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 1391خبرنامه تابستان 

 

 

 چراغ هدايت

 

 دوست اي   انس است و الفتست  بيا كه نوبت  فرصتست اي دوست و   فرا رفت  فتنه  كنون كه

 دوست  ت پر آفتست ايـكه باغ طبيعـز بس  مي سوزد ه ـالل رو و ـــل و سـم به حال گـدل

 ت اي دوستـياران غنيمتسحبت ـبيا كه ص  ـتواهي داشــان نخـفي از رفتگــر تاســمگ

 اي دوست  بتستـگرش گلي است همانا مح  ــهانـارزار جـــت كه خـــز دار محبـــعزي

 اي دوست  تي كه نه شرط مروتستـبه دوس  بستن  ـتانت دوســدس ام دشمن دون، ــبه ك

 دوست  ت به نوبتست ايـياي طبيعــكه آس  ـرددي نميگــام يكــه كــه بـشـك هميــفل

 ت اي دوستـگشوده اند و عجب لوح عبرتس  ــزرات انگيــاطــز خــرده پاييــا كه پـــبي

 دوست  زان طبيعتست ايـن كه خـا ببيــبي  ـيواهــان خــهانيــهان و جــار جــل كــم

 دوست  را حق صحبتست ايـا كه با تو مــبي  ــي باشدن روي رغبتــحبت مــص رت به ــگ

  ت اي دوستـت اسـار چراغ هدايـه شهريـك  اهشناخت راه از چ  بــش  وانـم باز تــبه چش

 

 شهريار          
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 همكاران فرهيخته  و عاليقدر جراح كودكان

با عرض سالم و احترام و آرزوي توفيق در راستاي وظايف حرفه مقدس جراحي كودكان در كشور و اميد 
سخت و نيازمند تالش مضاعف براي بهبود كيفيت حيات بهروزي در زندگي شخصي در ايامي كه روزگار 

 .هست

در تابستان امسال بدليل همزماني با ماه خدا و رمضان مبارك توفيق يك جلسه علمي را نداشته ايم ولي 
 .جلسات ديگر ماهانه انجمن به همت شما بزرگواران بخوبي در بيمارستان مفيد برگزار شده است

ان ايران در سيزدهمين كنگره اروپايي جراحي كودكان كه بطور مشترك با گروهي از همكاران جراح كودك
پنجاه و نهمين كنگره ساالنه انجمن جراحان كودكان انگلستان برگزار شد حضور داشته اند كه گزارش آنها 

در همان ايام هم نوزدهمين كنگره ساليانه كولوركتال . توسط همكاران حاضر در كنگره فوق ارائه شده است
خوشبختانه   در كنگره مقاالتي از كشور عزيزمان ايران، توسط جراحان كودكان . ودكان در رم برگزار شدك

نفر جراح كودكان از بيش از چهل كشور دنيا  700حدود  BAPSبا  EUPSA در كنگره مشترك . ارائه شد
روز ارائه شدكه  3دت مقاله علمي در زمينه هاي مختلف جراحي كودكان در م 417تعداد . حضور داشته اند

اكثر بزرگان جراحي كودكان دنيا و . مقاله بصورت سخنراني بوده است 131مقاله بصورت پوستر و  286
روز كنگره حضور داشته 3نويسندگان برجسته كتب جراحي كودكان و مقاالت ارزنده جراحي كودكان در اين 

د كه مي تواند در بهبود كيفيت خدمات ارائه تبادل اطالعات علمي زيادي بين جراحان كودكان انجام ش.اند
 .شده به كودكان در تمام نقاط دنيا مفيد و موثر باشد

همايش هايي در پيش داريم كه حضور عالمانه  –همكاران بزرگوار در سال جاري عالوه بر كنگره ذكر شده 
زمينه جراحي كودكان  شما در آنها مي تواند باعث نمايش اقتدار علمي و پيشرفت خدمات پزشكي كشور در

بيست و سومين كنگره دو ساالنه جراحان كودكان آسيا در سئول كره جنوبي كه با اطالعاتي كه به ما .باشد
 .رسيده همكاران جراح كودكان ايران حضور فعال و پرباري در آن كنگره خواهند داشت

ار خواهد شد و شاخه جراحي سومين كنگره بين المللي جراحي الپاروسكوپي مشهد كه در آبان ماه برگز
. كودكان آن با حضور اساتيد برجسته جراحي الپاروسكوپيك كودكان از نقاط مختلف دنيا برگزار خواهد شد

در اين ايام كارگاه عملي جراحي الپاروسكوپيك كودكان با حضور اساتيد داخل و خارج برنامه ريزي شده از 
شمرده و در اين كنگره و بخصوص كارگاه عملي جراحي همه همكاران استدعا دارد كه فرصت را غنيمت 

 .الپاروسكوپيك كودكان حضور فعال داشته باشند
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كارگاه شكاف لب و كام اصفهان كه در اواخر مهرماه با حضور پروفسور سامرالد از انگلستان برگزار خواهد شد 
حضور در اين كارگاه را از دست و بدليل همزماني با كنگره آسيايي جراحي كودكان خيلي از همكاران توفيق 

داده اند ولي از كساني كه در ايران حضور دارند و عالقه مند به جراحي شكاف لب و كام هستند اميد ميرود 
 .كه از فرصت بدست آمده استفاده نمايند

ر روزه بيماريهاي نقص تكاملي كه در دانشگاه علوم پزشكي تهران با همت آقاي دكتر دلشاد برگزا 3همايش 
خواهد شد به نظر مي رسد تاريخ برگزاري آن در آذر ماه باشد و حتما از دبيرخانه آن همايش با همكاران 

 .تماس خواهند گرفت

در خاتمه با توجه به نزديكي دي ماه كه ماه اتمام پذيرش مقاالت جهت بيست و يكمين كنگره ساالنه 
جراحان كودكان سراسر كشور انتظار مي رود  مي باشد از همه 1392جراحان كودكان ايران در ارديبهشت 

مقاالتي علمي و گزارش هاي موردي جالب خود را در زمينه بيماري هاي تكاملي و اكتسابي سيستم ادراري 
 .تناسلي مي باشد آماده و به دفتر انجمن ارسال نمايند –

 

 با اميد موفقيت همه شما عزيزان       

 لق نژاد طبريدكتر احمد خا                    
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يكي ديگر از ناهنجاريهاي مادرزادي در كودكان مقعد بسته يا با سوراخ است كه در آن نوزادان بدون      

اين بچه ها پس از تولد مدت كوتاهي .داشتن سوراخي در انتهاي دستگاه گوارش يا مقعد متولد مي شوند

مدفوع اوليه و گاز در روده دچار اتساع شكم، عدم ممكن است طبيعي بنظر برسند ولي تدريجاً بعلت تجمع 

تولد زنده  5000تا  4000شيوع اين ناهنجاري يك مورد در هر .دفع مدفوع و استفراغ صفراوي مي شوند

در اين ناهنجاري مادرزادي اغلب انتهاي دستگاه گوارش .بوده و در پسر بچه ها كمي بيشتر ديده مي شود

و دستگاه ) در پسر بچه ها( د طبيعي بطور غير عادي به مجاري ادراري بجاي ارتباط با پوست محل مقع

ارتباط پيدا مي كند و اين قسمت ها گاهي اوقات آغشته به مدفوع اوليه ) در دختر بچه ها(تناسلي خارجي 

 –گاهي اوقات مقعد بسته با بيماريهاي اورگانهاي ديگر مثل دستگاه ادراري، قلبي . مي باشد) مكونيوم(

نيز همراه بوده كه در صورت شديد بودن اين بيماريهاي همراه عاقبت بيماران ... ي، اسكلتي، عصبي وريو

مقعد بسته را بر حسب اينكه انتهاي روده در كجا ختم شده باشد به نوع باال، نوع .تحت تاثير قرار مي گيرد

تيجه عمل جراحي هم كمتر مطلوب اين ناهنجاري هرچه باالتر باشد ن. پايين و نوع بينابيني تقسيم مي كنند

پس از تولد نوزاد در زايشگاه وظيفه پزشكان كودكان و پرستاران بخش زايمان بررسي و معاينه .خواهد بود

دقيق اين نوزادان است تا هر نوع تغيير شكل يا وخيمت غير عادي را تشخيص داده و بچه را به مراكز ويژه 

اگر متوجه مقعد بسته در كودكان نشوند چند ساعت پس . ندجراحي كودكان جهت درمان قطعي ارجاع ده

از تولد اين بچه ها بتدريج وضعشان بد شد، اتساع و درمان صورت نگيرد روده بچه پاره شده، مواد مدفوعي 

وارد حفره شكم شده كه در صورت عدم درمان فوري بعلت گسترش عفونت حاصل از آن بچه را از پاي در 

ساعت پس از تولد و بقيه آنها نيز در روز دوم مدفوع دفع  24درصد نوزادان تا  95ي در حالت عاد.مي آورد

مي كنند در غير اينصورت پزشكان، پرستاران و والدين بايد هوشيار باشند چون به احتمال زياد يك مانع 

بيماري  مقعد بسته همانطوريكه گفته شد يك.مكانيكي در مقابل دفع وجود داشته كه بايد فوراً رفع شود

امروزه با پيشرفت . مادرزادي است كه درصد قابل توجهي از بچه هاي تازه متولد شده گرفتار آن مي باشند

فن آوري هاي تشخيصي مثل سونوگرافي قبل از تولد حتي قبل از بدنيا آمدن بچه ها مي توان آنرا تشخيص 

تشخيص داده شده و بچه ها را تحت شرايط پس از تولد با معاينه دقيق سر تا نوك پا اين بيماري فوراً .داد
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جراحان كودكان با معاينه دقيق بچه و تشخيص نوع .خاص به مراكز جراحي كودكان ارجاع مي دهند

اگر ناهنجاري از نوع .هنجاري، وجود يا عدم وجود ناهنجاريهاي همراه آنها را تحت درمان قرار مي دهند

زهاي اول مي تواند مقعد وي را بازسازي كند در غير پائين و سطحي باشد جراح كودكان در همان رو

تا از آنجا ) كلوستومي(اينصورت ابتدا، انتهاي روده او را به بيرون و در شكم پائين و چپ شكم قرار مي دهد 

ماه مدفوع دفع نمايد تا به بچه فرصت رشد كافي و به جراح فرصت بررسي تمام اورگان ها  3بمدت تقريبي 

ماه جراح كودكان با استفاده از تكنيك هاي جراحي مختلف براي شيرخوار مقعد ساخته و  3پس از .را بدهد

ماه بعد روزه بيرون گذاشته شد يا كلوستومي را مي بندد تا بچه از محل مقعد طبيعي مدفوع دفع  2حدود 

نتايج .اين كودك تا مدتها براي پيشگيري از عوارض مختلف بايد تحت نظر پزشك معالج خود باشد.كند

در بقيه موارد مشكالتي مثل يبوست هاي .درصد موارد مطلوب بوده 70جراحي بازسازي مقعد در بيش از 

 .  آزار دهنده و بي اختياري ممكن است پيدا شوند

        

 دكتر هوشنگ پورنگ                       
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و گزارش كنگره بين   BAPSو پنجاه و نهمين كنگره ساالنه  EUPSAگزارش سفر كنگره سيزدهم 

 .در شهر رم ايتاليا برگزار شد 2012در سال    Colorectal club ،EUPSAالمللي 

 

 June  11 – 12 )23-22  2012     كودكان در  Colorectal club نوزدهمين كنگره بين المللي 
 Bdmbino(و همكاري بيمارستان كودكان عيسي كوچك  Urbanianaدر دانشگاه ) 1391خرداد 

Gesu) در اين كنگره تجربيات و .با شركت افراد مجرب و صاحب نظر از تمام نقاط دنيا در رم تشكيل شد
مقاله در  77روشهاي جراحي نو و درمان موارد پيچيده بيماري هاي انوركتال مورد بحث قرار گرفت و كال 

نجمن جراحان كودكان ايران نيز در اين كنگره شركت فعال داشت و دو مقاله نيز ا. اين كنگره ارائه گرديد
 Juneماه  3-4اين كنگره در فرانكفورت آلمان در  2013در سال . توسط آنان در اين كنگره ارائه گرديد

 <www.colorectalclub2013.org>. برگزار خواهد شد
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 در رم در تاريخ  BAPSبا پنجاه و نهمين كنگره مشترك   EUPSAبدنبال كنگره فوق سيزدهمين كنگره 

June  13 – 16  )27 – 24  در روز .روز بطول انجاميد 4آغاز شد كه )  1391خردادJune 13   دو دوره
عصر برگزار شد و مسائل مختلف مربوطه به آنها  6صبح تا  8يك روزه در الپارسكپي و اونكولوژي كودكان از 

،   NECو پوستر در مورد  Oralروز بعد مقاالت مختلف بصورت  3ت و در مورد بحث آموزشي قرار گرف
Intestinal Failure ،Lower GI ،Upper GI اورولوژي، توراكس، علوم پايه و مسائل تحقيقاتي مربوطه ،

مورد بحث قرار گرفت و سمپوريومي نيز در مورد چگونگي ارائه  VURو كبد و مجاري صفراوي و تروما و 
در  2013در سال  EUPSAانتشار در مجالت معتبر بين المللي تشكيل شد، كنگره چهاردهم  مقاله جهت

Leipzig  كشور آلمان در June 5 – 8  برگزار خواهد شد.www.EUPSA.org  

 

 دكتر منصور مالئيان        
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 International Pediatric 19گزارش نوزدهمين كنگره كولوركتال كو دكان                         

                    Colorectal Club Meeting بيمارستان حضرت عيسي كوچك             –در رم 

 

كشور از جهان در اين كنگره شركت  70حدود .ژون در شهر روم ايتاليا برگزار گرديد 12و  11در تاريخ 
ل مالفورماسيون بخصوص كلواك گرديد و در اين كنگره بحث هاي زيادي در مورد آنوركتا. داشتند

Alberto Pena   3چندين سخنراني در مورد بازسازي پيشرفته كلواك ارائه و با كمكD Rotational 

Fluoroscopic –MRO Cloacogram  آناتومي بسيار خوبي از بيماران كلواك قبل از بازسازي اين
 .در مذكر را گزارش نمود مورد آنومالي كلواك Gupta ،2. ناهنجاري ارائه نمودند

ولي باز هم در نهايت، .در اين كنگره همچنين بحث هاي زيادي بر روي توتال كلونيك آگانگليوزيس گرديد
 .در هر دو روش بحث شده، مشكالت انتروكوليت و كنترل مدفوعي همچنان پا برجاست
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 اولين سخنراني.مقاله در اين كنگره ارائه گرديد 2از ايران نيز 

Total Colectomy and Ileorectal anastomosis with anorectal myotomy a new 
procedure for treatment of total colonic agangliosis and gastrointestinal 

dysmotility 

 توسط استاد محترم آقاي دكتر خالق نژاد طبري ايراد گرديد و دومين سخنراني

Report of two complicated anorectal and genital malformation: total 
mobilization of pelvic organ and prinea to midline 

روزه، صبح و عصر به صورت جامع و كامل مباحث  2در مجموع در اين كنگره . توسط اينجانب ارائه گرديد
 .مختلف كولوركتال بحث گرديد و نكات علمي و عملي پرباري در بر داشت

 

 يلي مهاجرزادهدكتر ل        
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 فراخوان بيست ويكمين  كنگره ساالنه انجمن جراحان كودكان ايران

 (Genito Urinary (تناسلي -بيماريهاي ادراري   

 همكاران  عزيز و ارجمند

از بيماريهاي نسبتاً شايع ) Genito Urinary(تناسلي  –بيماريهاي ادراري . همانطور كه مستحضر هستيد 
در دوران نوزادي وكودكي است و عليرغم پيشرفتهاي شايان تشخيصي ودرماني، همچنـان بسـتر چـالش هـا                   

وبحث هاي گوناگوني است و هنوز عوارض متعدد جسمي ،روحي و رواني در زمينه اين بيماريهـا ، گريبـانگير   
ن جراحان كودكان ايران با هـدف شـناخت بيشـتراز وضـعيت موجـود      كودكان وخانواده هاي مبتالست، انجم

وفعاليت هاي جاري در كشور در جهت تشخيص و درمان و نيز تبادل نظر در زمينه طرح راهبرد هاي جديـد  
در برخورد با اين دسته از بيماريها، بر آن شده است تا بيست ويكمين همايش ساالنه خود  را به اين موضـوع  

بصـورت ارائـه مقالـه وگزارشـهاي     (لذا خواهشمند است با شركت فعال خود در اين همـايش  .اختصاص دهد 
   .انجمن جراحان كودكان كشور را در دستيابي به اهداف فوق ياري فرمائيد) موردي

 

 دكتر سيد جواد نصيري        
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 وصيتـي زيبـا و مانـدگار از آلبـرت انيشتيـن

 

م من آنجا زير ملحفه سفيد پاكيزه اي كه از چهار طرفش زير روزي فرا خواهد رسيد كه جس

تشك تخت بيمارستان رفته است، قرار مي گيرد و آدم هايي كه سخت مشغول زنده ها و مرده ها 

 .هستند از كنارم مي گذرند

آن لحظه فرا خواهد رسيد كه دكتر بگويد مغز من از كار افتاده است و به هزار علت دانسته و 

 .زندگيم به پايان رسيده استندانسته 

در چنين روزي، تالش نكنيد به شكل مصنوعي و با استفاده از دستگاه، زندگيم را به من 

بگذاريد جسمم به . بگذاريد آن را بستر زندگي بنامم. برگردانيد و اين را بستر مرگ من ندانيد

 .ديگران كمك كند كه به حيات خود ادامه دهند

بدهيد كه هرگز طلوع آفتاب، چهره يك نوزاد و شكوه عشق را در چشم چشمهايم را به انساني 

 .هاي يك زن نديده است

قلبم را به كسي هديه بدهيد كه از قلب جز خاطره ي دردهايي پياپي و آزار دهنده چيزي به ياد 

 .ندارد

زنده خونم را به نوجواني بدهيد كه او را از تصادف ماشين بيرون كشيده اند و كمكش كنيد تا 

 .بماند تا نوه هايش را ببيند

كليه هايم را به كسي بدهيد كه زندگيش به ماشيني بستگي دارد كه هر هفته خون او را تصفيه 

 .مي كند

استخوان هايم، عضالتم، تك تك سلول هايم و اعصابم را برداريد و راهي پيدا كنيد كه آنها را به 

 .پاهاي يك كودك فلج پيوند بزنيد
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مغز مرا بكاويد، سلول هايم را اگر الزم شد، برداريد و بگذاريد به رشد خود ادامه هر گوشه از 

دهند تا به كمك آنها پسرك اللي بتواند با صداي دو رگه فرياد بزند و دخترك ناشنوايي زمزمه 

 .باران را روي شيشه اتاقش بشنود

 .بسپاريد، تا گلها بشكفند آنچه را كه از من باقي مي ماند بسوزانيد و خاكسترم را به دست باد

اگر قرار است چيزي از وجود مرا دفن كنيد بگذاريد خطاهايم، ضعفهايم و تعصباتم نسبت به 

 .همنوعانم دفن شوند

 .گناهانم را به شيطان و روحم را به خدا بسپاريد و اگر گاهي دوست داشتيد يادم كنيد

 .الم محبت آميزي بگوييدعمل خيري انجام دهيد، يا به كسي كه نيازمند شماست، ك

 ... اگر آنچه را كه گفتم برايم انجام دهيد، هميشه زنده خواهم ماند
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LOCATION WEB ADD. EVENT DATE 
Pecs - Hungary seminars.eu-www.steps 

 
Steps 2012 Teaching Seminar Pediatric 
Urogenital Surgery 

4th -6th October 2012 

Seoul, Korea www.2012aaps.org 2B23th Congress of Asian Association of 
Pediatric Surgeons 

8th – 10th October 
2012 

Venice ,Italy www.isde2012.org 13th World Congress of the International 
Society for Diseases of the Esophagus 

15th - 18th 
October,2012 

Basel, Switzerland kinderchirurgie@ukbb.chmail: -E II. workshop of Minimal Invasive Pediatric 
Surgery (MIPS) hands-on Exercises on Pop-
trainers withpulsating organ perfusion boxes  

17th  October, 2012 

Tehran, IRAN 
 تهران، ايران

مركز همايش هاي امام 
 خميني

مجتمع بيمارستاني امام 
 خميني

www.iranped.ir 
E-mail:pedcong@tums.ac.ir 0B المللي كودكان ايران بينساالنه  همايشبيست و چهارمين   

October 2012 
 ۱۳۹۱ مهر

Johannesburg 
South Africa 

www.paedhpb.org 
1BPediatric Hepatobiliary and liver Trans plant 
symposium 

2nd  – 4th November 
2012 

Mashhad, IRAN 
 مشهد، ايران

 www.congress.mums.ac.ir/kcs91 
mail:kcs91@mums.ac.ir-E 

3ed International Congress Of Endoscopic 
and Minimally Invasive Surgery 

7th -9th November 
2012 

 ۱۳۹۱آبان  ۱۷ – ۱۹
Cartagena de India's, 

Colombia 
www.congresosalape.com 3BXVI Congress Latin-American de 

PediatriaALAPE 2012  
14th – 18th November 

2012 
Glasgow, Scotland  www.BAPES.org.uk 4B13th Annual Meeting British Association 

BAPES 
19th – 21st November 

2012 
Istanbul, Turkey www.hypos012.com III. International Workshop on Hypospadlas 6th – 7th December 

2012 
London, UK mail: agurnett@nhs.net-E 2st International Anorectal Manometry & 

Endosonography Course  
April 2013 

Hunter Valley, NSW, 
Australia  

<no website> Pacific Association 46th Annual Meeting of 
Pediatric Surgeons 

7th – 11th April 2013 

Marco Island Marriott 
Beach Resort, Golf 
Club & SpaMarco 

Island, FL USA 

http://www.eapsa.org/Annual_Meeting_Home.htm American Pediatric Surgical Association 
(APSA) 44th Annual Meeting 

2nd – 5th May 2013 

Tehran, Ian , info@irsps.org www.irsps,org 21th  Annual Congress of Iranian Society of 
pediatric surgeons 

21st May 2013 

Rotterdam, 
Netherland   

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

30th May – 1st June 
2013 

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

30th May – 1st June 
2013 

Frankfurt <no website> 20th International Pediatric International 
Colorectal Club meeting 

2nd – 3 June 2013 

Leipzig, Germany www.eupsa.org 5B14th European Congress of Pediatric Surgery 5th – 8th  June 2013 
Berlin, Germany Website: wofaps2013.com 6B4th World Congress of Pediatric Surgery 13th - 16th October  

2013 
Vienna, Austria www.pespos.org PESPOS 2012 & First Vienna Neonatal 

Surgical SkillsCystic lung malformations and 
congenital diaphragmatic hernia - A clinical 
and surgical update 

5th - 7th  December 
2013  

Debrecen, Hungary <no website> 15th Congress of Hungarian Association of 
Pediatric Surgeons with International 
Participation 

12th – 14th September 
2013 

Washington DC, USA Website: WOFAPS 7B5th World congress of Pediatric Surgery 2016 
    

 

http://www.steps-seminars.eu/
http://www.isde2012.org/
mailto:kinderchirurgie@ukbb.ch
http://www.iranped.ir/
http://www.congresosalape.com/
http://www.hypos012.com/
http://www.eapsa.org/Annual_Meeting_Home.htm
http://www.irsps,org/
http://www.pespos.org/
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