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 بنام خداوند جان و خرد

 در عالم حيراني ما جوش بهار است                             زبر كرد چمن را زيروهر چند خزان 

 

 همكاران بزرگوار و جراحان كودكان فرهيخته

 با سالم و احترام

به سرعت به پايان رسيد ولي ما در حل مشكالت جراحي  91سال . هستيم  1391در فصل آخر سال 

وزش پزشكي و مالقات متعدد با وزارت بهداشت و درمان و آم كودكان در كشور علي رغم مكاتبات

اول راهيم و هيچ كدام از درخواست هاي انجمن و هيئت هاي مكرر با مقامات آن وزارتخانه هنوز در

بورد به طور كامل عملي نشد ولي بايد به طور هماهنگ در تمام كشور با پشتيباني و حمايت شما به 

قرار دهيم و  حساس و مهم جراحي كودكان را در جايگاه واقعي خودش ا رشتهتپيگيري ادامه دهيم 

قرار شد با مسئولين جديد وزارت بهداشت مالقات و مطالبات اين رشته را در جهت افزايش كارائي 

همكاران و تربيت نيروي مورد نياز كشور و ايجاد انگيزه هاي الزم جهت تمايل و جذب بيشتر 

ن رشته و از همه مهمتر اصالح تعرفه هاي اعمال بسيار حساس و متخصصين جراحي عمومي به اي

 .ظريف و حياتي اين رشته را مصرانه پيگيري نمائيم

خوشبختانه كتاب ارزش هاي نسبي خدمات جراحي كودكان كشور كه به همت شما در كارگاه 

همه با مسئولين اين بخش وزارت بهداشت انجام شد پس از نظرخواهي از  1390مهرماه سال 
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جراحان كودكان كشور مراحل نهائي خود را طي مي كند و ما اميدواريم مسئولين وزارت بهداشت 

و خادمان به كودكان اين  انآن را اجرائي نمايند تا حقوق پايمال شده شما بزرگوار 92براي سال 

 .كشور تا حدي جبران گردد

د و با حضور رستان مفيد برگزار شجلسه علمي در بيما ماههاي دي و  اسفند دودر فصل زمستان در 

تهران و شهرستانها روبرو شد و طبق مصوبه هيئت مديره انجمن در ارديبهشت  و استقبال عزيزاني از

كودكان آن  خدمت جراحانآينده جلسات علمي اولين پنجشنبه هرماه در بيمارستان بهرامي و در

راحان كودكان بيمارستان كودكان مفيد بيمارستان خواهيم بود و جادارد كه از همكاري و همراهي ج

 .تشكر و قدرداني شود1391در ميزباني سال 

سراسر كشور در  تانه طبق اطالع اينجانب و گزارش منشي محترم انجمن اكثر همكاران ازخوشبخ

ر محترم علمي زمان تعيين شده خالصه مقاالت و خالصه موارد جالب خود را ارسال كرده اند و دبي

شروع نموده و اميدواريم كه در  كنگره راعلمي  تنظيم جدول برنامه1392سال يكم  كنگره بيست و

 .باشدهمكاران محترم هفته دوم فروردين ماه كل برنامه در سايت انجمن قابل دسترسي 

احي نه انجمن جربه هيئت مديره انجمن موضوع بيست و دومين كنگره ساالضمنا طبق آخرين مصو

شد بيماريهاي تكاملي و اكتسابي كولوركتال در  برگزار خواهد 93 بهشتكودكان ايران كه در اردي

. كودكان مي باشد كه پوستر آن در پشت همين شماره خبرنامه به اطالع شما عزيزان خواهد رسيد 
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م با كسب خرم و شاداب تبديل شود و اميدواراميد است زمستان سرد رشته جراحي به بهاري سبز و 

برنامه ريزي و راهبرد  و عمليات بهتر و در  – 91تجربه از همه موفقيت ها و عدم موفقيت هاي سال 

 .داشته باشيم 1392راه تكامل را در سال 

را خدمت شما بزرگواران و خانواده هاي محترمتان تبريك مي گويم و براي  1392پيشاپيش سال 

 .بهروزي و شادكامي از خداوند منان مسئلت دارمهمه شما همكاران محترم آرزوي سالمت و 

 جلوه گلشن به باغ همچو نگاران رسيد                دي شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسيد

 دكتر احمد خالق نژاد طبري        
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 سخني با پدران و مادران -جراحي كودكان

 )نخاع –ستون فقرات (ناهنجاريهاي تكاملي جنين 

يكي از ناهنجاريهاي تكاملي جنين در دوران بارداري ناهنجاري ستون فقرات مخصوصاً در ناحيه 
تيغه  ،اين ناهنجاري مي تواند همراه با اختالل رشد و تكامل پوست، بافت زير آن. كمري است

بنابراين تظاهر باليني آن تنوع فراواني  .مهره هاي كمري و حتي خود نخاع را درگير كند ،استخواني
يك تغيير رنگ پوست  ،دارد كه از يك طره مو در ناحيه كمر، يك تو رفتگي نقطه اي، يك توده چربي

عضاً رشته هاي طناب تا بيك كيسه از پرده مغز با اندازه هاي مختلف كه حاوي مايع مغزي نخاعي و ب
هر كدام از اين تغييرات غير عادي در ناحيه كمري مي توانند . متفاوت باشد مي تواند نخاعي است

عالئم و تظاهرات خود را داشته باشند بطوريكه بعضي ها بي عالمت و فاقد اهميت اند و بعضي ديگر 
بنابراين . را تحت تاثير قرار دهندمي توانند تمام طول زندگي كودك و زندگي آينده او و خانواده اش 

اگر والدين يا پزشكان با هر كدام از ناهنجاريهاي فوق برخوردند بايد هرچه زودتر نوزاد يا شيرخوار را 
به متخصصين مربوطه مثل متخصصين نوزادان، جراحان كودكان و با صالحديد آنها به جراحان مغز و 

شد اكثر اين ناهنجاريها در ناحيه كمري بدون عالمت همانطوريكه ذكر . اعصاب كودكان ارجاع دهند
زيادي براي يا با عالئم كمي همراه مي باشند اما يكي از آنها كه بنام ميلومننگوسل است گرفتاريهاي 

و سيستم سالمت كشور بوجود مي آورد كه در تمام طول زندگي اين  معالجبچه، والدين، پزشكان 
 .اين مشكالت و گرفتاريها ادامه پيدا مي كند استيعي نزديك به طب بچه كه معموالً عمري

و نخاع ناحيه  مهره ميلومننگوسل يك ناهنجاري مخرب پوست، بافتهاي زيرپوست، تيغه استخواني
يك توده يا يك كيسه شفاف با رويه نازك با اندازهاي  بصورتخود را اين ناهنجاري . كمري است

بعلت اختالل در تكامل قسمت عقبي مهره هاي . يك پرتقال نشان مي دهد تا متفاوت از يك زردآلو
نخاع و رشته هاي عصبي و پرده هاي دور آن از اين محل بسمت بيرون برجستگي پيدا كمري ستون 

سيستم عصبي پائين اين منطقه كه  ،مي كنند در نتيجه بعلت رشد ناصحيح انتهاي ستون نخاعي
در . مي شود ، مدفوعي و سيستم حركتي پاهاست دچار اشكالدراريمسئول فعاليت طبيعي سيستم ا

اشكال خفيف بيماري ممكن است مشكل جدي براي اين اورگانها بوجود نيايد ولي اكثر مواقع جنين، 
 شدهدر مراحل بعدي زندگي دچار اختالل در كنترل و دفع ادرار و مدفوع ... نوزاد، شيرخوار، كودك و 

و اندام تحتاني وي هم بعلت مشكالت اورتوپديك  پيدا مي كندي ادرار و مدفوع يا بعبارتي بي اختيار
كودكي . خوب كار نكرده و بچه مشكل راه رفتن در آينده داشته يا اصالً دچار فلج اندام پائيني است
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كه با اين ناهنجاري متولد مي شود بعدها مكرراً دچار عفونت هاي ادراري، بي اختياري ادراري، 
درمانهاي ترميمي كه براي اين بچه ها . عدم كنترل مدفوع و مشكالت حركتي مي شوديبوست، 

صورت مي گيرد اغلب كمكي و خيلي وقتها نتايج نااميد كننده دارند مخصوصاً در موارد شديد 
در خيلي از . در موادري كه اختالل تكامل نخاع وجود نداشته باشد نتايج درماني عالي است. بيماري

كه دچار ميلومننگوسل اند پس از جراحي سرشان بزرگ مي شود كه نتيجه اختالل گردش بچه هائي 
مايع مغزي نخاعي است و در اثر بزرگ شدن جمجمه بچه بعلت تجمع مايع مغزي نخاعي 

بنابراين در اولين فرصت بايد با گذاشتن شانت . ار توقف مي گرددچرشد مغزي د) هيدروسفالي(
اين بجه ها از . را به درون شكم راند تا به مغز اجازه رشد طبيعي بدهند مغزي شكمي مايع اضافي سر

شيوع . هوشي وضعيت طبيعي داشته گاهي ضريب هوشي آنها از بچه هاي عادي هم بيشتر استنظر 
تولد زنده و امروزه با تمهيدات خاصي جنين هاي  1000در  3/0اين بيماري نسبتاً كم است يعني 

د در اين نو پزشكان مي توان هتشخيص داده شد در اوايل بارداري بيماريشان ،ريگرفتار به اين ناهنجا
يا ختم آن تصميم  )با قبول تمام مصائب( زمينه به والدين مشاوره بدهند كه در مورد ادامه حاملگي 

 . بگيرند

 دكتر هوشنگ پورنگ                                                                                              
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 دانشگاه علوم پزشكي تهراننگره گروه جراحي كودكان گزارش دهمين ك

 

كه هر دو سال يكبار با همكاري انجمن علوم پزشكي تهران  دهمين كنگره جراحان كودكان دانشگاه
ه تشخيص و درمان ناهنجاريهاي تكاملي نحوشد، امسال با موضوع  جراحان كودكان ايران برگزار مي

دكتر غرضي در  مرحوم در سالن همايش 27/10/91 خامتياز باز آموزي از تاري قبل و بعد از تولد با
ين زنان و زايمان، متخصصين اطفال و صمخاطبين كنگره اكثراً متخص.بيمارستان ميالد برگزار گرديد

در اين سه . نوزادان، جراحان اطفال، متخصصين تصويربرداري، متخصصين ژنتيك و آزمايشگاه بودند
سخنراني متنوع و مرتبط با موضوع كنگره تعداد شش پانل برگزار گرديد، حضور  30ئه روز ضمن ارا

يكي از .اساتيد رشته هاي فوق الذكر از دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور جلب توجه نمود
گاهي، امكانات آزمايش با استفاده ازمهمترين دست آوردهاي اين كنگره توجه به تشخيص به موقع 

 .بوده است MRIو سنتز، سونوگرافي و ينآم

ضرورت تشخيص ناهنجاريهايي كه همراه با معلوليت هاي  ،با توجه به محدوديتهاي شرعي و قانوني
دراز مدت مي باشد همچون ميلو مننگوسل در قبل از چهارماهگي جنيني جهت صدور مجوز سقط 

ريها همچون فتق ديافراگم اشاره شد كه در سخنرانيها به برخي از ناهنجا.آنان مورد تاكيد قرار گرفت
الزم است پس از تشخيص در دوران جنيني، جراح كودكان معالج از قبل مشخص و نوزاد در مركزي 
به دنيا بيايد كه امكانات مراقبت ويژه و اقدامات ضروري در اتاق عمل و همچنين مراقبت بعد از تولد 

ونفروز يكطرفه جنين نيازي به زايمان زودرس نبوده در سخنرانيها تاكيد شد كه در هيدر.فراهم باشد
در هيدرونفروز دو طرفه و .و بعد از تولد، پس از بررسيهاي الزم اقدامات ضروري صورت خواهد گرفت

ي ادراري، مداخله دوران جنيني و ناشي از انسداد مجار) هيدرامنيوس اوليگو(كاهش مايع آمنيوتيك 
در .ت پيشگيري از عوارض و يا زايمان زودرس تاكيد شدجه Vesico – amnioticگذاشتن شنت 

نيز در برخي سخنرانيها اشاره شد و مصرف فوليك اسيد  تكامليزمينه هاي پيشگيري از ناهنجاريهاي 
مورد تاكيد  Neural Tube defectاز آنومالي هاي  سه ماه قبل از تشكيل نطفه جهت پيشگيري

 .قرار گرفت
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در تشخيص سندروم دان در  False positiveو   False negativeتست هاي جديد براي كاهش 
 متخصصين پزشكي قانوني در پانلي مسائل .مطرح شدبحثهاي متخصصين ژنتيك و آزمايشگاهيان 

 .كي قانوني و گروه اخالق پزشكي از بعد اخالقي موشكافي نمودندشا از بعد پزر تكامليناهنجاريهاي 

ناهنجاريهاي تكاملي و ضرورت تشخيص به موقع در جهت پيشگيري از آن مرگ و مير نوزادان بعلت 
 .از جمله بحثهاي مطرح شده بود

اين كنگره كه در سه روز برگزار گرديد مورد استقبال شركت كنندگان قرار گرفت و اينان تاكيد 
 .نمودند تا همه ساله كنگره ناهنجاريها با موضوعي مشخص برگزار گردد

 

 ح الدين دلشاددكتر صال       

 دبير كنگره ناهنجاريهاي تكاملي          
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در دانشگاه  نيدر قلب جن ياقدام مداخله ا نيو اول نيجن يجراح ميل تياز تشك يگزارش
 رازيش يعلوم پزشك

 

جهت درمان  يزيبه برنامه ر رمنجرياخ يدر سالها  نيجن يها يبموقع ناهنجار صيتشخ خوشبختانه
 . ها شده است يمارياز عوارض ب يريكمك به جلوگ اي

و  يبه كار گروه ازين نيدرمان جن رايداخله قبل از تولد را دارند زدر جهان توان م يمحدود مراكز
 ليتشك رازيش يدر دانشگاه علوم پزشك نيجن يجراح ميت ريدر چند ماه اخ.  خاص دارد ليوسا
 ن،و مداخله قبل از تولد، جراح كودكا صيزنان با توان تشخ نيكروه شامل متخصص نياست ا دهيگرد

، متخصص  يهوشي، ب ستيولوژيكودكان، راد يعصاب كودكان، اورولوژقلب كودكان، جراح مغز و ا
. ندينمايم يرا همراه ميت نيا  زين يدانشكده دامپزشك  نيمتخصص. باشنديونوزادان م كيژنت

 نهيگوسفند،   پژوهش در زم نيدر جن يو مداخله ا يمداوم، اعمال جراح ينارهايسم يبرگزار
داخل و خارج از كشور از  ياموزش ير كنفرانسها و كارگاههاو شركت د لميف هيو ارا نيدرمان جن

 گروه بوده است نيا ريچند ماه اخ يجمله برنامه ها

باند و  كيوتيقلب، آمن يها چهيدر يمننگوسل، مشكالت مادرزاد افراگم،يمانند فتق د ييهايناهنجار  
 باشنديقابل درمان م يها يمارياز جمله ب يادرار يانسداد مجار

قبل از تولد بصورت  يدانشگاه  انجام سونوگراف نياكرات بعمل آمده با معاونت درمان و مسئولمذ طبق
و  رديگسترده صورت پذ يها يزيگسترده در سطح استان انجام گرفت و موافقت بعمل امد تا برنامه ر

 ديگرد يداريمادر و كودك سفارش و خر مارستانيبكمك دانشگاه و ب ازيدستگاهها و وسائل مورد ن

كودكان استان صورت  نيزنان استان وكشور و متخصص نيمتخصص يبرا ميتوسط ت ييها يسخنران 
 رفتيپذ

 ،يتحت بررس شدنديگروه مشاوره و ارجاع م نيكه از نقاط مختلف كشور با ا يمارانيب نيهمچن 
 شانيجهت ا يشده و برنامه بعد يو ام ارا يسونوگراف ميو توسط ت گرفتنديمطالعه و بحث قرار م

 ديگرديمشخص م

را در  يماريفوق تخصص قلب كودكان ب م،يدكتر آموزگار از اعضائ ت ي، آقا  شيسه هفته پ حدود
 يجلسه ا

 يهفته  تنگ 29 نيجن  نينمودند كه ا يقلب كودكان معرف نيمتخصص ريو سا ميحضور اعضائ ت با
مورد  يث و مشكالت احتمالكار بح اتيراست داشت   جزئ زيدهل ديشد يو بزرگ يوير چهيدر  ديشد
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  يسونوگراف يمصوب شد ول يبه عمل جراح ميسپس تصم ديمطالعه قرار گرفت و مقاالت ارائه گرد
 ديعمل مداخله لغو گرد جهيدر رحم  بود و در نت نياز قرار گرفتن نا مناسب جن ننشا

و اسكجول اتاق عمل قرار  يبا مشكل مشابه ارجاع و تحت بررس يگريد نيجن شيهفته پ كي حدود
 تيباال رضا اريبس هيبا روح  ياز خطرات احتمال يكامل  و آگاه هيگرفت خوشبختانه مادر پس از توج

. شدمادر و كودك آورده  مارستانيبهمن ماه به اتاق عمل ب 26به انجام عمل داد و صبح پنجشنبه 
و  ديآماده گرد ازيد تمام وسائل مورد ندر رحم بو نيمناسب جن ارينشان از قرار گرفتن بس يسونوگراف

با حضور سه نفر از  يهوشيسپس مادر تحت ب. الزم جهت درمان بروز خطرآماده شد يداروها
 دكترو خانم  ييتوسط خانم دكتر وفا يقرار گرفت و با كمك سونوگراف ميعضو ت يتوانا  نيمتخصص

با . حركت شد يب نيجن قهيده دق و پس از حدود ديگرد قيتزر نيبه جن يهوشيب يدارو انييكسرا
 زيپوست شكم مادر وارد رحم و سپس دهل قياز طر يكه تحت سونوگراف 18كمك سوزن بلند شماره 

 رارق يوير چهيدر هيدر ناح  بايدكتر آموزگار و دكتر شك يبالون توسط آقا كيقرار گرفت و  نيجن
را  كارديوجود خون در پر يسونوگرافرفت  نيكامأل از ب يو تنگ ديگرفت و چند بار بالون باد گرد

منتظره  ريكه غ ستاديا نيشد و ناگهان قلب جن دهيخون كش يس يس 4نشان داد كه با سوزن حدود 
قلب  ضربان هيشد و خوشبختانه ظرف چند ثان قيتزر زيبه دهل نيو آتروپ نينبود و بالفاصله ادرنال

. بود يعال اريبس نيجن طيخوشبختانه شرا قرار گرفت كه يبطور دائم تحت سونوگراف نيشروع شد جن
انروز پس از انجام  يو سپس به بخش منتقل و فردا يبه اتاق بهبود يپس از   بهوش آمدن مادر و

نشانگر  زينبعد  يروزها يو بررس ديمرخص گرد نياز وضع خوب مادر و جن نانيو اطم يسونوگراف
 دبو زيو كوچك شدن دهل نيخوب كار قلب جن اريبهبود بس

دچار قلب  مارانيب ،يوير چهيدر يبا تنگ نيبا ذكر است  كه در صورت عدم مداخله درقلب جن الزم
مشكل و  اريآن بس يباال پس از تولد همراه است و درمان جراح ريشده كه با مرگ و م يبطن كي

 دارد ييباال اريبس نهيو هز سكيكه هر عمل ر كشديمتعدد و هر عمل ساعتها طول م

 ميهمكاران بتوان ريبا كمك وزارت بهداشت  و درمان ودانشكاه و سا كينزد يا ندهيكه در آ ميدواريام
 .ميبردار مارانيرا در جهت كمك به ب يبزرگتر يقدم ها

 

 دكتر حميد فروتن         
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 :مصوبه حضور كمك جراح در اعمال جراحي

در مورد حضور كمك جراح در انجام اعمال جراحي مختلف، موضوع در جلسه هيئت مديره جامعه 
 :نوان مصوبه جامعه به تصويب رسيدجراحان ايران مطرح و موارد زير بع

 .مال جراحي الزامي استحضور كمك جراح در انجام اع -1
 .كمك جراح دوم بكار گرفته مي شود –بر حسب تشخيص جراح مسئول  -2
دستياران جراحي مي توانند بعنوان كمك جراح انجام وظيفه  –در بيمارستانهاي آموزشي  -3

 .كنند
 .در صورت در دسترس نبودن جراح، كمك جراح حتماً بايد پزشك باشد -4

 
 

 دكتر ايرج فاضل

 رئيس جامعه جراحان ايران                                                                      
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تحت  فصلنامه رسمي انجمن راديوتراپي انكولوژي ايران ;بدينوسيله به استحضار مي رساند 

كه اولين شماره آن در دست  Reports of Radiotherapy & Oncology (PRO) عنوان

در شاخه ...، مقاالت مروري وOriginal ،Case reportانتشار است، آماده پذيرش مقاالت پژوهشي 

هاي مرتبط، مايه در اين راستا همكاري انجمن .پزشكي در زمينه سرطان مي باشدهاي گوناگون علوم 

 امتنان خواد بود

Tel: +9821-66912678 

Fax: +9821-66567620 

www.rro.isro.org.ir Website: 

rro@isro.org.ir :mail-E 

 

 پي آنكولوژي ايرانانجمن راديوترا                                                                      

 
 
 
 

http://www.rro.isro.org.ir/
mailto:rro@isro.org.ir
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مطلع شده ايم همكاران ارجمندمان آقاي دكتر مهران پيوسته به رتبه دانشياري و آقاي دكتر 

 .ء يافته اندشهنام عسكرپور به رتبه استادي در دانشگاه علوم پزشكي اهواز ارتقا

ارتقاء مرتبه علمي كه نشان از  حضرات عالي را در  موفقيتانجمن جراحان كودكان ايران 

م ياميدوار. دست را صميمانه تبريك عرض مي نمايروحيه جهاد علمي در شمالياقت ، پشتكار و 

روحيه تالشگري شما در امر آموزش و پژوهش روز به روز قوي تر ، موفقيت هاي مستمر بعدي 

 .شما بزرگتر و جايگاه علمي و اجتماعيتان نزد اهل علم و فرهنگ رفيع تر باشد
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 سپهري سهراب

 

 بود آرامي شب     

 خود از بپرسم تا ايوان، در روم مي    

 چه؟ يعني زندگي    

 دست در چايي سيني مادرم    

 من به داد اش ،هديه چيد لبخندي گل    

 آنجا آمد ، آورد ناني تكه خواهرم    

 نشست پاشويه لب    

 داد پشتي بر تكيه آورد، شعري دفتر پدرم    

 يقين زيباي آرامش به  برد، مرا و ، خواند زيبايي شعر    

 :گفتم مي خودم با    

 جاريست ما در كه است بزرگي راز  زندگي،    

 ماست رفتن و آمدن فاصله زندگي    

 جاريست دنيا رود    

 است رود اين در كردن آبتني ، زندگي    

 ايم آمده ورود هنگام به كه عرياني؛ همان به رفتن وقت    

 گردد؟ مي چه دنبال به رود اين كف در ما دست    

 !!!هيچ    

 ماند مي ها خاطره در كه است نگاهي وزن ، زندگي    

 داري دل بر كه بيهوده حسرت اين شايد    
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 كشت خواهد را، تو اميد گرمي شعله    

 است اكنون همين در زندگي    

 همان به رسيدن شوق زندگي    

 آمد نخواهد كه است، فردايي    

 فردايي در نه و ديروزي، در نه تو    

 توست بودن از پر امروز، ظرف    

 كردي دريغش امروز، كه خنده اين شايد    

 است اميد با، همراهي فرصت آخرين    

 خاك سينه در كه است غريبي ياد زندگي    

 ماند مي جا به    

 برگ انديشه در ، آيه سبزترين ، زندگي    

 رود آرامش در قطره، يك دريايي خاطر زندگي،    

 بذر باور در مزرعه، يك شكوفايي حس زندگي،    

 تنگ در ماهي، انديشه در درياست باور زندگي،    

 عشق آيينه در است، خاك روشن ترجمه زندگي،    

 هاست نفهميدن فهم زندگي    

 وجود دنياي به باز، اي پنجره زندگي،    

 ماست با جهاني است، باز پنجره اين كه تا    

 ماست با سعادت عشق، خدا، نور، آسمان،    

 دريابيم را پنجره اين بازي فرصت    
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 نسيم مهر پر آرامش به نبنديم در نور، به نبنديم در    

 برگيريم دل ساحت از پرده    

 بكنيم سالمي شوق، با پنجره، اين به رو    

 است تقدير از پذيرايي رسم زندگي،    

 ست رضايتمندي وزن من، خوشبختي وزن    

 خواند كه بود پدرم شعر شايد زندگي،    

 نمود گرم مرا كه مادر، چاي    

 داد ها ماهي به كه خواهر، نان    

 كرديم دريغش كه ست، لبخندي آن شايد زندگي    

 سكوت دو ميان ست، حيات پاك زمزمه زندگي    

 ماست رفتن و آمدن خاطره ، زندگي    

 ست تنهايي ما، رفتن و آمدن لحظه    

 خواهد مي دلم من    

 !دريابيم را خاطره اين قدر    

 

 

 

 

 

 

 صدا نوت و ها آدم قلب ي فاصله ميزان
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 كه هنگامى مردم چرا زنيم؟ مي داد هستيم عصبانى وقتى ما چرا: پرسيد شاگردانش از استادى
 از يكى و كردند فكرى شاگردان كشند؟ مي داد هم سر و كنند مي بلند را صدايشان هستند خشمگين

 كه اين: پرسيد استاد.  دهيم مي دست از را خونسرديمان و آرامش لحظه، آن در چون: گفت ها آن
 داد دارد قرار كنارمان مقابل طرف كه وجودى با چرا اما است درست دهيم مي دست از را آرامشمان

 زنيم؟ مي داد هستيم خشمگين كه هنگامى چرا كرد؟ صحبت ماليم صداى با توان نمي آيا زنيم؟ مي
 چنين او سرانجام. نكرد راضى را استاد هيچكدام هاى پاسخ اما دادند هايى جواب كدام هر شاگردان

 فاصله يكديگر از هايشان قلب هستند، عصبانى يكديگر دست از نفر دو كه هنگامى: داد توضيح
 و عصبانيت ميزان چه هر. بزنند داد كه مجبورند كنند جبران را فاصله كه اين براى ها آن. گيرد مي

: پرسيد استاد سپس. كنند بلندتر را صدايشان بايد ها آن و است بيشتر فاصله اين باشد، بيشتر خشم
 به خيلى بلكه زنند نمي داد هم سر ها آن افتد؟ مي اتفاقى چه باشند همديگر عاشق نفر دو كه هنگامى

 هاشان قلب فاصله. است نزديك هم به خيلى هايشان قلب چون چرا؟. كنند مي صحبت هم با آرامى
 ها آن افتد؟ مي اتفاقى چه شد، بيشتر يكديگر به عشقشان كه هنگامى: داد ادامه استاد. است كم بسيار
 به هم باز عشقشان و كنند مي نجوا هم گوش در فقط و زنند نمي هم با هم معمولى حرف حتى

 نگاه يكديگر به فقط و شوند مي نياز بي هم كردن نجوا از حتى سرانجام،. شود مي بيشتر يكديگر
 .دباش نمانده باقى ها آن هاى قلب بين اى فاصله هيچ ديگر كه است هنگامى اين. كنند مي

 را صدايش هميشه اما زند نمي حرف خدا كه است خداست به انسان و انسان به خدا عشق همان اين
 اوج در تواني مي نيست اي فاصله هيچ خدا و انسان بين اينجا كني حس تواني مي وجودت همه در

 .بزني حرف او با كني باز سخن به لب اينكه بدون ها شلوغي همه

 
 
 
 
 
 



 19   1391 مستانزخبرنامه  
 

LOCATION WEB ADD. EVENT DATE 

London, UK mail: agurnett@nhs.net-E 2st International Anorectal Manometry & 
Endosonography Course April 2013 

Al-Zahra University 
Faculty of Medicine 

for girls 
www.scopeeg.vom 9th International Annual Conference 3rd – 4th April 2013 

University of Minho 
(UM), Braga, Portugal www.ecsaude.uminho.pt/pg/neonatal Fetal and Neonatal Endoscopic Surgery 

International hands-on course 4th – 6th April 2013 

Istanbul, Turkey www.inghernia2013.com/ International Workshop on Laparoscopic 
Inguinal Hernia Repair in Children 5th – 6th April 2013 

Obergurgl , Tyrol, 
Austria <no website> 42nd  International  Symposium  for 

 Pediatric Surgery 7th – 10th April 2013 

Hunter Valley, NSW, 
Australia http://paps2013.com.auWebsite:  Pacific Association 46th Annual Meeting of 

Pediatric Surgeons 7th – 11th April 2013 

SALONE PIO XII - 
Università degli Studi 
di MilanoMilan - Italy 

.policlinico.mi.it/corsiwww 
Spring Update in Pediatric Surgery 
International Workshop Congenital wich 
perspectives? Diaphragmatic Hernia 

20th April 2013 

Marco Island Marriott 
Beach Resort, Golf 

& SpaMarco  Club
Island, FL USA 

 Website:
http://www.eapsa.org/Annual_Meeting_Hom

e.htm 

American Pediatric Surgical Association 
(APSA) 44th Annual Meeting 2nd – 5th May 2013 

Tehran , Iran , www.irpediatrics.com 
info@irpediatrics.com 

34th Memorial Congress of Professor 
Mohammad Gharib 

23rd  – 26th April 
2013 

 ۱۳۹۲ارديبهشت  ۷ – ۴

Tehran, Ian , www.irsps,org 
info@irsps.org 

21th  Annual Congress of Iranian Society of 
pediatric surgeons 

5th – 8th May 2013 
 1392ارديبهشت  18 – 15

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 

Tokyo, Japan <no website> 
 

Japanese Society of Pediatric Surgeons – 
50th Anniversary of the Japanese Society 
of Pediatric Surgeons 

 

30th May – 1st June 
2013 

Frankfurt, Germany <no website> 20th International Pediatric International 
Colorectal Club meeting 2nd – 3rd  June 2013 

Leipzig, Germany www.eupsa.org 0B14th European Congress of Pediatric Surgery 5th – 8th  June 2013 

United Kingdom www.baps.org.uk 
1BBritish Association of Paediatric Surgeons – 
60th International Conference at 
Bournemouth 

16th – 19th July 2013 

Melbourne, Australia 
Website: 

http://www2.kenes.com/IPA/Pages/home.asp
x 

2BInternational Paediatric Congress – Bridging 
the Gaps in Child and Adolescent Health  

24th – 29th August 
2013 

Norwich (England) seminars.eu/-www.steps STEPS 2013 Seminar on "Pediatric Surgical 
Esophagus" 29th August 2013 

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

12th – 14th 
September 2013 

Prince Edward Island, 
Canada <no website> Canadian Association of Paediatric Surgeons 

– Annual Meeting at Charlottetown 
26th – 28th 

September 2013 

Marseille, France www.aphenix.com/pdl13/ 
3rd Annual Meeting of the European Society 
of Paediatric Endoscopic Surgeons ESPES 
and 22nd Congress of GECI 

26th – 28th 
September 2013 

http://www.ecsaude.uminho.pt/pg/neonatal
http://www.inghernia2013.com/
http://www.policlinico.mi.it/corsi
http://www.eapsa.org/Annual_Meeting_Home.htm
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.steps-seminars.eu/
http://www.aphenix.com/pdl13/
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LOCATION WEB ADD. EVENT DATE 
Berlin, Germany Website: wofaps2013.com 3B4th World Congress of Pediatric Surgery 13th - 16th October 

2013 

Taiwan www.apapu2013.org 4B15th Annual Congress of Asia-pacific 
Association of Pediatric Urologists 

25th – 27th October 
2013 

Florida, United States <no website> 5BAmerican Academy of Pediatrics, Section on 
Surgery – Annual Meeting at Orlando 

26th – 29th October 
2013 

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

 

12th – 15th 
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 

5th - 7th  December 
2013 

Washington DC, USA Website: WOFAPS 6B5th World congress of Pediatric Surgery 2016 
 

http://www.cipesurbolivia2013.com/
http://www.pespos.org/
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