric Surgery 2019 
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