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  همكاران عزيزم

درد يكي از مشكالت بسيار شايع علم پزشكي بوده و 
بسياري از اقدامات پزشكان در راستاي كاهش و كنترل 

ترين از سوي ديگر، درد يكي از مهم. باشد درد بيماران مي
هاي سنگيني را  و هزينهعلل از كارافتادگي بيماران بوده 

گستره درد بسيار وسيع . سازدبه جامعه و بيماران وارد مي
بوده و شامل انواع دردهاي حاد بعد از عمل، دردهاي 
مزمن و مقاوم به درمان عصبي، عضالني، استخواني و 

شود، و همكاران متعددي در زمينه تشخيص  سرطاني مي
بيهوشي يكي  تخصص. و درمان اين بيماران فعاليت دارند

اي در هاي پزشكي است كه داراي جايگاه ويژهاز رشته
اين زمينه بوده، كه بدليل آشنايي با داروشناسي و استفاده 
روزمره با داروهاي مسكن وريدي و غير وريدي در 
دردهاي شديد، توانايي در كاهش و كنترل سريع دردهاي 

 حسي هاي بي حاد بعد از جراحي، مهارت در انجام روش
محيطي و مركزي براي انواع اعمال جراحي، توانمندي در 

گرانه و اينترونشنال درد براي  انجام انواع اقدامات مداخله
هاي دردناك حاد و مزمن مقاوم به درمان  بسياري از بيمار

رشته فلوشيپ درد يكي از . باشد و سرطاني مي
در   هاي بيهوشي بوده كه بدليل همين توانمندي گرايش
ن بيهوشي و احساس نياز مبرم به ارائه خدمات همكارا

اي در سه دهه  فوق به بيماران دردمند مورد توجه ويژه
اشتياق همكاران بيهوشي . اخير در دنيا قرار گرفته است

در دستيابي به علوم جديد در اين زمينه و آموزش 

هاي دور مورد آرزوي آكادميك رشته فلوشيپ درد از سال
تمام اين . بيهوشي كشور بوده استبسياري از همكاران 

مسايل باعث شد تا احساس مسئوليت سنگيني بر دوش 
هاي كشور قرار بگيرد تا با تالش فراوان اساتيد دانشگاه

خوشبختانه رشته . اندازي اين رشته گام بردارنددر راه
فلوشيپ درد با موافقت دبيرخانه شوراي تخصصي وزارت 

هاي علوم ر دانشگاهد 1385بهداشت و درمان از سال 
اندازي گرديد و برنامه آموزشي آن پزشكي شهر تهران راه

در همين راستا، انجمن . نيز به تصويب رسيده است
هاي رژيونال آنستزي و درد ايران با همكاري گروه

بمنظور  هاي علوم پزشكي سراسر كشوربيهوشي دانشگاه
- ينهدانش نظري و عملي، آگاهي در زم باال بردن كيفيت

 هاي گوناگون علوم مرتبط با درد، و يكپارچگي در برنامه
آموزشي، اقدام به نگارش و تاليف و تدوين منبع مورد نياز 

هاي درد كرده است تا براي دستياران بيهوشي و فلوشيپ
. بتواند گام موثري را براي ارتقا كيفيت آموزشي بردارد

ثمره پنج پروردگار عالم را هزاران بار شكر ميگوييم كه 
روزي و همت وصف سال تالش خستگي ناپذير و شبانه

ناپذير اساتيد دانشگاه و همكاران عالقمند با عنوان 
هم اكنون با استقبال اعضا محترم ” كتاب جامع درد“

هيئت بورد بيهوشي كشور بعنوان كتاب مرجع درد براي 
آزمون دستياران بيهوشي به جامعه بيهوشي و پزشكي 

شامل هشتاد ” كتاب جامع درد“. گردديكشور تقديم م
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 كتاب جامع درد 

فصل بوده كه به مباحث كليات و مفاهيم درد، معاينه 
هاي شايع درد، فيزيكي و ارزيابي بيمار، بيماري

هاي عصبي و اقدامات داروشناسي و دارودرماني، بلوك
گرانه درد، و ساير موارد درماني پرداخته است، تا با مداخله

هيز از واژگان خارجي براي نوشتاري بسيار روان و پر
اين . تمامي خوانندگان عزيز به آساني قابل استفاده باشد

هاي گاهبا همت اعضا انجمن و اساتيد دانش كتاب كه
علوم پزشكي كشور تاليف و تدوين شده است فقط 

هاي بلند بعدي است تا با  سرآغازي براي برداشتن گام
فقط به گان جامعه بيهوشي نه  همكاري تمام دلسوخته

هاي دانش در دنيا  استقالل علمي ايران اسالمي و قله

دست يابيم، بلكه شرايط را براي استشمام عطر خوش گل 
  . فراهم آوريم) عج(نرگس

در پايان الزم ميدانم از تمام سروراني كه در اين راه 
ما را ياري كردند بويژه اعضاي محترم هيئت بورد 

و  ي و درد ايرانبيهوشي كشور، انجمن رژيونال آنستز
هاي علوم پزشكي سراسر بيهوشي دانشگاههاي گروه
  . خاضعانه تشكر و قدرداني نمايم كشور
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