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پنجمین کنگره بین المللى ســاالنه  5th Reims Surgical Days  به 
ریاست پروفسور على رضا کیانمنش از تاریخ 3-1  اکتبر 2019 برابر با 9-11 
مهرماه سال 1398 در شهر زیباى REIMS فرانسه با حضور تعداد زیادى 
از پزشکان و جراحان فرانسوى و دیگر کشورهاى اروپایى و ایرانیان مقیم 
خارج از کشور برگزار شد.  در این بین، حضور جراحان و پزشکان شرکت 
کننده ایرانى که به دعوت و همت پروفســور علیرضاکیانمنش و همکارى 
 (Live Surgery Course) بین الملل شرکت پرشیامهر  بخش آموزش 

صورت گرفته بود فضاى متمایزى را در این رویداد علمى ایجاد کرد.
حضور چهره هاى معروف و شناخته شــده ایرانى مقیم خارج از کشور از 
قبیل: دکتر بیژن قوامى از سوئیس، دکتر کارل چیریخ چیچیان، دکتر ایرج 
ســبحانى، خانم دکتر مرجان جبارى، خانم دکتر گالره دزفولیان و دکتر 
کامران ورائى از فرانســه، خانم دکتر مرسده بقایى از آمریکا و همچنین 

جراحان فعال و موفق از ایران: آقایان دکتر سامان نیک اقبالیان از شیراز، 
دکتر علیرضا خلج و دکتــر مهرداد بهلولى از تهران و دکتر امیر داورپناه 
از اصفهان موجب افتخار و غرور ملــى بود. موضوع کنگره انجام 8 عمل 
زنده (Live) جراحى بود که طى 2 روز در 2 بیمارســتان Courlancy و 
Robert Dobre CHU Reims انجام گرفت در روز سوم نیز به صورت 

سخنرانى و پنل مورد بحث و بررسى و تبادل نظر قرار گرفت. 
گزارشى که مى خوانید روایت بابک یوســفیان دبیر گردشگرى سالمت 
ماهنامه سفر اســت که این در فرآیند آموزشى عمل هاى جراحى به طور 
مستقیم حضور داشت. این گزارش از آن رو قابل اهمیت است که مى تواند 
ظرفیت هاى نظام پزشــکى و جراحان حاذق ایرانى را به نمایش بگذارد و 
تاکیدى بر این موضوع است که چرا قابلیت هاى درمان در کشورمان براى 

بیماران بین الملل از اهمیت باالیى برخوردار شده است.

گزارش اختصاصى ماهنامه سفر از پنجمین کنگره بین المللى جراحى  5th Reims Surgical Days  در شهر Reims  فرانسه

اول اکتبــر، روز نخســت شــرکت کنندگان در ایــن رویــداد تخصصــى، 
ــط  ــکوپى توس ــق آندوس ــى 1EMR و 2ESD از طری ــل جراح ــاهد دو عم ش
ــا  ــان ب ــخ چیچی ــر کارل چیری ــاى دکت ــه آق ــم فرانس ــى مقی ــک ایران پزش
همراهــى خانــم دکتــر مرســده بقایــى در بیمارســتان Courlancy بودنــد. 
همچنیــن همزمــان 2 عمــل جراحــى پانکراتیــو ژژنوســتومى  و پرورکتومــى 
 Robert Dobre CHU ــتان ــوم) در بیمارس ــر رکت ــکوپى (کانس الپاروس
Reims  توســط  پروفســور Yves Panis  و پروفســور علیرضــا کیانمنــش 

ــا موفقیــت انجــام شــد.  ب
ــاى 9، 10، 11  ــش اتاق ه ــور کیان من ــتور پروفس ــه دس ــر ب روز دوم اکتب
بیمارســتان آمــاده انجــام اعمــال جراحــى از پیــش تعییــن شــده اى بــود کــه 
بــه صــورت پخــش زنــده در ســالن کنفرانــس و بــر روى اینترنــت، رزیدنت هــا 

ــد. ــاده مشــاهده آن بودن و ســایر عالقه منــدان آم
در حیــن عمــل متوجــه نکتــه ى جالبــى شــدم؛ ســه جــراح موفــق ایرانى در 

بیمارســتان دولتــى فرانســه هم زمــان در حــال انجــام عمــل جراحــى بودنــد!
 اتــاق عمــل9 جراحــى اسلیوگاســترکتومى [عمــل جراحــى چاقــى] توســط 
 TEP ــه روش ــق] ب ــاق عمــل10 جراحــى هرنى[فت ــى، ات ــژن قوام ــر بی دکت
ــی  ــت هپاتکتوم ــل11 رای ــاق عم ــى و ات ــده بقای ــر مرس ــم دکت ــط خان توس

ابلیشــن تومور[عملــى کــه به واســطه آن بخشــى از کبــد برداشــته 
ــار  ــا انفج ــواج و ی ــد ام ــف (تولی ــاى مختل ــه راه ه ــود وســپس ب مى ش

الکتریســته) ســعى مى کننــد ســلول هاى ســرطانى را از بیــن ببرنــد] 
توســط پروفســور علیرضــا کیانمنــش! لحظــه اى زیبــا و وصف نشــدنى! 

لحظــه اى سرشــار از غــرور ملــى کــه بى شــک آفریننــده 
ــه  ــوده اســت. ب آن پروفســور علیرضــا کیانمنــش ب
همیــن بهانــه در پایــان عمــل بــه اتفــاق، بــه دفتــر 
ایشــان رفتیــم. اولیــن چیــزى کــه در دفتــر 
ایشــان نظــر هــر کســى را جلــب مى کــرد، قــاب 
ــه  ــود ک ــان ب ــره اصفه ــادگارى از کنگ ــس ی عک
نشــان از مهــر و عاطفــه ایشــان نســبت کشــور 

ایــران و دوستانشــان مــى داد. طــى یــک گــپ دوســتانه از ایشــان راجــع بــه 
خودشــان پرســیدم: 

پروفســور کیان منــش در ســال 1345 در تهــران متولــد شــد و تحصیــالت 
ــران  ــان ای ــتعدادهاى درخش ــازمان اس ــى در س ــع راهنمای ــا مقط ــود را ت خ
گذرانــد. ســپس تحصیــالت خــود را تــا مقطــع فوق تخصــص در پاریــس ادامــه 

ــل شــد.  ــه درجــه پروفســورى نای داد و در همان جــا ب
ایشــان از ســال 2012 میــالدى به عنــوان رییــس بخــش جراحــى 
رمیــس   هــواى  و  آب  خــوش  شــهر   Robert Dobre بیمارســتان 
(Reims)کــه در نزدیکــى شــهر پاریــس اســت مشــغول بــه فعالیــت درمانــى 
ــراح  ــوان ج ــش به عن ــا کیانمن ــور علیرض ــون پروفس ــت. اکن ــى اس و آموزش
ــى دارد.  ــهرت جهان ــراس ش ــد و پانک ــرطان هاى کب ــان س ــت در درم زبردس
بــه همیــن دلیــل هــر روزه تعــداد قابــل توجهــى بیمــار از کشــورهاى مختلــف 
دنیــا از قبیــل آمریــکا، کانــادا، تونــس ...و سراســر اروپــا بــه ایــن بیمارســتان 
ــرار  ــان ق ــم مجربشــان تحــت درم ــد و توســط ایشــان و تی ــه مى کنن مراجع
ــه گســترش  ــا توجــه ب ــد. پروفســور کیانمنــش معتقــد اســت کــه ب مى گیرن
گردشــگرى ســالمت در دنیــا و قیمــت مناســب خدمــات درمانــى در ایــران، 
ــه  ــى از ایــن ظرفیــت ب ــوان ضمــن آمــوزش جراحــان جــوان ایران مى ت

ــرد. نفــع کشــور بهــره ب
روز ســوم اکتبــر در کنگــره، دیگــر خبــرى از عمــل جراحــى 
ــه،  ــه مقال ــب ارائ ــاق عمــل نبــود. بلکــه کلیــه مــوارد در قال و ات
فیلــم و ســخنرانى و مباحــث آموزشــى توســط تعــداد زیــادى از 
شــرکت کننــدگان ایــراد شــد و توســط اعضــاى پنــل مــورد 
بحــث و بررســى قــرار  گرفــت. شــرکت کنندگان حاضــر 
در ســالن کنفرانــس نیــز بــا مطــرح کــردن ســواالت 
چالــش  بــه  را  ســخنرانان  دیدگاه هــاى  خــود، 

ــه توســط  ــود ک ــى ب ــو تجارب ــن گفت وگ مى کشــیدند و حاصــل ای
ــرکت کنندگان  ــار ش ــى در اختی ــرب ایران ــکان مج ــان و پزش جراح
ایــن کنگــره قــرار مى گرفــت. در پایــان، پروفســور علیرضــا 
کیانمنــش بــه رســم هــر ســاله و شــیوه اصیــل ایرانــى، بــا ســخاوتى 
قابــل تقدیــر کلیــه حضــار اعــم از رزیدنت هــا، پرســتاران و جراحانى 
کــه از شــهرها و کشــورهاى دور و نزدیــک در ایــن کنگــره شــرکت 
ــر  ــرد! مگ ــوت ک ــود دع ــخصى خ ــزل ش ــه من ــد را ب ــرده بودن ک
مى شــود ایــن همــه میهمــان؟! بــاورش کمــى ســخت بــود! اگرچــه 
ــه قصــد  معمــوالً در انتهــاى برنامــه تعــدادى از شــرکت کنندگان ب
عزیمــت بــه مبــداء ســالن را تــرك مى کننــد، امــا هنــوز جمعیــت 

ــد.  ــن زده مى ش ــر تخمی ــاالى 100 نف ــر ب حاض

 ضیافت شام در منزل استاد کیانمنش از ساعت 8 شب
ــراى  ــق برنامه ریــزى انجــام شــده، ســاعت 19:30 اســتاد ب مطاب
جابه جایــى میهان هــاى خــود از هتــل محــل اقامت شــان تــا 
ــادا آب در  ــا مب ــد ت ــگ کردن ــوارى هماهن ــاى س ــزل اتومبیل ه من
ــان راس  ــى میهمان ــاً تمام ــورد! تقریب ــکان بخ ــان ت دل میهمانان ش
ــا هــم  ــا اختــالف چنــد دقیقــه اى ب ســاعت 20 در منــزل اســتاد ب

ــد.  رســیده بودن
ــد، امــا  ــان هنــوز در ســالن کنفرانــس کنگــره بودن اگرچــه میزب
خانــواده محتــرم و مهربــان ایشــان: پــدر، مادر، همســر و دخترشــان 
بــا رویــى گشــاده و صمیمانــه اســتقبال گرمــى از میهمانان داشــتند. 
دیــرى نگذشــت کــه خــود اســتاد نیــز بــه جمــع ملحــق شــد، 
ــه در  ــان هم ــاگردان ایش ــود. ش ــه اى ب ــرم و صمیمان ــت گ ضیاف
کنــار هــم از ایــن جمــع صمیمانــه لــذت مى برنــد. پــس از صــرف 
شــام لذیــذى کــه همســر اســتاد تهیــه دیــده بــود و تقریبــاً تمــام 

ملیت هــاى حاضــر در ایــن ضیافــت از آن لــذت مــى بردنــد، على رغــم 
خســتگى و فشــار برگــزارى کنگــره، اســتاد بــا نواختــن قطعــات ایرانــى پیانــو 
حضــار را شــگفت زده کــرد ! به راســتى چگونــه مى شــود ایــن همــه حســن در 

یــک انســان متجلــى شــود؟
بس نکته غیر از حسن بباید که تا کسى                  

مقبول طبع مرم صاحب نظر شود (حافظ)
----------

1. روش EMR تکنیکى براى مطالعه میزان رشــد نئوپالســم هاى ســطحى دستگاه 
گوارش و درمان آن است. در EMR، محلول نمکى یا هیدروکسى پروپیل متیل سلولز، 
اپینفرین رقیق و متیلن آبى به فضاى زیر مخاطى ناحیه دچار تومور تزریق مى شود. این 
تزریق با هدف باال آوردن بافت تومور و جداســازى آن از دیواره روده انجام میگیرد. در 
این مرحله مى توان با کمترین احتمال ایجاد آسیب حرارتى یا مکانیکى به ماسکوالریس 

پروپیا، تومور را جدا کرد.

2. روش ESD براى برداشتن زخم هاى بزرگ و صاف از سیستم گوارش طراحى شده 
اســت. روند جراحى در چند مرحله انجام مى گیرد. در گام اول، اطراف ناحیه آســیب 
دیده توســط الکتروکوتر عالمت گذارى مى شــود و تزریق زیر مخاطى براى باال آوردن 
ســطح زخم صورت مى گیرد. در ادامه، از طریق چاقوهاى الکتروکوترى آندوسکوپیک 
یک برش محیطى در زیر مخاط و در اطراف ناحیه مورد نظر ایجاد مى شود. در مرحله 
نهایى نیز ناحیه آســیب دیده از عمیق ترین الیه هاى دیواره مسیر روده-معده و توسط 
چاقوهاى الکتروکوترى جدا شده و برداشته مى شود. بعد از برداشتن ناحیه آسیب دیده 
باید مطالعات بافت شناســى بر روى نمونه انجام گیرد. پیشرفت هاى چشم گیرى که در 
زمینه جراحى آندوســکوپیک به وجود آمده، ابزارهاى برش و لوازم جانبى متعددى را 

براى ESD فراهم آورده که بر ایمنى این روش افزوده است.
  پانکراتیت مزمن یک فیبروز پیشــرونده پانکراس است که منجر به نارسایى اگزوکرین 
و اندوکرین پانکراس مى گردد و اغلب به طور مشــخص با درد مداوم اپیگاســتر که به 
درمان هاى طبى پاســخ نمى دهد بروز میک ند و در این مــوارد بیماران نیازمند نوعى 

اقدام جراحى اند.

درخشش جراحان 
ایرانی در فرانسه

توضیحات فـنى درباره دو عـمل جـراحى 

ــراى مطالعــه میــزان رشــد  روش EMR تکنیکــى ب
ــان  ــوارش و درم ــتگاه گ ــطحى دس ــم هاى س نئوپالس
آن اســت.  در EMR، محلــول نمکــى یــا هیدروکســى 
ــن  ــق و متیل ــن رقی ــلولز، اپینفری ــل س ــل متی پروپی
ــور  ــار توم ــه دچ ــى ناحی ــر مخاط ــاى زی ــه فض ــى ب آب
ــاال آوردن  ــا هــدف ب ــق ب ــن تزری ــق مى شــود. ای تزری
ــام  ــواره روده انج ــازى آن از دی ــور و جداس ــت توم باف
ــن  ــا کمتری ــوان ب ــه مى ت ــن مرحل ــرد. در ای مى گی
ــه  ــى ب ــا مکانیک ــى ی ــیب حرارت ــاد آس ــال ایج احتم

ــرد. ــدا ک ــور را ج ــا، توم ــکوالریس پروپی ماس
ــراح  ــط ج ــکوپى توس ــق آندوس و* ESD  از طری
ــخ  ــر کارل چیری ــاى دکت ــه آق ــم فرانس ــى مقی ایران
چیچیــان بــا همراهــى خانــم دکتــر مرســده بقایــى در 

ــد. ــام ش ــتان Courlancy  انج بیمارس
ــزرگ و  ــاى ب ــتن زخم ه ــراى برداش روش ESD ب
صــاف از سیســتم گــوارش طراحــى شــده اســت. رونــد 
ــرد. در گام  ــام مى گی ــه انج ــد مرحل ــى در چن جراح
اول، اطــراف ناحیــه آســیب دیــده توســط الکتروکوتــر 
ــراى  ــى ب ــق زیرمخاط ــود و تزری ــذارى مى ش عالمت گ

ــرد.  ــورت مى گی ــم ص ــطح زخ ــاال آوردن س ب
الکتروکوتــرى  از طریــق چاقوهــاى  ادامــه،  در 
ــاط  ــر مخ ــى در زی ــرش محیط ــک ب ــکوپیک ی آندوس
ــود.  ــاد مى ش ــر ایج ــورد نظ ــه م ــراف ناحی و در اط
در مرحلــه نهایــى نیــز ناحیــه آســیب دیــده از 
ــده  ــیر روده-مع ــواره مس ــاى دی ــن الیه ه عمیق تری
و توســط چاقوهــاى الکتروکوتــرى جــدا شــده و 

مى شــود. برداشــته 
ــد  ــده بای ــیب دی ــه آس ــتن ناحی ــد از برداش  بع
مطالعــات بافــت شناســى بــر روى نمونــه انجــام گیــرد. 

ــى  ــه جراح ــه در زمین ــم گیرى ک ــرفت هاى چش پیش
ــرش و  ــاى ب ــده، ابزاره ــود آم ــکوپیک به وج آندوس
ــم آورده  ــراى ESD فراه ــددى را ب ــى متع ــوازم جانب ل

ــت. ــزوده اس ــن روش اف ــى ای ــر ایمن ــه ب ک
ــو  ــى پانکراتی ــل جراح ــان 2 عم ــن هم زم هم چنی
فیبــروز  یــک  مزمــن  [انکراتیــت  ژژنوســتومى 
پیش رونــده پانکــراس اســت کــه منجــر بــه نارســایى 
ــب  ــردد و اغل ــراس مى گ ــن پانک ــن و اندوکری اگزوکری
ــه  ــه ب ــتر ک ــداوم اپیگاس ــا درد م ــخص ب ــور مش به ط
ــد  ــروز مى کن ــد ب ــخ نمى ده ــى پاس ــاى طب درمان ه
ــدام  ــى اق ــد نوع ــاران نیازمن ــوارد بیم ــن م و در ای
جراحى انــد] و پرورکتومــى الپاروســکوپى (کانســر 
 Robert Dobre CHU بیمارســتان  در  رکتــوم) 
Reims  توســط  پروفســور Yves Panis  و پروفســور 

ــد.  ــام ش ــت انج ــا موفقی ــش ب ــا کیانمن علیرض
 Endoscopic Submucosal Dissection -ESD *

  عکس یادگاري پس إز عمل با حضور خانم دکتر خدیجه زواري از تونس، پروفسور پانیس  و پروفسور کیانمنش 
فرانسه، دکتر علیرضا خلج از تهران،  خانم دکتر مرسده بقایی از آمریکا و دکتر امیر داورپناه از اصفهان

  پروفسور علیرضا کیانمنش رییس بخش جراحى 
بیمارستان رمیس پاریس جراح زیردست ایرانى است که 

در درمان سرطان کبد و پانکراس شهرت جهانى دارد
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