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  دي در ايرانپنكاتي چند از ارتوپدي و آموزش ارتو
  دكتر بهادر اعلمي هرندي

  »تهراندانشگاه علوم پزشكي «
  
  

 يرازي ايذكر كه شده نوشته نيچني پزشك متوني بررس در
 .برد بكار ها يشكستگ كردن ثابتي برا را گچبود كه ي كس نياول
 هيته گچ از كهي ريخم با انداختن جا از پس را شكسته عضو او

 نيبد .شود خشك تا داشت  نگه آنراي قالب با و ديپوشان بود كرده
 از اندام ورم كهي مدت از بعد  وشد يم حركت يب عضو بيترت
 دوغ ،نموده هيتعب گچ دري سوراخ شد يم شل گچ و رفته نيب

  .ديبنما را گچ شدن شل جبران تا ختير يم آن در گچ آب
 توسط ها يدررفتگ و ها يستگشكبيشتر  درمان سابقاً رانيا در
 .گرفت يمم انجا نداشتندي پزشك ازي اطالع كه بندها شكسته
 كار نيا تهراني حت و دهات و كوچكي شهرها در هم هنوز
 فرا خود پدران از را كار نيا اكثراً بندها شكسته. شود يم انجام

ي كار دست با را ها يدررفتگ و ها يشكستگ افراد نيا .گرفتند يم
 با و دهيمال آن به زردچوبه و مرغ تخم ازي ريخم ،اختهاند جا

 حركت يب باند با شكسته عضو طرف دو در تخته گذاشتن
 سندرم مثلي ريناپذ جبران عوارض باعث گاه كار نيا. كردند يم
  .شد يم اندام قطع گاه و لكمن وي سكميا

 تيترب و 1314 سال دري پزشك دانشكده سيتاس از بعد
ي عموم جراحان توسط جيتدره ب ها يتگشكس ،يجراح متخصص

 بطور انداختن جا با معموال را ها يشكستگ جراحان. شدند درمان
ي برا بازي جراح عمل كمتر و نمودند يم درماني ريگ گچ و بسته

ي دانشجو كه موقع آن دارم خاطر هب .شد يم انجام ها يشكستگ
 اريختا در ديشا و ديبا كه آنطور همي گچ باندي حت بودمي پزشك
ه ب و كرده لوله آنرا ،دهيپاش گچ پودري معمول باندي بررو ما و نبود

 درمان بر عالوهي عموم جراحان. ميكرد يم استفادهي گچ باند عنوان
ي برا ونيآمپوتاس مثلي ارتوپد اعمال ازي بعض ،ها يشكستگ
 و مفاصل و استخوان عفونتي برا آبسته هيتخل م،يبدخي تومورها

 انجام هم را فقرات ستون و ها اندام سل ماندري براي ريگ گچ

 مثلي مادرزادي ها يناهنجاري براي جراح اعمالي ول دادند يم
 و ها سكيمن عاتيضا اي و ،يپاچنبر ران، مفصلي مادرزادي دررفتگ
  .دادند ينم انجام را رهيغ و زانوي ها رباط
 بازي شكستگ با را ها يشكستگ كهي كس نياول رسد يم نظر هب
 از پس شانيا. ودب عدليي ح يپرفسور نمود درمان رانيا در

 همراه و گرفتند اد يفرانسه در را عمل نيا دومي جهان جنگ
 نايس مارستانيب در ،آورده رانيا به كونچر لهيم عدد چند خود
 جوش از پس و بردند بكار راني شكستگ به مبتال مارانيبي برا

 ماريبي برا ،هآورد در ماريبي پا از را لهيمي شكستگ خوردن
 در و گرفته فرا را عمل نيا شانيا ارانيدست .بردند يم بكار گريد

  .بردند بكار خود مارانيبي برا كشور سراسر
ي درس و نداشت وجودي ارتوپد بخشي پزشكي ها دانشكده در

 ها، يشكستگ. شد ينم سيتدر ها دانشگاه دري ارتوپد عنوان به
 توسط رهيغ و فقرات ستون سل مفاصل، و استخواني ها عفونت
 جيتدر هبي شمس چهل دهه در. شد يم سيتدري عموم جراحان

 شروع ،آمده رانيا به اروپا و كايامر ازي ارتوپد رشته النيالتحص فارغ
 ليالتحص فارغي زدي يريمش دكتر .نمودندي ارتوپد مارانيب درمان به
ي عيسم خسرو دكتر و رازيشي نماز مارستانيب در را خود كار كايامر

. دنمودن شروع نايس مارستانيب در را خود كار سيسوئ ليالتحص فارغ
 در پراكنده طور هب و ندآمد رانيا به گريد نيمتخصص جيتدره ب
  .كردند بكار شروع خصوص وي دولتي مارستانهايب

 وقت ريوز نخست دايهو عباس ريامي آقا 1343 تابستان در
 توسط و دنشد زانوي شكستگ دچار لياتومب تصادف متعاقب

 پارس مارستانيب در زاده االسالم خيش دكتر و مسعود دكتر انيآقا
 استفاده تيموقع نيا از زاده االسالم خيش دكتري آقا. شد درمان
 درماني براي مركز كه كردند درخواست ريوز نخست از ،كرده
  .گردد سيتاسي جسم نيمعلول
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 و سيتاس 1346 سال دري توانبخش انجمن بيترت نيبد
 آن در. شد واگذار زاده االسالم خيش دكتري آقا به آن تيولمسئ
 توسط ردندك يم مراجعه مركز نيا به كهي جسم نيمعلول موقع

 بود نفر ده حدود زمان آن در آنها تعداد كهي ارتوپد نيمتخصص
 آن در. شدند يم درماني خصوص وي دولتي ها مارستانيب در

 اهلي توانبخش شگامانيپ ازي ك يكه سيوا پرفسور از زمان
 هيتوص شانيا .آمد عمله ب دعوت مشاوره جهت بود لهستان
 گردد سيتاس الزم امكانات با منظور نيا بهي مارستانيب كردند
 مركز آن ساختي برا تداركات شدن فراهم  تاي منته
 كار نياي برا موجودي ها مارستانيب ازي ك ياز مكاناال يحت

  .شود استفاده
 شفا مارستانيب رانياي توانبخش وي پدارتو مارستانيب نياول

 خچهيتار. باشد يم) سابق ژاله (شهدا ابانيخ در واقع انييايحي
 وبا 1349 سال در كه است بيترت نيبد مارستانيب نيا سيتاس
 انجمن مسئول كه زاده االسالم خيش دكتري آقا. شد عيشا رانيا در

 و ندگرفت عهده هب را مارانيب نيا درمان تيمسئول بودي توانبخش
 مارستانيب. شد انتخاب كار نياي برا انييايح يشفا مارستانيب

 انييايح يخانم توسط قبال كه بودي عموم مارستانيب انييايحيشفا
  دري بستر مارانيب. بود شدهي بازسازي تازگ به و شده اختهس
 مارستانيب و ندداد انتقال گريدي ها مارستانيب به را مارستانيب نيا

 زاده االسالم خيش دكتري آقا ارياخت دروبا  به مبتال مارانيب درماني برا
 پزشكان از كهي اطالع با زاده االسالم خيش دكتري آقا. قرارگرفت

ي سرباز خدمت دنيگذراني برا و برگشته خارج از كه ليالتحص فارغ
 سرباز به مربوطه نيمسئول موافقت با ،دنديگذران يمي آموزش دوره
 مارستانيب آن در كاري برا را پزشكان نيا ازي تعداد و ندرفت خانه

 متخصص نفر 12-10 شده انتخاب پزشكان نيب از .نمودند انتخاب
 2 ،يتوانبخش متخصص نفر دو ،يهوشيب متخصص نفر 4 ،يارتوپد

 چند و ستياورولوژ نفر ك ي،يولوژيراد كنفر ي،يعموم جراح نفر
 و اروپا النيالتحص فارغي همگ و اطفال وي داخل متخصص نفر
 چند و درمان پزشكان نيا توسط وبا به مبتال مارانيب. بودند كايامر
  .شد كن شهير وبا بعد ماه

 ايـه رشته وي ارتوپد متخصص دادــتع نـيا وجود به توجه با
 »وايس« پروفسور هيتوص به زاده االسالم خيش دكتري آقا آن به وابسته

 مناسب نيمعلولي بخشتواني برا نيمتخصص نيا با را مارستانيب نيا
 .گرفتند وقتي بهدار وزارت نيمسئول از را آن اجازه ،دانسته

 نياول ،يجراح ليوسا هيته و مقدمات آمدن فراهم بادرحقيقت 
 بكار شروع سال آن اواخر در رانياي توانبخش وي ارتوپد مارستانيب

 به بعد ماه چند كايامر از شدن ليالتحص فارغ از پس خود من. نمود
  .نمودم شروع مارستانيب نيا در را كارخود بالفاصله و برگشتم نرايا

 تعداد نيا وجود به باتوجه و مرتب العاده فوق ابتدا در مارستانيب
ي ها مارستانيب روش به كايامر و اروپا ليالتحص فارغ متخصص

 كالب، ژورنال ،يهفتگ مرتب يها كنفرانس. شد يم اداره ييكايامر
 به توجه با. شد يم برگزار رهيغ وي ولوژپات ،يولوژيراد كنفراس
 و فرهنگ وزارت ،يآموزش امكانات و متخصص تعداد نيا وجود

 قتيحق در .داد مارستانيب بهرا  دنتيرز تيترب اجازهي عال آموزش
به  دنتيرز تيترب اجازه كه بودي ردانشگاهيغ مارستانيب نياول نيا

 در. گرديد اگذارو من به ها دنتيرز آموزش تيمسئول و شد دادهآن 
 سال دو و سيتاس مارستانيب همان دري پرستار مدرسه زمان همان
  .ديگرد سيتاسي توانبخش مدرسه بعد

را جهت ي ارتوپد برجسته دياسات ازي ك يماه هر زمان آن در
آنان  .ميكرد يم دعوتبه ايران  ايدن مختلف نقاط ازهمكاري 

 اطاق و ها كنفرانس در حضور و درمانگاه ها، بخش تيزيو ضمن
  .بودند ماي برا كار شروع دري خوب اريبس انيراهنما عمل
 كار آن در كه ينيمتخصص ،مارستانيب نيا امكانات به توجه با

 سل ت،يليوميپول مثلي ارتوپد مختلفي ها يماريب و كردند يم
 مشابه كمتر كهمتعدد ي مادرزادي ها يناهنجار و مفاصل و استخوان

 موافقت كايامري ارتوپدي جراحي آكادم ،شد يم دهيد كايامر در آن
 در را خودي دنتيرز ازي مدت كايامري ارتوپدي ها دنتيرز كهنمود 

 نفر رزيدنت از آمريكا چند موقع آن در. بگذرانند مارستانيب نيا
  . براي گذرانيدن قسمتي از دوره رزيدنتي در بيمارستان شفا داشتيم

 سراسر ازي اديز نيمراجع انمارستيب شدن شناخته به توجه با
ي مادرزادي ها يناهنجار با مارانيب كردند، مراجعه مركز نيا به كشور
 وي مغز فلج  - تيليوميپول به مبتال مارانيب فقرات، ستون و ها م اندا

 مارستانيب نيمراجعبيشتر ي دررفتگ و ها يشكستگ ازي ناش عوارض
   .دادند يم ليتشك را

   مجهزيمركز و مارستانيب ساختي براي زير برنامه موقع درهمان
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 اين ه بشايگهاي  در تپه ينيزم. شد دهيد تدارك مارانيب نياي برا مجهز
يي كايامر نيمهندس يروهگ توسط آن نقشه. افت ياختصاص كار
. شد ساختهآن ي فلز اسكلتو  شروعي ساختماني كارها و شد دهيكش
  .شد متوقف ساختمان ادامهي اسالم انقالب از پس

ي هـا  دانشگاه به هابستد كه و  بوي  آموزش مركز چند انقالب از بعد
 مارسـتان يب ان،ييـ ايح ي شفا مارستانيب جمله ازبودند  ن تهران در موجود
 كهي  شاهنشاهي  پزشك مركز و روزگريف مارستانيب ،ييرجا ديشه قلب

 بـا  و دادنـد  ليتـشك  را رانياي  پزشك علوم دانشگاه هياول هسته  هم با
 مارسـتان يب به وابسته شايگي  ها تپه تمام مهين  مارستانيب نكهيا به توجه
ي پزشـك  علـوم  دانـشگاه  اموال جزء  مارستانيب نيا بود انييايح ي شفا
ي كـاف  بودجـه  رانياي  پزشك علوم دانشگاه نكهيا به توجه با. شد رانيا

ي اجتمـاع  نيتـام  سـازمان  بـه  را ن آ ،نداشـت  مارستانيب ليتكم يبرا
 نيتـام  سـازمان  ،سـاختمان  انجـام  از بعـد  كـه  ديام نيا به كرد واگذار
 است مجبورو   ندارد مارستانيبي  انداز راهي  براي  كاف پزشكي  اجتماع

 نكـه يا از غافـل  كنـد  اسـتفاده  دانشگاه آن پزشكان ازي  انداز راهي  برا
 آن پزشـكان  ياجتمـاع  نيتـام  و ديرسـ  اتمـام  به مارستانيب ساختمان

  .ماند بينص يب آن از يپزشك علوم انشگاهد و نمود نيتام را مارستانيب
ي مل(ي بهشت ديشه ،تهراني ها دانشگاه به وابستهي ها مارستانيب به
ي ارتوپد دنتيرز تيترب اجازه زيتبر ،مشهد ،رازيش ،اصفهان ،)سابق
 و بود كمي ارتوپد متخصص تعداد كه نيا به توجه با .شد داده

 متخصص 2 و تخت 20 با يمراكز به نبود اديز ها دانشگاه امكانات
 كهي مركز حاضر حال در كه يحال در ؛شد داده دنتيرز تيترب اجازه

 8 و تخت 120 حداقل ديبا كند تيتربي ارتوپد دنتيرز بخواهد
  .باشد داشته باشند تخصص فوق آنها نفر چهار كه متخصص

 دري بعض .شدند ليلتحص فارغ اولين گروه 1356در سال 
 ها شهرستان به گريدي بعض و ندردك بكار شروع مراكز همان
  .نمودند سيتاس ديجدي ارتوپدي ها بخشند و رفت

ي ارتوپد نيمتخصص ازي اديز تعداد انقالب از پس متاسفانه
 وطني جال ييكايامر و يياروپاي كشورها النيالتحص فارغ بخصوص

 بتوانند كه بودي قدر  هب النيالتحص فارغ تعداد خوشبختانهي ول كردند
 شيدايپ باي شمس ششم  دهه در .ندينما درمان راي جنگ نيمجروح
 نيمتخصص ازي تعداد رانيا دري ارتوپد تخصص  فوقي ها رشته
 پس و ندرفت كايامر و اروپا به تخصص فوقي ها رشته دنيگذراني برا
  .دادند آموزش ها دنتيرز به را آن ها رشته نيا آموختن از

ي ها بخش يپزشكي ها دانشكده هيكل در حاضر حال در
 ها دانشگاه نيا دري ارتوپد نيمتخصص و دارند وجودي ارتوپد
 راي ارتوپد مارانيب و رنددا عهده به را انيدانشجوي ارتوپد سيتدر

ي ارتوپد متخصصنيز  شهرهابيشتر  در عالوهبه . ندينما يم درمان
  .دهند يم انجام ها مارستانيب در راي معمولي جراح اعمال
 ،رازيش، يبهشت ديشه ،تهراني ها شگاهدان در حاضر حال در
ي  دنتيرز آموزش برنامه كرمان و اهواز ،زيتبر، مشهد ،اصفهان
  .رنديپذ يم دنتيرز 70 حدود انهيسالو  دارند
 در ابتدا چهارساله دوره دنيگذران از پسي ارتوپدي ها دنتيرز
 داشتن صورت در و شده گرفته آنها ازي امتحان مربوطهي ها دانشگاه
ي معرفي تخصص بورد امتحاني براي عمل وي علم تيصالح

 و درمان بهداشت وزارت توسطي تخصص بورد امتحان. شوند يم
 حال دري ارتوپد بورد ياعضا. رديگ يم انجامي پزشك آموزش
  .اند شده انتخاب مختلفي ها دانشگاه از كه هستند نفر 21 حاضر
وجود  رانيا دري ارتوپد متخصص 1500 حاضر حال در

 فقرات، ستون دست،ي جراح رشته در آنها ازي بعض كه نددار
 .دارند تخصص فوق رهيغ و تومور شانه، زانو، اطفال،ي ارتوپد
نياز  و گرفته انجام رانيا دري ارتوپدي جراح اعمال بيشتر امروز

  .ستيناز كشور  خارجه ب آنها اعزام به
ي دتم  ،بود شده سيتاس انقالب از قبلكه  رانياي ارتوپد انجمن

ي ارتوپد انجمن. كرد كاره ب شروع مجدداًي ول ليتعط انقالب از بعد
 و استخواني جراح مجله و رددا انهيسال و انهيماهي ها كنفرانس
 هيكل نيا بر عالوه . است انجمن نياي علم هينشرايران،   مفاصل
ي هفتگ كنفرانس مختلفي ها دانشگاه دري ارتوپد آموزش مراكز
 مثلي تخصص فوقي ها رشته ازي بعض. رندداي ارتوپد انهيسال

  .دارند زين جداگانه انجمن دست و ران مفصل زانو، اطفال،ي ارتوپد
ي پزشكي ها دانشكده در انيدانشجوي ارتوپد سيتدري برا

  .است شده فيتال دانشگاه دياسات توسطي ارتوپد درسنامه
 فتر يم كار هب مارانيبي برا كهي ارتوپد ليوسا گذشتهي ها سال در

 ليوسا ساخت كارخانه سه كشور در اكنون. شد يم وارد خارج از
 ديام و دنينما يم نيتام را ليوسا ازي قسمت كه دارد وجودي ارتوپد

  .شود ديتول كشور ارتوپدي در ليوسا هيكل ندهيآي ها سال در رود يم


