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بـرگـزاری جلسات کارگـروه چهـارمیـن کنـــگره اینترونشنــال درد

ISRAPM 2013

جلسـات کارگروه کنگـره در دو بخش کمیته های علمـی و اجرایی  ، 
طی نشسـت های متعددی برگـزار گردید. 

حاضریـن در ایـن جلسـات پیرامـون برگـزاری هـر چـه بهتـر و بـا 
شـکوه تر چهارمیـن کنگره بین المللـی درد، به تبادل نظر و بررسـی 
راهکارهـای اجرایـی جهت برگـزاری کنگره پرداختند. شـکل گیری 
ایـن جلسـات عمومـا در پایان هر هفتـه از سـاعت 10 صبح لغایت 
14 بـود کـه بـا محوریـت بررسـی آثـار و مقـاالت ارسـال شـده به 
دبیرخانـه کنگـره ، تعییـن و انتخـاب اعضـای تیـم داوری جهـت 
بررسـی مقـاالت، انتخـاب و نام گـذاری عنـوان چهارمیـن کنگـره، 
بررسـی اجـرای کارگاه کاداور بعـد از کنگره، بررسـی مـوارد مربوط 
بـه شـکل اجرایـی و آیتم های مرتبط بـا کنگره و... تشـکیل  گردید. 
ایـن جلسـات بـا حضـور دکتـر فرنـاد ایمانـی بـه عنـوان رئیـس 

کنگـره، دکتـر بهـرام نادری نبـی بـه عنـوان دبیـر علمـی و دکتـر 
حسـن محمـدی به عنـوان دبیر اجرایـی و با حضور اسـاتید محترم 
همچـون دکتـر مصفـا، دکتـر مومـن زاده، دکتـر طاهـری، دکتـر 
فصیحـی، دکتـر محمدیـان، دکتـر ال بویـه، دکتـر انتظـاری، دکتر 
فرسـاد ایمانـی، دکتررحیـم زاده، دکتـر فیض، دکتـر نظافتی، دکتر 

هاشـمی و ... تشـکیل گردیـد. 
دانشـگاه های  بیهوشـی  گروه هـای  نماینـدگان  جلسـات  ایـن  در 
علـوم پزشـکی ایـران، تهـران، شـهید بهشـتی، انجمن بیهوشـی و 
مراقبت هـای ویـژه و انجمـن بررسـی و مطالعـه درد ایـران نظـرات 
و پیشـنهادات خـود را جهـت ارتقـا کیفیـت برگـزاری کنگـره ارائه 
نمـوده و همچنیـن بـر مشـارکت فعـال سـایر مراکـز آموزشـی و 

درمانـی تاکیـد کردند.
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انجمــن رژیونــال آنســتزی و درد ایــران

80

نشست خبــری چهارمیــن کنــگره بین المللــی و 
ششمین کنــگره سالیانه انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایــران

بــه گــزارش روابــط عمومــی انجمــن، اولیــن نشســت خبــری بــه 
ــی و ششــمین  ــره بین الملل ــن کنگ ــزاری چهارمی ــبت برگ مناس
کنگــره ســالیانه انجمــن، در تاریــخ 19 شــهریور ماه، ســال 
ــگار  ــش از 30 خبرن ــور بی ــا حض ــن، ب ــل انجم ــاری، در مح ج
ــی رییــس انجمــن  ــاد ایمان ــا حضــور دکتــر فرن از رســانه ها، و ب

ــد.  برگــزار گردی
در ایــن نشســت خبــری ســئواالت مختلفــی در راســتای 
ــوی  ــن از س ــداف انجم ــت و اه ــز فعالی ــره و نی ــزاری کنگ برگ

ــد. ــرح ش ــگاران مط خبرن
در ایــن نشســت خبــری ســواالت مختلفــی در راســتای برگزاری 
ــگاران  ــز فعالیــت و اهــداف انجمــن از ســوی خبرن کنگــره و نی

مطــرح شــد.
دکتــر فرنــاد ایمانــی در پاســخ ســوال خبرنــگاری در رابطــه بــا 
درد اظهــار داشــت: شــایع ترین دردهایــی کــه مــردم ایــران با آن 
درگیــر هســتند را دردهــای مزمــن به دلیل شــغل دانســت و درد 
ســتون فقــرات، درد زانو، ســردرد و پــس از آن دردهای  ســرطانی 
از بیشــترین دردهایــی اســت کــه مــردم بــا آن درگیــر هســتند.

وی همچنیــن در رابطــه بــا رشــته بیهوشــی و انجمــن بیهوشــی 
ــی از  ــی یک ــته بیهوش ــرد: رش ــار ک ــران، اظه ــی و درد ای موضع
ــه به صــورت مســتقیم  ــته های تخصصــی پزشــکی اســت ک رش
ــرای کنتــرل درد از آن  ــاط اســت و ب ــا جــان بیمــاران در ارتب ب
ــی  ــم بیهوش ــالش می کنی ــت ت ــود، مدت هاس ــتفاده می ش اس
موضعــی را به دلیــل عــوارض کمتــر و کاهــش هزینه هــای 

ــم.  ــه کار ببری ــی، ب داروی
رئیــس انجمــن رژیونــال آنســتزی و درد ایــران افــزود: بــه طــور 
کلــی فعالیت هــای مــا بــا هــدف ارائــه علــم بیهوشــی در قالــب 
آمــوزش و پژوهــش بــه بیمــاران و همــکاران اســت کــه از طریــق 
انتشــار مجــالت  ادواری  کنگره هــا و کارگاه هــای آموزشــی 
بین المللــی بــه زبــان فارســی و انگلیســی از ســه ســال گذشــته 

در حــال پیگیــری اســت.

ــران تشــریح  ــوم پزشــکی ای ــر گــروه بیهوشــی دانشــگاه عل مدی
ــرای متخصصــان  ــاز پژوهشــی ب کــرد: ایــن مجــالت دارای امتی
ــا  ــز ب ــی نی ــان انگلیس ــه زب ــی ب ــه علم ــت و مجل ــی اس بیهوش
همــکاری انجمــن در آمریــکا، اروپــا و آســیا اقیانوســیه در 
تحریریــه آن  چــاپ می شــود کــه در خاورمیانــه در ایــن ســطح 

بی رقیــب اســت.
ــگاه های  ــی درد را در دانش ــوق تخصص ــته ف ــاد رش ــی ایج ایمان
ایــران ضــروری دانســت و افــزود: از ســال ۸۵ در دانشــگاه علــوم 
ــه  ــا س ــاالنه دو ی ــتی س ــهید بهش ــران و ش ــران، ته ــکی ای پزش
ــوند و  ــل می ش ــه تحصی ــغول ب ــته مش ــن رش ــرای ای ــر را ب نف
در دوره 1۸ ماهــه آمادگــی الزم را بــرای ایــن تخصــص کســب 

می کننــد. 
ایمانــی، بیهوشــی عمومــی را بــرای ســالمت بــدن مضــر دانســت 
و عنــوان کــرد: در ایــن نــوع بیهوشــی تمــام سیســتم بــدن دچار 
عارضــه خواهــد شــد و عــالوه بــر آن هزینــه نیــز افزایــش پیــدا 
ــون  ــا همچ ــی اندام ه ــال جراح ــه در اعم ــی ک ــد در حال می کن
دســت و پــا، شــکم و چشــم بی حســي موضعــی کفایــت 

ــر اســت.  ــار بهت ــرای بیم ــد و ب می کن
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گردهمایـي اعضـا و کمیته هـای علمـی و اجرایـی کنگـره درد در 
تاریـخ چهـار شـنبه 92/7/17 در محل تـاالر پذیرایـی آمیتیس با 
حضـور ریاسـت انجمن برگـزار گردید. در این جلسـه که با حضور 
چهره هـاي مطـرح دسـت اندرکار درد همـراه بـوده، آقـاي دکتـر 
ایمانـي بـه عنـوان رئیـس انجمـن بـه ایـراد سـخنراني پرداختند. 
ایشـان در شـروع صحبت ها ضمن تشـکر از حضور گـرم همکاران 
از دسـت اندرکاران برگـزاري کنگـره بـه خصـوص دبیـران علمـی 
آقـاي دکتـر نادري نبي و خانم دکتـر رحیم زاده و دبیـران اجرایی، 
آقـای دکتـر حسـن محمـدی، آقـای دکتـر فصیحی و مسـئولین 
شـاخه های درد و رژیونـال آنسـتزی آقایـان دکتـر آل بویـه، دکتر 
انتظـاری، دکتـر فیـض، دکتـر مصفـا و نیز دکتـر آرمـان طاهري 

تشـکر و قدردانـي نمودند. 
همچنیـن از مدیـر گروه هـاي دانشـگاه ها و پیشکسـوتان رشـته 
بیهوشـي و درد تشـکر نمودنـد. ایشـان در ادامـه اظهـار امیدواري 
کردنـد کـه رشـته رژیونـال آنسـتزي پا به پاي رشـته اینترونشـن 
درد در کشـور پیـش بـرده شـود و از اسـاتیدي کـه در زمینـه 
رژیونـال آنسـتزي فعالیـت مي کننـد تشـکر نمودنـد. سـپس بـه 

برگـزاري کنگـره WIPF درد در مـاه نوامبر در کلکته هند اشـاره 
کـرده و از همـکاران دعـوت کردنـد کـه بـا حضـور خـود در ایـن 
کنگـره جهانـي باعث اعتالي نام ایران شـوند. همچنیـن از امضاي 
تفاهم نامـه بیـن ISRAPM و کنگره WIPF هنـد خبر دادند و از 
اعطـاي تسـهیالت به اعضا و شـرکت کنندگان ایرانـی و نیز حضور 
فعـال اعضـای انجمن به عنـوان عضو کمیته علمی و سـخنران در 

کنگـره جهانـی درد در هندوسـتان خبـر دادند. 

گردهمایــی اعضا و کمیته های علمـی و اجرایی در جلسه هماهنــگی نهایــی 
چهارمیــن کنــگره بیـن المللی اینترونشنــال درد

ایشـان در ادامـه از تـالش شـبانه روزي همـکاران بـراي تدویـن 
کتـاب جامـع درد کـه بعـد از قریـب ۵ سـال کار شـبانه روزي بـه 
ثمـر نشسـت اشـاره کـرده و از تمـام همـکاران بـراي بازنگـری و 

چـاپ بعـدي کتـاب دعـوت به عمـل آوردنـد. 
همچنیـن ابـراز امیـدواري کردنـد کـه در چـاپ بعـدي کتـاب 
مشـارکت تمام گروه ها را شـاهد باشـند و از همه اعضا خواسـتند 
تـا از فایل هـای شـخصی و بومـی در نگارش کتاب اسـتفاده گردد. 
در ادامـه از هیـأت بـورد و تمامي دوسـتاني که کتـاب را مورد نقد 
قـرار دادنـد تشـکر نمودند. بعـد از آن از تدوین و جمـع آوري140 
مـورد تعرفـه اقدامـات تشـخیصی و درمانـی درد و ابـالغ آن بـه 
وزارتخانـه خبـر دادنـد و اظهار امیـدواري کردند کـه هرچه زودتر 
بـه تصویـب و امضـا وزیر برسـد. بعد از سـخنراني ریاسـت انجمن 
تنـي چنـد از همـکاران بـه دعـوت آقـاي دکتـر ایمانـي بـه ایراد 
سـخن پرداختنـد. از جملـه خانـم دکتـر رحیـم زاده ضمـن ارائـه 
گزارشـی کوتـاه به بیان تعداد مقاالت و پوسـترهای ارسـال شـده 
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بـه دبیرخانـه علمـی کنگره اشـاره نمـوده و اظهـار داشـتند که با 
تعـداد بـاالی سـخنرانی هـا، مقاالت و پوسـترهای ارسـالی کنگره 
از غنـای علمـی خوبـی برخـوردار خواهـد بـود. در ادامـه دکتـر 
محمـدی دبیـر اجرایی کنگره با اشـاره بـه دشـواری های برگزاری 
گنگـره، ضمن تشـکر از آقـای دکتر ایمانـی اظهار امیـدواری کرد 
بـه هـدف اصلی رشـته درد یعنی نهادینـه کردن فرهنـگ کنترل 
درد در جامعـه ایرانـی دسـت یابیـم. بعـد از ایشـان آقـای دکتـر 
آرمـان طاهـری بـه ایراد سـخن پرداخت. ایشـان با اشـاره به لزوم 
همدلـی و تفاهـم در بیـن تمامـی اعضـا گـروه، از ضـرورت ارتقـا 
رشـته درد صحبت نمود وخواسـتار آموزش طـب درد به همکاران 

متخصص بیهوشـی شـدند.

آقــای دکتــر مصفــا ســخنران بعــدی بــود. ایشــان ضمــن گالیــه از 
ــال آنســتزی در دانشــگاه ها و مراکــز  ــه بحــث رژیون کم توجهــی ب
آموزشــی افزودنــد، خوشــبختانه تعــداد مقــاالت رژیونــال آنســتزی 
ــتار  ــوده و خواس ــوردار ب ــی برخ ــد خوب ــال از رش ــره امس در کنگ

تــالش بیشــتر در زمینــه رژیونــال آنســتزی شــدند. 
در پایــان آقــای دکتــر کوچــک از رشــد خــوب مفهــوم درد در چند 
ســال اخیــر در ایــران صحبــت نمــود. در ادامــه از کم توجهــی بــه 
ــه ایــن  بحــث نــگاه چنــد تخصصــی بــه درد و ضــرورت توجــه ب
ــی در  ــر فصیح ــای دکت ــن آق ــد. همچنی ــخن گفتن ــه س مقول
ســخنانی کوتــاه از تالش هــا و زحمــات دکتــر ایمانــی در برگــزاری 

کنگــره و ارتقــا رشــته درد تشــکر نمــود.
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چهارمیـن کنگـره بین المللی اینترونشـنال درد و ششـمین کنگره 
سـالیانه انجمـن بیهوشـی موضعـی و درد ایـران )ISRAPM( از 
تاریـخ بیسـتم تا بیسـت و دوم مهرمـاه در سـالن هایش های رازی 
برگـزار شـد. ایـن کنگـره با حضور و اسـتقبال گسـترده اسـاتید و 
متخصصـان داخلـی و خارجی و محافل علمی و دانشـگاهی همراه 
بـود. آقـای دکتر فرناد ایمانی ریاسـت انجمن بیهوشـی موضعی و 
درد ایـران در مراسـم افتتاحیـه ضمـن خوش آمدگویی به اسـاتید 
و شـرکت کنندگان و ابـراز خرسـندی از برگـزاری موفـق کنگـره 
علـی رغـم محدودیت ها و فشـارها در سـخنانی به ارائـه اطالعاتی 
در مـورد کنگـره و فعالیت هـای انجمـن بیهوشـی موضعـی و درد 
ایـران و گام هـای رو به جلو در زمینه اشـاعه رشـته درد پرداختند. 
ایشـان اشـاره کردنـد که بـرای برگـزاری کنگره ششـم فعالیت ها 
از دی مـاه سـال گذشـته آغاز و سـعی گردید تا کنگـره به بهترین 

برگـزار گردد. وجه 
دکتـر ایمانـی افزودنـد که حدود پانصـد مقاله بـه دبیرخانه علمی 
کنگـره ارسـال و از ایـن تعـداد چهارصـد مقالـه پذیرفتـه شـد، 

همچنیـن بالـغ بـر پنجـاه سـخنرانی از بیـن عناویـن ارسـالی بـه 
تصویـب رسـید. ضمنا امـکان ارایه برخی پوسـترها در نوبت بعد از 
ظهر برای شـرکت کنندگان فراهم شـده اسـت. ایشـان در ادامه از 
دبیـران علمـی کنگره آقـای دکتر بهـرام نادری نبـی و خانم دکتر 
پوپـک رحیـم زاده و دبیران اجرایی آقایان دکتر حسـن محمدی و 
دکتـر محی الدیـن فصیحی و سـایر برگزار کنندگان تشـکر کردند. 
ضمنـا از تصویـب نـام فارسـی با عنـوان انجمن بیهوشـی موضعی 
و درد ایـران خبـر دادنـد. همچنیـن از چـاپ کتـاب جامـع درد 
کـه بـا همـکاری حـدود 33 نفـر از همـکاران و اسـاتید پـس از 
حدود پنج سـال به انجام رسـید ابراز خرسـندی نمودند و از همه 

دسـت اندرکاران تالیـف و تدویـن کتـاب تشـکر کردند.
وی در بخــش پایانــی ســخنانش از حضــور فعــال اعضــای انجمــن 
ــوان  ــه عن ــی درد )WIPF 2013( ب ــره جهان ــزاری کنگ در برگ
ــته  ــتان و برافراش ــی و ســخنران در کشــور هندوس ــه علم کمیت
ــرکت کنندگان در  ــی از ش ــوان یک ــه عن ــران ب ــم ای ــدن پرچ ش

ایــن کنگــره خبــر دادنــد.

برگــزاری چهارمیـن کنــگره بین  المللـی اینتـر ونشنــال درد
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رییـس کل سـازمان نظـام پزشـکی بـر ضـرورت تدویـن 
پروتکل هـای ملی ایرانـی درمان درد در کشـور تاکید کرد. 
بــه گــزارش خبرنــگار روابــط عمومی انجمــن: رییس کل ســازمان 
نظــام پزشــکی کــه از ســوی رییــس کنگــره دعــوت شــده بــود، 
در مراســم افتتاحیــه کنگــره بــا اشــاره بــه ضــرورت بحــث درمان 
درد، عنــوان کــرد: امــروز نگاه هــای نوینــی در بحــث کاهــش درد 
شــکل گرفتــه اســت، امــا افزایــش ســن بیمــاران، افزایــش امیــد 
بــه زندگــی و بــه دنبــال آن بــروز بیماری هــا و افزایــش تجربه درد 
باعــث شــده اســت ایــن مســئله بــه یــک چالــش تبدیــل شــود. 
ــز  ــی نی ــاد اجتماع ــن درد دارای ابع ــر ای ــالوه ب ــه داد: ع وی ادام
ــی  ــتم درمان ــرد و سیس ــادی ف ــر اقتص ــد از نظ ــت و می توان اس
را متحمــل هزینه هــای ســنگین کنــد. امــروز بســیاری از 
هزینه هــای نظــام ســالمت در کشــور معطــوف بــه درمــان درد و 

کاهــش آن می شــود. 
دکتــر زالــی، بــا بیــان اینکــه تنهــا یــک دیســیپلین خــاص بــرای 
ــده  ــترده ش ــیار گس ــم بس ــن عل ــدارد و ای ــود ن ــان درد وج درم
ــان درد  ــث درم ــی را در بح ــک کار تیم ــور ی ــم تبل و می توانی

مشــاهده کنیــم، اظهــار کــرد: می تــوان تفکــر تیمــی را در ایــن 
حــوزه بســط داد. 

زالــی ادامــه داد: چالش هــای بســیاری فــرا روی بیمــاران مبتال به 
دردهــای مزمــن اســت و در کیفیــت زندگــی آنهــا اثــر می گــذارد. 
وی بـا بیـان اینکـه هنـوز بـرای درمـان درد برنامـه سیسـتماتیک 
مبتنـی بـر شـواهدی در کشـور طراحی نشـده اسـت، اظهـار کرد: 
جـای خالـی پروتکل هـای ملـی مرتبـط بـا درمـان درد در ایـران 
احسـاس می شـود. امروز هر کشـوری صاحب پروتکل بومی درمان 
درد اسـت،  زیـرا درد یـک موضـوع چنـد فاکتوری اسـت کـه موارد 
بسـیاری از جملـه عوامـل اجتماعـی در بـروز آن دخیل هسـتند. 

رییــس کل ســازمان نظــام پزشــکی بــه ضــرورت توجــه به مســئله 
درمــان درد در آمــوزش پزشــکی نیــز تاکیــد کــرد و گفــت: درمــان 
ــر در  ــی اگ ــه آن حت ــانه ب ــگاه آسیب شناس ــخیص ها و ن درد،  تش
ــورت  ــه ص ــد، ب ــته باش ــود داش ــز وج ــی نی ــای آموزش کریکلوم ه
عملیاتــی نیســت. در صورتــی کــه الزم اســت تشــخیص و درمــان 
ــالن  ــه فارغ التحصی ــا هم ــم ت ــی کنی ــازی علم درد را پروتکل س

شــناخت کافــی دربــاره آن داشــته باشــند. 

انجمــن رژیونــال آنســتزی و درد ایــران
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بازآمـوزی  برنامه هـای  در  بایـد  راسـتا  همیـن  در  افـزود:  زالـی 
پزشـکان، درمـان دردهـای مزمـن کـه از مهم تریـن علـل مراجعه 
بـه کلینیک هاسـت، مـورد توجـه قرار بگیـرد و هر کنگره بخشـی 

را بـه آن اختصـاص دهـد. 
وی بــه برخــی اختــالالت دارویــی و عواقــب اجتماعــی آن بــرای 
درمــان دردهــا اشــاره کــرد و گفــت: هنــوز اقدامــات مداخلــه ای 
ــرای درمــان درد در کشــور توســعه نیافتــه اســت.  غیردارویــی ب
ــی  ــی برخ ــت. گاه ــدی اس ــه ج ــد توج ــه نیازمن ــی ک در صورت
مداخــالت هوشــمند، کارا و مقــرون بــه صرفــه می توانــد عــالوه 
بــر حــذف درد از پروســه درمــان بیمــار،  از منظــر اقتصــادی نیــز 
بــرای نظــام ســالمت مفیــد بــه فایــده واقــع شــوند و نیــاز بیمــار 

بــه دارو و بســتری را کاهــش دهــد. 
رییــس کل ســازمان نظــام پزشــکی ادامــه داد: بــه عنــوان مثــال 
ــمندانه  ــورت هوش ــه ص ــنتی ب ــب س ــت ط ــم از ظرفی می توانی

اســتفاده کنیــم. 
زالــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه امــروز بــا مصــرف نابجــای برخی 
ــار  ــتیم، اظه ــه هس ــور مواج ــان درد در کش ــرای درم ــا ب داروه

ــه عنــوان مثــال چــون از پروتــکل صحیحــی برخــوردار  کــرد: ب
نبودیــم، مصــرف نابجــای ترامــادول گســترش پیــدا کــرده اســت 
و متاســفانه از پرمصرف تریــن کشــورهای جهــان در زمینــه 

ترامــادول هســتیم. 
ــمار ترین  ــن دار از پرش ــکن های کدئی ــن مس ــزود: همچنی وی اف
داروهــای مصرفــی در کشــور هســتند و ســهم بزرگــی از ســبد 
دارویــی کشــور را بــه خــود اختصــاص می دهنــد، در صورتــی کــه 
از عواقــب اســتفاده از آن آگاهــی داریــم و بایــد بــرای جلوگیــری 

ــم.  ــازی کنی ــای آن فرهنگ س ــه و نابج ــرف بی روی از مص

ســخنرانی پروفســور جیوانــی کولینــی بالدســچی رییــس 
انجمــن بیــن المللــي نورومدوالســیون و انســتیتو جهانــي 
درد-شــاخه ایتالیــا در چهارمیــن کنگــره بین المللــی درد
دکتـر جیوانـی کولینی بالدسـچی بـا حضور در ایران و شـرکت در 
چهارمیـن کنگره اینترونشـنال درد به ایراد سـخنرانی پرداختند.

ایشــان از تجربیــات اســتفاده از وســیله ای جدیــد بــرای تحریــک 
سیســتم عصبــی مرکــزی یــا اســپاینال کــورد استیمولیشــن بــه 
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نــام اکتاپــوالر خبــر دادنــد. 
هــدف از مطالعــه ای کــه دکتــر بالدســچی و همکارانــش در 
بخــش درد بیمارســتان ســنت جیووانــی آدولوراتــا در شــهر 
رم ایتالیــا انجــام دادنــد بررســی میــزان تاثیــر ایــن وســیله 
کــه البتــه وجــه تمایــز آن از انــواع دیگــر داشــتن قطب هــای 
بیشــتر می باشــد روی بیمــاران مبتــال بــه کمــر درد همــراه 

بــا رادیکولوپاتــی انــدام تحتانــی بــوده اســت.
در مطالعــه 71 بیمــار شــرکت داشــتند کــه 60 نفــر دچــار 
ــر  ــد و 11 نف ــار بودن ســندرم شکســت عمــل جراحــی لومب
ــد. ایــن مطالعــه  ــال نخاعــی بودن دچــار ســندرم تنگــی کان
ــا 2011  ــال های 2009 ت ــر در س ــته نگ ــورت گذش ــه ص ب
انجــام شــد و بیمــاران یــک دوره پیگیــری 12 تــا 30 مــاه را 

تجربــه کردنــد.
ــی  ــه ۸ قطب ــپاینال ک ــده اس ــن تحریک کنن ــتفاده از ای اس
اســت و نقــاط تحریکــی بیشــتری را پوشــش می دهــد 
باعــث ایجــاد کاهــش درد قابــل توجــه در تمامــی بیمــاران 
شــد و نیــز میــزان پارســتزی رادیکولــر انــدام تحتانــی هــم 
بــه صــورت قابــل توجهــی در ایــن بیمــاران کاهــش یافــت. 
ایــن کاهــش درد بــر اســاس معیــار ان. آر. اس یــا اندازه گیــری 
درد بــر پایــه مقیــاس  عــددی 63 - ۵۵% کاهــش نشــان داد.

ــک  ــث تحری ــد باع ــیله جدی ــن وس ــتفاده از ای ــع اس در واق
ــرف  ــا ص ــری ب ــه کم ــتر در ناحی ــی بیش ــای عصب فیبر ه
ــا  ــی ب ــک الکتریک ــن تحری ــد شــد و ای ــر خواه ــرژی کمت ان
ــد  ــرای بیمــاران خوشــایندتر خواه ــر مســلما ب ــدرت کمت ق
بــود. دکتــر بالدســچی در نتایــج ناشــی از ایــن مطالعه اشــاره 
کردنــد کــه بــا توجــه بــه عــدم بــروز عارضــه در بیمــاران و 
ــن روش از  ــاران ای ــن وســیله در بیم جایگــذاری پوســتی ای
ــه  ــود و ب ــه می ش ــز توصی ــاران نی ــت بیم ــظ امنی ــر حف نظ
ــه در  ــد ک ــک می کن ــان درد کم ــص درم ــکان متخص پزش
درمــان ایــن دســته از بیمــاران کــه پروســه درمانــی مشــکلی 

ــند. ــر باش ــد موفق ت ــی می کنن ــه ط را همیش
دکتــر بالدســچی ریاســت انجمــن جهانــی نورومدولیشــن در 

کشــور ایتالیــا را بــه عهــده دارنــد.
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انجمن بیهوشـی موضعی و درد ایران افتخار دارد در راسـتای اعتالی 
رشـته بیهوشـی و درد و در جهت آشـنایی جامعه محترم پزشـکی با 
فعالیت هـای انجمن تعدادی از نشـریات، کتـب، محصوالت فرهنگی 
و آموزشـی این تشـکل را در اختیار دوسـتداران قرار دهد. عالقمندان 
می تواننـد بـرای تهیه این محصوالت بـا روابط عمومی انجمن تماس 
حاصـل نمایند. ضمنـا از همکاران و عالقمندان به عضویت در انجمن 
بیهوشـی موضعـی و درد ایـران دعـوت بـه عمـل می آیـد تا پـس از 
پرداخـت حـق عضویت خود بتواننـد از امتیازات سـایر اعضا بهره مند 
خواهنـد شـد. عزیـزان می توانند جهت اطـالع از شـرایط عضویت با 
دفتـر انجمـن تمـاس گرفته و یا با مراجعه به سـایت انجمن نسـبت 

بـه عضویت خود اقـدام نمایند.
  DVD محصوالت فرهنگی به صورت
  مجموعه سخنرانی های کنگره 2012 
  مجموعه سخنرانی های کنگره 2011 
  مجموعه سخنرانی های  کنگره 2010 
  مجموعه سخنرانی های  کنگره 2013 

  کتاب کنگره 2012 
  کتاب کنگره 2009 

  DVD آموزشی اینتراتکال پمپ

محصـوالت  مجـات،  کتاب هـا،  عرضـه 
فرهنگی و آموزشی انجمن
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 چهارمیــن کنگــره بیــن المللــی اینتـــرونشنال درد و

 ششمین کنــگره سالیانه انجمن رژیونال آنستــزی و درد ایران
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ـــی و ششـــمین  ـــره بین الملل ـــن کنگ ـــزاری چهارمی ـــان برگ در پای

ـــه  ـــران ب ـــی و درد ای ـــی موضع ـــن بیهوش ـــالیانه انجم ـــره س کنگ

ــدا  ــی اهـ ــز نفیسـ ــف جوایـ ــای مختلـ ــدگان بخش هـ برگزیـ

ـــز  ـــر پروی ـــای دکت ـــفاهی آق ـــه ش ـــن مقال ـــش بهتری ـــد. در بخ ش

جلیلـــی دســـتیار فلوشـــیپ درد از دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 

ـــی  ـــر جلیل ـــه دکت ـــدند، مقال ـــه ش ـــز رتب ـــتی حائ ـــهید بهش ش

ـــیت در  ـــان بورس ـــوان در درم ـــم ت ـــزر ک ـــرات لی ـــوان اث ـــا عن ب

بیمـــاران مبتـــال بـــه اســـتوآرتریت زانـــو بـــه عنـــوان مقالـــه 

ـــد.  ـــناخته ش ـــفاهی ش ـــر ش برت

در بخــش پوســتر برگزیــده، جایــزه بــه آقایــان مهــرداد مقامــی 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی از دانش ــی بیهوش ــجوی کارشناس دانش

دزفــول بــا عنوان ارزیابــی و اداره درد کودکان توســط پرســتاران 

تعلــق گرفــت و همچنیــن رضــا نصیــری از پژوهشــکده و مرکــز 

نابــاروری ابــن ســینا بــا عنــوان تســکین درد و مصــرف قانونــی 

و غیــر مجــاز داروهــا حائــز رتبــه و برنــده جایــزه شــدند.

جوایــز توســط ریاســت انجمــن آقــای دکتــر ایمانــی بــه 

برگزیــدگان اهــدا گردیــد.

ــادری نبــی، دکتــر حســن  ــان دکتــر بهــرام ن همچنیــن از آقای

محمــدی و خانــم دکتــر پوپــک رحیــم زاده بــه عنــوان دبیــران 

علمــی و اجرایــی  کنگــره تقدیــر بــه عمــل آمــد.

ــط عمومــی و  ــر رواب ــوان مدی ــه عن ــای مجتبــی شــهدادی ب آق

ــن و  ــی انجم ــر داخل ــوان مدی ــه عن ــور  ب ــرا دقیق پ ــم زه خان

خانــم معصومــه ســروش عضــو روابــط عمومــی و خانــم دکتــر 

ظفرقنــدی از آقــای دکتــر ایمانــی لــوح تقدیــر دریافــت کردنــد.

اهــدا جوایـز به برگزیـدگان چهارمیـن کنـگره بین المللـی درد
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سخنــرانی دکتــــر ایمانــی در مراسـم اختتامیـــه کنـــگـره

ــپاس از  ــن س ــره ضم ــه کنگ ــم اختتامی ــی در مراس ــر ایمان دکت
خداونــد متعــال بــه خاطــر فرصــت فراهــم شــده بــرای گردهمایــی 
دوســتداران و عالقمنــدان رشــته درد اظهــار امیــدواری کردنــد کــه 
انشــاا... در کنــار هــم و دســت بــه دســت هــم بتوانیــم موجبــات 

رضــای خــدا را فراهــم کنیــم. 
ایشــان در ادامــه از انجمــن بیهوشــی و مراقبت هــای ویــژه و آقــای 
دکتــر قیامــت و همــکاران ایشــان، انجمــن مطالعــه و بررســی درد، 
آقــای دکتــر شــریفی و همکارانشــان و دانشــگاه های علوم پزشــکی 
سراســر کشــور کــه بــا ارســال مقــاالت و ســخنرانی های متنــوع بــه 

یــاری انجمــن شــتافتند تشــکر کردند. 
ــم  ــه علی رغ ــی ک ــان خارج ــی مهمان ــن از تمام ــان همچنی ایش
ــد  ــرکت کردن ــال ش ــره امس ــاد در کنگ ــکالت زی ــا و مش تحریم ه

قدردانــی کردنــد. دکتــر ایمانــی در ادامــه صحبت هــا بــا اشــاره بــه 
ــام تجــاری در  ــام ISRAPM بــه عنــوان یــک ن مطــرح شــدن ن
دنیــا اظهــار داشــتند کــه آن انشــاا... بتوانیــم ایــن انجمــن را تقویت 
کنیــم. دکتــر ایمانــی در ادامــه افزودنــد: خوشــبختانه مطلبــی کــه 
در کنگــره امســال شــاهد آن بودیــم ارســال مقــاالت فــراوان و تنوع 
ــن  ــده ای ــان دهن ــه نش ــود ک ــذاب ب ــب و ج ــخنرانی های جال س
واقعیــت اســت کــه می توانیــم در منطقــه و دنیــا ســربلند باشــیم 
ــب  ــت از جان ــای مثب ــی و گام ه ــالش و همدل ــا ت ــط ب ــن فق و ای

ــود. ــق می ش ــتان محق دوس
دکتــر ایمانــی در پایــان از کســانی کــه بــه کنگــره پوســتر ارســال 
ــه برگزیــدگان ایــن  ــد تشــکر نمــود و طبــق وعــده قبلــی ب کردن

قســمت جوایــز و لــوح یــاد بــود اهــدا کــرد.
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ــو  ــگاه تورنت ــی دانش ــتادیار بیهوش ــا اس ــو گارواگلی ــر مارک ــخنرانی دکت س
در ســمینار یــک روزه انجمــن بیهوشــی موضعــی و درد ایران

فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 1، پاییز 1392 

دکتر مارکو گارواگلیا استادیار بیهوشی دانشگاه تورنتو در تاریخ پنج 
شنبه 21 شهریور سال جاری در سالن ابن سینای مجتمع آموزشی 
درمانی حضرت رسول اکرم)ص( با عنوان کرانیوتومی در شرایط  بیداری 
با استفاده از داروی دکس مدتو میدین در اعمال جراحی پر خطر مغز 
و اعصاب به ایراد سخنرانی پرداخت. این سخنرانی که با دعوت انجمن 
بیهوشی موضعی و درد ایران ترتیب یافته بود با حضور ریاست انجمن، 
اساتید، صاحب نظران و دستیاران بیهوشی و دستیاران سایر رشته ها 
برگزار شد. آقای دکتر ایمانی ریاست انجمن در شروع جلسه ضمن 
خوشامدگویی و ابراز خرسندی از حضور دکتر گارواگلیا و همکاران اظهار 
امیدواری کردند که شاهد همکاری های بیشتر و تداوم این جلسات باشیم. 
دکتر مارکو گارواگلیا که در رشته انستزیولوژی و در دانشگاه تورنتو 
کانادا مشغول به کار می باشد در مورد تکنیک بیهوشی مورد استفاده 
در اعمال کرانیوتومی در شرایط بیداری در بیماران پر خطر صحبت 
نمود و به بیان تجربیات خود در این زمینه پرداخت. دکتر گارواگلیا در 
شروع سخنرانی به شرایط کرانیوتومی در حالت بیداری و محدودیت ها 
و مشکالت این روش اشاره نمود و راحتی و همکاری بیمار در طی 
عمل را ضروری دانست. سپس به عوارض این روش از جمله مسئله 
آرام بخشی بیش از حد که خود منجر به دپرسیون تنفسی، هیپرکربی، 
هیپوکسمی وادم مغز می شود اشاره نمود. همچنین تشنج های موضعی 
و عمومی حین عمل، مسمومیت با بی حس کننده های موضعی، افزایش 
و کاهش فشارخون و تهوع و استفراغ را از دیگر عوارض این روش 
برشمرد. دکتر گارواگلیا اختالالت اضطرابی و سایکوپاتولوژی بیمار، 
بیماری های پیشرفته ریوی و چاقی را از موارد ممنوعیت نسبی این 

تکنیک دانست.
ایشان در ادامه با طرح این سئوال که بهترین روش برای اداره بیهوشی 
بیماران پر خطر در جراحی های مغز کدام است به تشریح تکنیک 

بیهوشی کرانیوتومی در شرایط بیداری پرداخت. 
دکتر گارواگلیـا تکنیک بیهوشــی خود را بر پایـه سه روش مکمـل 
و همـزمان تشریح کرد. اول استفاده از بی حسی موضعی یعنی بلوک 

اعصاب ناحیه سر و گردن از جمله اعصاب سوپرا اربیتال، تمپورال 
واکسیپیتال بزرگ وکوچک با استفاده از بوپیواکائین، دوم استفاده از 
انفوزیون دکس مدتو میدین جهت ایجاد آرامبخشی و سوم استفاده از 
دوز بسیار کم میدازوالم و مخدرها به عنوان داروی مکمل جهت تقویت 
اثر دکس مدتو میدین. ایشان زمان شروع عمل را زمانی مهم توصیف 
نمود که بایستی هم برای بیمار و هم برای جراح شرایط مناسبی فراهم 

باشد و در صورت نیاز میدازوالم به صورت تیتره تزریق گردد.
محــل بـــرش عضــالت با لیدوکائیـن انفیلتـره شود و انفــوزیـون 
دکس مدتومیدین طوری تنظیم شود تا از افت فشار و آرامبخشی بیش 
از حد جلوگیری شود. در موقع باز شدن دورا انفوزیون دکس مدتومیدین 
بسته می شود و پس از ارزیابی نورولوژیک بیمار و اطمینان از سالم بودن 
تست های نورولوژیک اقدام به بستن دورا می شود. ایشان امکان ارزیابی 

نورولوژیک در حین عمل را از مزایای این روش برشمرد. 
دکتر مارکو در بخش پایانی صحبت های خود با اشاره به عدم وجود 
مطالعات بالینی تصادفی در این زمینه، اظهار داشت مطالعات مشابه با 
استفاده از پروپوفل ورمی فنتانیل و همچنین انفوزیون دکس مدتومیدین 
با استفاده از ماسک حنجره ای وجود دارد ولی در تکنیکی که ما استفاده 
می کنیم هیچگونه دستکاری روی راه هوایی صورت نمی گیرد و از هیچ 
وسیله ای روی راه هوایی استفاده نمی شود. وی خاطر نشان کرد که 
رکورد بیشترین زمان ثبت شده برای این تکنیک حدود هفت ساعت 

می باشد. در پایان دکتر مارکو به سئواالت حاضرین پاسخ داد.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

p.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            17 / 32

http://jap.iums.ac.ir/article-1-5065-en.html


انجمــن رژیونــال آنســتزی و درد ایــران

94

برگزاری اولین کارگاه پایه اینترونشنال درد  با فلوروسکپی ویژه متخصصین بیهوشی

ــتاي گســترش  ــران در راس ــی و درد ای ــن بیهوشــی موضع انجم
فعالیت هــاي علمــي و ارائــه خدمــات آموزشــي بــه جامعــه 
محتــرم بیهوشــي، اولیــن کارگاه پایــه اینترونشــنال درد بــا 
فلوروســکپی ویــژه متخصصیــن بیهوشــی را بــا حضــور پروفســور 
ــي  ــن بین الملل ــی درد و انجم ــتیتو جهان ــس انس ــچي ریی بالدس
نورومودولیشــن - شــاخه ایتالیــا، و بــا همــکاری گــروه آناتومــي 
دانشــگاه علــوم پزشــکي ایــران و اســاتید گــروه بیهوشــي و درد 
ــاه  ــنبه 23 مهرم ــه ش ــخ س ــن کارگاه در تاری ــود. ای ــزار نم برگ

ــالن  ــل س ــران و در مح ــکي ای ــوم پزش ــگاه عل 1392 در دانش
ــد. ــزار گردی ــی برگ ــروه آناتوم تشــریح گ

ــوش  ــن خ ــی ضم ــر ایمان ــای دکت ــن آق ــت انجم ــدا ریاس در ابت
ــی کارگاه  ــی و عمل ــه علم ــرکت کنندگان برنام ــه ش ــی ب امدگوی
را تشــریح کردنــد. ســپس ســخنرانان در مــورد روش هــای 
ــردن،  ــر و گ ــای س ــرل درده ــت کنت ــف جه ــنال مختل اینترونش
توراســیک و لومبــار بــه  ایــراد ســخن پرداختنــد. عناویــن برنامــه 
علمــی در نوبــت صبــح  شــامل مباحــث تئــوری در مــورد اقدامات 
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ــر  ــای ســر و گردن،کم ــن درده ــا عناوی ــه اینترونشــنال درد ب پای
ــي، دردهــای ســمپاتیکي، دردهــای توراســیک،  درد و رادیکولوپات
دیســکوپاتي و اقدامــات اینترونشــنال، نورولیــز بــا امــواج رادیویــي 
ــول  ــنال، اص ــات اینترونش ــوارض در اقدام ــي(، ع )رادیوفرکوئنس
تصویربــرداری بــرای متخصــص درد و ایمنــی در پرتونــگاری بــود 
کــه توســط ســخنرانان آقایــان دکتــر اشــرف نژاد، دکتــر کوچــک، 
دکترمحمــدی، دکتــر خواجــه نصیــری، دکتــر خالقی پــور، دکتــر 
ــری  ــد طاه ــر محم ــدی و دکت ــر ظفرقن ــا دکت ــره کار و خانم ه نق
ایــراد گردیــد. ایــن قســمت برنامــه از ســاعت ۸ صبــح شــروع و تــا 

ــه طــول انجامیــد. ســاعت 13 ب
در نوبــت بعــداز ظهــر و در قســمت عملــی کــه داراي دو ایســتگاه 
شــامل کاداور، فلورســکپ، و اســاتید مجــرب بــراي آمــوزش 
اقدامــات اینترونشــنال بــود،  بــا حضــور دکتــر بالدســچی و 

ــادری،  ــر ن ــه، دکت ــر آل بوی ــی، دکت ــر ایمان ــان دکت ــاتید آقای اس
دکتــر محمــدی، دکتــر خواجــه نصیــری و خانــم دکتر رحیــم زاده 
ــار،  ــدورال لومب ــوک اپی ــام بل ــی انج ــکاران چگونگ ــر هم و دیگ
ــس  ــدورال تران ــوک اپی ــي، بل ــار گردن ــدورال اینترالمین ــوک اپی بل
فورامینــال کمــري، بلــوک ســمپاتیک ســینه ای، بلــوک مفاصــل 
فاســت کمــري، بلــوک مفصــل ســاکرو ایلیــاک و بلــوک گانگلیون 
ــرای  ــکوپی ب ــد فلوروس ــت گای ــن روی کاداور و تح ــفنو پاالتی اس
ــا   ــام  بلوک ه ــت انج ــد و فرص ــح داده ش ــرکت کنندگان توضی ش
ــا  ــن برنامــه از ســاعت 14 شــروع و ت ــرای آنهــا فراهــم شــد. ای ب

ــد. ــه طــول انجامی ســاعت 1۸ ب
در پایــان برنامــه گواهی شــرکت در کارگاه توســط ریاســت  انجمن 
بیهوشــی موضعــی و درد ایــران آقــای دکتــر ایمانــی بــه تــک تــک 

شــرکت کنندگان اهــدا شــد.
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بـرگـــزاری چهـارمیـــن

ویـــژه متخصصیــن بیهوشــي

کارگاه آموزشــی رژیــونـال آنستــزي با سـونـوگرافــي 

چهارمین کارگاه سـونوگرافی توسـط انجمن بیهوشی موضعی و درد 
ایـران در تاریخ 1392/6/۵ در بیمارسـتان حضرت رسـول اکرم برگزار 
شـد. در ایـن کارگاه کـه از صبـح تـا بعد ازظهـر بـه طـول انجامیـد 
و در 4 قسـمت برگـزار شـد سـخنرانان آقـای دکتر انتظـاری، خانم 
دکتـر ظفرقنـدی، آقـای دکتر نقـره کار وآقـای دکتـر خالقی پور به 
ترتیـب در مـورد مفاهیـم پایه کار با دسـتگاه سـونوگرافی)طرز قرار 
گیـری سـوزن و پـروب و انـواع خطاهـای ایجاد شـده هنـگام انجام 
سـونوگرافی و راه هـای بهبود نمای بدسـت آمده(، بلـوک آگزیالری، 
بلـوک اینفـرا - کالویکوالر و بلـوک فمورال تحت گاید سـونوگرافی 

صحبـت کردند.

در بخـش نخسـت پـس از خوش آمدگویـی ریاسـت انجمـن دکتـر 
ایمانی به شـرکت کنندگان، هدف از برگزاری این کارگاه را احسـاس 
مسـئولیت انجمـن در اجرای مـداوم برنامه  هـای آموزشـی در غالب 
کارگاه هـای عملی مانند بلوک های رژیونال با گاید سـونوگرافی برای 
متخخصیـن بیهوشـی عنـوان نمودند. سـپس آقای دکتـر انتظاری 
اسـتادیار بیهوشی دانشـگاه و فلوشـیپ درد در مورد اصول اولیه کار 
با دسـتگاه سونوگرافی و همچنین سـونو-آناتومی بلوک های اعصاب 
محیطـی صحبـت نمودنـد و طـرز کار اولیـه با دسـتگاه سـونو روی 
مـدل بـه صـورت عملـی توضیـح داده شـد و فرصت کار با دسـتگاه 
سـونو و طـرز قرارگیـری پروب  و سـوزن و نحوه پیدا کـردن اعصاب 

انجمــن رژیونــال آنســتزی و درد ایــران
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به شرکت کنندگان به انجام رسید. همچنین با حضور اساتید محترم 
گواهی حضور در این کارگاه به یک یک افراد شرکت کننده توسط 

آقای دکتر فرناد ایمانی ریاست محترم انجمن درد ارایه شد.
شرکت  همکاری  و  همراهی  با  کارگاه  این  که  است  ذکر  به  الزم 
سونو- سایت انجام شد که دستگاه سونوگرافی همراه با انواع مختلف 

پروب های همراه آنها و وسایل جانبی را نیز در کارگاه عرضه کردند.

در مورد نحوه انجام بلوک اینفرا کالویکوالر تحت گاید سونوگرافی ادامه 
یافت و پس از نمایش فیلم مربوطه، قسمت عملی کارگاه برگزار شد.

بخش پایانی کارگاه در نوبت بعدازظهر با انجام سخنرانی آقای دکتر 
خالقی پور در مورد چگونگی انجام بلوک فمورال تحت سونوگرافی 
همراه با نمایش فیلم و نهایتا قسمت عملی انجام بلوک با آموزش 

محیطـی برای شـرکت کنندگان فراهم شـد.
در قسمت دوم بلوک شبکه آگزیالری تحت گاید سونوگرافی با سخنرانی 
دکتر ظفرقندی آغاز و با نمایش فیلم مربوط به بلوک آگزیالری ادامه 
یافت و پس از آن با حضور اساتید محترم آقای دکتر ایمانی، خانم 
دکتر رحیم زاده، آقای دکتر انتظاری و آقای دکتر آل بویه و توضیحات 
ارائه شده، کارگاه عملی انجام بلوک آگزیالری روی مدل انسانی بدون 
استفاده از سوزن، انجام شد و افراد شرکت کننده فرصت کافی برای 
کار عملی و در دست گرفتن پروب و بدست آوردن نمای مناسب برای 
انجام بلوک آگزیالری و سونو- آناتومی این ناحیه را داشتند. در این 
قسمت استراحت مختصر قسمت سوم با سخنرانی آقای دکتر نقره کار 
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داوران  به  اعطای امتیــاز داوری 
مقاله های فصل نامه بیهوشی و درد

درمــان  بهداشــت  وزارت 
بــا  پزشــکی  آمــوزش  و 
تغییــر نــام انجمــن رژیونــال 
ایــران  درد  و  آنســتزی 

نمــود. موافقــت 
 براســاس گــزارش روابــط 
عمومــی انجمــن در راســتای 

درخواســت کمیتــه انجمــن، نــام بیهوشــی موضعــی ودرد 
ــه  ــت و ب ــرار گرف ــت ق ــورد موافق ــرای انجمــن م ــران ب ای
تصویــب رســید. ایــن تصمیم بــه دلیــل نامأنوس بــودن نام 
رژیونــال آنســتزی بــرای عمــوم مــردم گرفتــه شــد. یــادآور 
می گــردد در ایــن تغییــر بــه جــای "رژیونال آنســتزی" 
ــا  ــن شــده اســت. ام ــی" جایگزی ــی موضع واژه "بیهوش
نــام اختصــاری انجمــن همــان نــام قبلــی می باشــد.

براسـاس گزارش روابـط عمومی انجمن، بـه داوران مقاله های 
تعلـق  داوری  امتیـاز  درد  و  بیهوشـی  پژوهشـی  فصل نامـه 
می گیـرد. ایـن امتیـاز بـر اسـاس تعـداد مقاله هـای داوری 
شـده، زمـان انجـام داوری و گزینه های دیگر خواهـد بود. این 
تصمیم تالشـی اسـت در جهـت قدردانی و تشـکر از زحمات 
همـکاران و نیـز بـرای داوری های برتـر امتیاز ویـژه ای در نظر 

گرفتـه خواهد شـد.

انتشــــار  و  چــــاپ 
درد جامـــع  کتــــاب 

98

ــت ــام موافقت وزارت بهداش اع
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم  درم
انجمــن نــام  تغییــر  بــا 

ــی و  ــاد ایمان ــر فرن ــای دکت ــگارش آق ــع درد ن ــاب جام کت
ــع آراســته شــد.  ــور طب ــه زی همــکاران  ب

ــر  ــاله دکت ــن س ــات چندی ــل زحم ــه حاص ــاب ک ــن کت ای
ایمانــی و همــکاران ایشــان در زمینــه درمــان درد می باشــد، 
شــامل 624 صفحــه بــا تصاویــر و جــداول متعــدد بــوده و 
ــه  ــه ب ــد ک ــل مي باش ــتاد فص ــش و هش ــش بخ داراي ش
مباحــث کلیــات و مفاهیــم درد، معاینــه فیزیکــي و ارزیابــي 
بیمــار، بیماري هــاي شــایع درد، داروشناســي و دارودرمانــي، 
ــه درد، و ســایر  ــات مداخله گران ــي و اقدام ــاي عصب بلوک ه
مــوارد درمانــي پرداختــه اســت، ایــن کتــاب تالشــی اســت 
ــکاران و  ــنایی هم ــته درد و اش ــازی رش ــت بومی س در جه
عالقمنــدان ســایر رشــته ها بــا جنبه هــای گوناگــون درد و 

ــه وجــود دارد.  ــن زمین ــه در ای ــی ک درمان های
ــا  ــن وی ــی انجم ــط عموم ــا رواب ــد ب ــدان می توانن عالقمن
مراجعــه بــه وب ســایت انجمــن  بــرای تهیــه کتــاب اقــدام 

فرماینــد.
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 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

p.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            22 / 32

http://jap.iums.ac.ir/article-1-5065-en.html


فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد، دوره 4، شماره 1، پاییز 1392 

99

کنفرانس استفاده از سونوگرافی و 
درد کنترل  در  کنفرانس بلوک های عصبیرادیوفرکوئنسـی 

ســمینار روش هــای مداخلــه ای کنتــرل دردهــای "ســتون 
فقــرات" توســط مرکــز تحقیقــات ســرطان دانشــگاه علــوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی و گــروه آمــوزش فلوشــیپ درد، 
ــان در  ــا 10 آب ــران 9 ت انجمــن بررســی و مطالعــه درد ای
ســالن اجتماعــات بیمارســتان شــهدای تجریــش برگــزار 

می شــود.
ــر روی  ــکوپی ب ــزارش کارگاه فلوروس ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــن در  ــای مزم ــان درده ــونوگرافی در درم کادآرو کارگاه س
ایــن ســمینار برگــزار خواهــد شــد. گــروه هــدف ســمینار 
ــوژی،  ــدی، رادیول ــاب، ارتوپ ــی اعص ــیپ درد، جراح فلوش

ــی اســت. ــز و اعصــاب و بیهوش ــی، مغ طــب فیزیک
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــمینار دانش ــن س ــدگان ای برگزار کنن
شــهید بهشــتی، مرکــز تحقیقــات ســرطان دانشــگاه علــوم 
پزشــکی شــهید بهشــتی و گــروه آمــوزش فلوشــیپ درد، 

ــران هســتند. انجمــن بررســی و مطالعــه درد ای

ایــن کنفرانس در تاریخ 22 شــهریور 1392 توســط دانشــگاه 
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ویــژه متخصصیــن بیهوشــی 
برگــزار شــد. مباحــث ایــن کنفرانس شــامل کلیات اســتفاده 
از ســونوگرافی در بلوک هــای انــدام فوقانــی، کلیــات اســتفاده 
از ســونوگرافی در بلوک هــای انــدام تحتانــی، کلیات اســتفاده 

از رادیــو فرکوئنســی در دردهــای ســتون مهره هــا بــود.

کارگاه بلوک هـای انـدام فوقانی
 و تحتانـی بـا گایـد سـونوگرافی

این کارگاه در تاریخ 6 تیر 1392 توسط دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن در مرکز آموزشـی پژوهشـی درمانی والیت رشت ویژه 
متخصصین بیهوشـی برگزار شـد. مباحث این کارگاه شـامل 
مبانی تئوریک و فیزیک سـونوگرافی، آناتومی شـبکه براکیال، 
بلـوک انـدام فوقانـی بـا گایـد سـونو، آناتومـی انـدام تحتانی، 
بلـوک انـدام تحتانـی بـا گایـد سـونوگرافی، کارگاه عملـی 
بلـوک انـدام فوقانـی، کارگاه عملی بلـوک اندام تحتانـی بود.

کنفرانس رادیولوژی و سونوگرافی 
در انستزیو لوژی

ایـن کنفرانس در تاریخ 17 مرداد 1392توسـط دانشـگاه علوم 
پزشـکی گیـالن در مرکـز آموزشـی درمانـی پورسـینا رشـت 
برگزار شـد. مباحث این کنفرانس شـامل تفسـیر عکس قفسه 
سـینه، اندیکاسـیون سـی تی اسـکن مغز، کاربرد سـونوگرافی 
در بلوک هـاي عصبی، کاربرد سـونوگرافی در دسترسـی عروق 
مرکـزي، کاربـرد سـونو گرافـی در دسترسـی عـروق محیطی، 

کاربرد سـی آرم در اینترونشـنال آنسـتزیولوژي بود.

این کنفرانس در تاریخ 22 شهریور 1392 توسط دانشگاه علوم 
پزشـکی شهید بهشتی ویژه متخصصین بیهوشـی برگزار شد. 
مباحـث ایـن کنفرانس شـامل اسـتفاده از کاتترهـا در رژیونال 
آنسـتزي، بلوک اعصاب محیطي انـدام فوقاني و تحتاني، بلوک 
عصبي سـر و صورت و گردن، بلوک کودال، بلوک پاراسرویکال، 
بلـوک عصبـي در اطفـال، بلـوک سـتاره اي گـردن، بلـوک 
شـبکه سـیلیاک، زایمـان بـي درد و بلـوک داخل وریـدي بود.
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        ســمینار روش هــای مداخلــه ای
کنتــرل دردهــای ســتون فقرات

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ja

p.
iu

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            23 / 32

http://jap.iums.ac.ir/article-1-5065-en.html


بــه گــزارش خبرنــگار روابــط عمومــی انجمــن بیهوشــی موضعــی 
و درد ایــران اولیــن اقــدام اینترونشــنال فیــوژن خلفــی مهره هــا 
ــا موفقیــت در مجتمــع آموزشــی  ــه صــورت پرکوتانئــوس و ب ب
درمانــی حضــرت رســول اکــرم)ص( انجــام شــد. ایــن عمــل کــه 
بــر روی خانمــی مســن در اتــاق عمــل درد مجتمــع در مهرمــاه 
ــای دکتــر  ــدون بیهوشــی عمومــی توســط آق ســال جــاری و ب
ــد  ــر می باش ــود بی نظی ــو ع خ ــد در ن ــام ش ــی انج ــاد ایمان فرن
چــرا کــه بــرای اولیــن بــار در ایــران و بــا اســتفاده از بیهوشــی 

موضعــی و تحــت گایــد فلوروســکوپی انجــام گردیــد. 
ــی  ــه جای ــز و جاب ــی و نی ــال نخای ــه تنگــی کان ــال ب ــار مبت بیم
مهره هــای کمــری )اسپوندیلولیســتزیس( کــه بــه طــور معمــول 
بــرای چنیــن بیمــاری انجــام عمــل فیــوژن  خلفــی مهره هــای 

لومبــار ایــده آل خواهــد بــود.
مــوارد انجــام ایــن عمــل شــامل اصــالح اختــالل شــکل 
ســاختمان مهره هــا ناشــی از تومــور و یــا بــه دنبــال شکســتگی 

ــان  ــز درم و نی

انجام اولین اقدام اینترونشنال فیوژن خلفی مهره
)PSF( به صورت پرکوتانئوس در ایران
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واقــع  در  می باشــد.  اسپوندیلولیســتز  و  اســکولیوز  کیفــوز، 
ــتاندارد  ــوان اس ــه عن ــکل، ب ــل پدی ــای داخ ــتفاده از پیچ ه اس
طالیــی  بــه هــم چســباندن )فیــوژن( داخلــی مهره هــا 
ــه  ــن نقط ــع قویتری ــا در واق ــکل مهره ه ــه پدی ــد، چراک می باش
ــه ســتون فقــرات هســتند و باعــث می شــوند  اتصــال پیچ هــا ب
ــات را  ــام جه ــت در تم ــتفاده، حرک ــورد اس ــای م ــه پیچ ه ک
بــرای بیمــار ممکــن ســازند بــدون اینکــه مشــکلی بــرای بیمــار 

ــد. ــش بیای پی
ــی و  ــز آموزش ــل در مراک ــن عم ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــاز انجــام شــده و شــیوه  درمانــی ایــران همیشــه بــه صــورت ب
بســته و از طریــق پوســت بــرای اولیــن بــار در ایــن مرکــز انجــام 
ــا پنجــم  ــری ســوم ت ــای کم ــرروی مهره ه ــدام ب ــن اق ــد. ای ش
ــم  ــوب و عالی ــی خ ــال عموم ــا ح ــان ب ــار در پای ــام و بیم انج
ــن  ــد. در ای ــل ش ــکاوری منتق ــش ری ــه بخ ــدار ب ــی پای حیات
شــیوه بیمــار از مزایــای بیشــتری نظیــر اســیب کمتــر بافتــی، 
ــر، بازگشــت ســریع تر  ــزی کمتــر، زمــان بســتری کوتاه ت خونری
ــه زندگــی عــادی و عــدم وجــود عــوارض بیهوشــی عمومــی  ب

ــرد.  ــره می ب به
گروه بیهوشــی و درد دانشــگاه علوم پزشــکی ایران ضمن تبریک 
ــن  ــز ای ــل انجــام موفقیت آمی ــه دلی ــی ب ــر ایمان ــای دکت ــه آق ب
عمــل، بــرای ایشــان آرزوی موفقیــت روز افــزون و بهــروزی دارد.
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پیوستن غرورآفرین مجله انگلیسی"بیهوشی
و طب درد" انجمن به فهرست پاب مد

)WIPF 2013( تور شرکت در کنگره جهاني درد، هندوستان

یکي از وقایع خوش یمن و افتخارآفرین براي همه پزشکان ایراني و 
به ویژه متخصصین بیهوشی و درد که در مهرماه اتفاق افتاد، پیوستن 
نام  به  ایران  درد  و  موضعی  بیهوشی  انجمن  زبان  انگلیسي  مجله 
"بیهوشی و طب درد" به فهرست پاب مد بود که باعث خوشحالي 
جامعه پزشکي و متخصصین بیهوشی کل کشور شد. چرا که اولین 
مجله انگلیسي زبان بیهوشی در کل کشور است که در مجله پزشکي 
ملي کشور آمریکا و انجمن ملي بهداشت این کشور به اصطالح علمي 
" ایندکس" مي شود یا در واقع در طبقات این کتابخانه جاي مي گیرد.

این واقعه غرورآفرین البته به خودي خود اتفاق نیفتاده است و حاصل 
تالش بي وقفه مسوولین این مجله و کلیه همکاران آنها بوده است که 
شب و روز بدون احساس خستگي در پی جمع آوري بهترین مقاالت 
در زمینه بیهوشي و طب درد از کشور ایران و سایر کشورهاي دنیا 
بوده اند تا به بهترین شکل و دقیقا مطابق با استانداردهاي بین المللي 

این مجله در هر شماره پربارتر از قبل به چاپ برسد.
مجله انگلیسی زبان "بیهوشی و طب درد" حاصل فعالیت گروهی در 
انجمن بیهوشی موضعی و درد ایران می باشد، این مجله به همت 
دکتر فرناد ایماني به عنوان سردبیر مجله و اعضای انجمن بیهوشی 
موضعی و درد ایران و جمعی از اساتید و پیشکسوتان  ایرانی و سایر 

با کمال افتخار به اطالع اعضای محترم انجمن و همکاران گرامی 
می رساند در راستای همکاری با سایر انجمن های بین المللی و ایجاد 
روابط علمی پژوهشی با مراکز تحقیقاتی معتبر در دنیا، انجمن رژیونال 
آنستزي و درد ایران افتخار دارد بعنوان عضو کمیته علمی و یکي از 

اعضاي برگزار کننده اولین کنگره جهاني درد حضور فعال دارد.
این کنگره توسط پیشکسوتان انستیتو جهاني درد )WIPF( در شهر 
کلکته هندوستان در مورخ 14 تا 17 نوامبر 2013 برابر 23 تا 26 آبان 
ماه 1392 و با حضور جمعی از دانشمندان و صاحب نظران این رشته 
برگزار می گردد. این کنگره در قالب سخنرانی، پانل، برنامه هاي آموزشي 

و کارگاه هاي عملی بوده و شامل مباحث نظري و کاربردي می باشد.

در این راسـتا، انجمن بمنظور حضور فعال مشـتاقان شـرکت در این 
کنگـره جهانـي اقدام به برگـزاري تور گروهي از تاریـخ 13 لغایت 1۸ 
نوامبـر 2013 برابـر بـا 22تـا 27 آبان مـاه 1392 با ایجاد تسـهیالت 
مسـافرتی بـرای اعضـا انجمـن و سـایر همـکاران نمـوده که شـامل 
تهیـه بلیـط با پرواز امـارات، ویزاي هندوسـتان، ترانسـفر، ثبت نام در 
کنگـره و کارگاه هاي عملـی، رزرو هتل )چهار و پنج سـتاره(، گردش 
و بازدید از مناطق دیدني می باشـد. لذا عالقمندان به اسـتفاده از این 
تسـهیالت و اقـدام بـه ثبت نـام می تواننـد فرم آنالیـن را  در سـایت 
انجمن حداکثر تا روز پنجشـنبه 2 آبان ماه 1392 )24 اکتبر 2013( 

نمایند. تکمیل 

کشورها به جمع سایر مجالت 
پاب مد پیوست. 

همـکاران دیگـری در انجمـن 
مجلـه  چـاپ  راسـتای  در 
ایـن  در  را  فراوانـي  زحمـات 
مـدت متحمـل شـده اند کـه 

بایـد به همگـي آنها تبریک ویـژه گفت. 
همـت عالـي ایـن گـروه موجب شـده اسـت که امـروز با افتخـار از 
ایـن موفقیـت بـزرگ یاد کنیـم و براي بهبـود رتبه علمـي مجله و 
کمـک بـه جامعـه پزشـکی نهایـت تـالش خـود را انجـام دهیم تا 
روزي شـاهد بـه دسـت آوردن باالتریـن رتبه و فاکتـور تاثیرگذاري 
به وسـیله این مجله درانجمن بیهوشـی موضعی و درد ایران باشـیم.

در ضمن باید به این نکته اشاره کنیم که تمامي مقاالتي که تا به حال 
در این مجله به چاپ رسیده اند حتي در زماني که هنوز مجله وارد 
پاب مد نشده بود، در پاب مد ایندکس خواهند شد و قابل دسترسي 
خواهند بود. خبري که مایه خوشحالي و افتخار براي همگي کساني 
است که تا به حال مقاالت خود را در این مجله انگلیسي زبان یا مجله 

" بیهوشی و طب درد" به چاپ رسانده اند.
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برگزاری گنگره ساالنه بیهوشی  APICOM12 پاکستان

کنگــره ســاالنه بیهوشــی در تاریــخ اول تــا ســوم نوامبــر در 
هتــل اینتــر کانتیننتــال شــهر کراچی پاکســتان با شــرکت 
ســخنرانان داخلــی و خارجــی برگــزار خواهــد شــد. ایــن 
ــای  ــه تازه ه ــدف ارائ ــا ه ــاالنه و ب ــورت س ــه ص ــره ب کنگ
ــود. الزم  ــزار می ش ــی و و دردبرگ ــورد بیهوش ــی در م علم
بــه ذکــر اســت کــه از کشــور ایــران ریاســت انجمــن، آقای 
دکتــر ایمانــی در ایــن کنگــره شــرکت و در مــورد تنگــی 

کانــال نخاعــی ســخنرانی خواهنــد کــرد.
ــای اینترونشــن  ــا از کارگاه ه ــزاری دو ت ــا اداره و برگ ضمن

ــود. ــه عهــده ایشــان خواهــد ب درد ب

برگزاری دومین سمینار ملي دو روزه طب درد در کودکان

دومیـــن ســـمینار ملـــي دو روزه طـــب درد در کـــودکان 
ســـال  بهمن مـــاه  یازدهـــم  و  دهـــم  تاریخ هـــای  در 
ـــزار  ـــران برگ ـــک در ته ـــتان مح ـــل بیمارس ـــاری در مح ج
ـــران  ـــال ای ـــوژی اطف ـــوژی و انکول ـــن هماتول ـــود. انجم می ش

برگزار کننـــده ایـــن ســـمینار می باشـــد.

ــی درد ــس ادواری چند تخصص ــزاری کنفران برگ

کنفرانــس ادواری چنــد تخصصــی درد در تاریــخ  بیســت 
ــات  ــز تحقیق ــس مرک ــالن کنفران ــاه در س ــم آذرم و شش
ضایعــات مغــزی مجتمــع بیمارســتانی امــام خمینــی)ره( 
ــات  ــات ضایع ــز تحقیق ــود. مرک ــزار می ش ــرات برگ در ته
تهــران  پزشــکي  علــوم  دانشــگاه  نخاعــي  و  مغــزي 

برگزار کننــده ایــن کنفرانــس می باشــد.

برگزاری کنفرانس علمی ادواری چندتخصصی درد

ــخ  ــی درد در تاری ــی ادواری چند تخصص ــس علم کنفران
بیســت و نهــم بهمن مــاه ســال جــاری در مجتمــع 
ریحانــه  ســاختمان   - امام خمینــی )ره(  بیمارســتانی 
ــزی و  ــات مغ ــات ضایع ــز تحقیق ــس مرک ــالن کنفران س
نخاعــی برگــزار می شــود. ایــن کنفرانــس توســط مرکــز 
ــوم  ــگاه عل ــي دانش ــزي و نخاع ــات مغ ــات ضایع تحقیق

ــود. ــزار می ش ــران برگ ــکي ته پزش

برگــزاری کنگــره جهانــی درد)WIPF( در مــاه 
ــور هندوســتان ــان( در کش ــر )آب نوامب

ــهر  ــان( در ش ــر )آب ــاه نوامب ــی درد در م ــره بین الملل کنگ
کلکتــه هنــد بــه مــدت چهــار روز برگــزار خواهــد شــد. در 
ایــن کنگــره کــه از طــرف انســتیتو جهانــی درد برگــزار و 
ــه  ــا در زمین ــرح دنی ــای مط ــردد و چهره ه ــت می گ حمای
درد در آن حضــور می یابنــد، ســخنرانان داخلــی و خارجــی 

بــه ایــراد ســخن خواهنــد پرداخــت.
ــه  ــن ب ــی ریاســت انجم ــاد ایمان ــر فرن ــز دکت ــران نی از ای
عنــوان ســخنران دعــوت شــده اند. ضمنــا از طــرف انجمــن 
ــرکت کنندگان  ــرای ش ــران ب ــی و درد ای ــی موضع بیهوش
ــده  ــه ش ــر گرفت ــهیالتی در نظ ــره تس ــن کنگ ــی ای ایران
اســت. عالقمنــدان بــه شــرکت در ایــن کنگــره می تواننــد 

ــا روابــط عمومــی انجمــن تمــاس بگیرنــد. ب

تقــویم کنـگــره ها
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تقــویم کنـگــره های خارجـی

March 27-30, 2014, Taipei, Taiwan

Email: aafps2014@kenes.com;

Web: www.aafps.org

November 7-9, 2013, Arnhem, The Netherlands

Email: brainandpainnijmegen@umcn.nl;

Web www.brainandpainnijmegen2013.nl

November 9, 2013, Madrid, Spain

Web: portal.sedolor.es

November 15, 2013, Berkshire, UK

Email: info@neuromodulationsymposium.com;

 Web: www.neuromodulationsymposium.com

November 15-16, 2013, Montreux, Switzerland

Web: www.neuromodulation.ch/?q=2013-annual-

joint-meeting

November 16-17, 2013, Toronto, Canada

Email: junggebauer-research@isla-laser.org; 

Web: www.isla-laser.org/en/events

November 20-22, 2013, Bath, UK

Email: academia.bbmuk@bbraun.com;

 Web: www.crps-meeting.org

November 21-24, 2013, Brussels, Belgium

Email: bmjd@congressmed.com;

 Web: www.congressmed.com/bmjd

November 21-24, 2013, Phoenix, Arizona, USA

Email: asra@kenes.com; 

Web: www.kenes.com/asra

November 22-23, 2013, Ajmaan, UAE

Email: sheriffdoc@gmail.com;

Web: www.crps.com

November 29-30, 2013, Cologne, Germany

Email: kongress@profmed.net;

Web: www.akutschmerzkongress.de/index.html

December 5-6, 2013, Milan, Italy

Email: info@adbcongressi.it;

Web: www.pallres.org

December 6-7, 2013, London, UK

Web: www. painandneuromodulationlondon.

blogspot.com

December 6-8, 2013, Hong Kong SAR, China

Email: anaesthesiology@hksh.com;

Web: www.hksh.com/mskuspm
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December 8-11, 2013, Geneva, Switzerland

E-mail: parkinson@kenes.com;

Web: www2 . kenes.com / parkinson /Pages / Home.

aspx

January 19-24, 2014, Tignes, France

Email: ciaranwazir@gmail.com;

Web: www.lpfwintersymposium.blogspot.com

January 19-24, 2014, Grindelwald, Switzerland

Email: esra-congress@kenes.com;

Web: www.kenes.com/esrawinterweek

February 6-9, 2014, Mumbai, India

Email: isspcon2014@gmail.com;

Web: isspcon2014.org

February 21-22, 2014, Innsbruck, Austria

Email: esra-congress@kenes.com;

Web: www2.kenes.com/ esra2014-cadaver/ pages/

home.aspx

March 21-23, 2014, Aarhus, Denmark

Web: www.painandwhiplashaarhus2014.dk

March 27-30, 2014, Taipei, Taiwan

Email: aafps2014@kenes.com;

Web: www.aafps.org

March 28-29, 2014, Rome, Italy

Email info@fedracongressi.com;

Web: www.simpar.eu

April 3-6, 2014, Chicago, Illinois, USA

Email: asra@kenes.com;

Web: www.asrameetings.com

April 10-12, 2014, Palermo, Italy

Email: terapiadeldolore@lamaddalenanet.it;

Web: www.bibacongressi.com

April 13-16, 2014, Hobart, Australia

Email aps2014@dcconferences.com.au;

Web: www.dcconferences.com.au/aps2014 

April 30-May 3, 2014, Vienna, Austria

Web: www.nwac.org

April 30-May 4, 2014, Las Vegas, Nevada, USA

Email:  aaopexec@aaop.org; 

Web: aaop.org/content.aspx?page_id=22&club_id= 

508439&module_id=136485

May 7-10, 2014, Maastricht, Netherlands

Email: wip2014@kenes.com;

Web: www2.kenes.com/wip2014/Pages/Home.aspx

May 23-24, 2014, Innsbruck, Austria

Email: esra-congress@kenes.com;

Web: www.kenes.com/esracadaver
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June 21-24, 2014, Toronto, Canada

Email: christine.drane@uhn.ca; 

Web: www.usra.ca/isura2014/index.php 

July 3-5, 2014, Liverpool, UK

Email: b.hall@painrelieffoundation.org.uk;

Web: www. painrelieffoundation.org.uk/ meetings/ 

painmeetings.html

September 16-18, 2014, Tel Aviv, Israel

Email: icisa2014@kenes.com;

Web: www.icisa2014.com

October 1-4, 2014, Eindhoven, The Netherlands

Email: pain2014@congresservice.nl; 

Web: www.paincongress.org

October 6-11, 2014, Buenos Aires, Argentina

Email: iaspdesk@iasp-pain.org;

Web: www.iasp-pain.org/buenosaires

May 14-17, 2015, Nice, France

Email: neupsig@kenes.com; 

Web: www.kenes.com/neupsig2015
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