
شماره 1809 1019 آذر 1399

در نشست خبری کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت عنوان شد

  یاسر مختاری
تغییر سبک زندگی، افزایش چاقی و بیماری های 
غیر واگیری چون دیابت، فشار خون، بیماری های 
قلبی و عروقی منجر به عوارض هایی چون زخم های 
مزمن می شود که این زخم ها نیز خود عوارض های 
دیگری چون قطعی عضو یا مرگ و میر را ممکن 
است به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر درمان و 
ترمیم این زخم ها هزینه و بار مالی زیادی بر بیمار، 
خانواده و نظام های سالمت تحمیل می کند، چنانکه 
بار ملی این زخم ها در آمریکاه 25 میلیارد دالر تخمین 
زده می شود. بر همین اساس چند سالی است که در 
ایران نیز توجه به این زخم ها، راه های پیشگیری و 
درمان آن مورد توجه قرار گرفته و کنگره های ملی 

و بین المللی در این رابطه برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار سپید، رئیس پژوهشکده زخم 
جهاد دانشگاهی روز یکشنبه 9 آذرماه در نشستی 
خبری با اشاره  به برگزاری کنگره بین المللی زخم 
و ترمیم بافت با توجه به شرایط خاص کنونی و 
پاندمی کرونا به صورت آنالین در روزهای 12 و 
14 آذرماه گفت: »این کنگره فرصت خوبی برای 
بهره مندی پژوهشگران داخلی و بین المللی در حوزه 

در حوزه زخم و ترمیم بافت است.«
کنگره  »هفتمین  کرد:  اظهار  طبایی  مهدی  سید 
بین المللی زخم و ترمیم بافت همانند سال های 
گذشته با سخرانی پژوهشگرانی از سایر کشورها 
همچون آمریکا، استرالیا، آلمان، مالزی، لبنان، پاکستان، 

آفریقای جنوبی برگزار می شود.«

وی تاکید کرد: » این کنگره در راستای  توجه به 
اهمیت موضوع زخم و ترمیم بافت  برگزار می شود 
و آخرین دستاوردهای حوزه زخم های دیابتی و 

عروقی توسط محققان ارائه خواهد شد.«
رئیس پژوهشکده زخم و ترمیم بافت گفت: »زخم 
در کشور ما از جمله موضوعاتی است که به صورت 
خاص به آن پرداخته می شود زیرا چالش هایی در 
ترمیم زخم های مزمن زیرا عدم توجه به این موضوع 
بار اقتصادی به کشور و بار روانی به بیماران وارد 

خواهد کرد.«
وی با بیان اینکه یک تا دو درصد جمعیت دنیا 
درگیر زخم های دیابتی و عروقی هستند، اظهار کرد: 
»بر اساس آخرین آمار ۶.5 میلیون نفر در آمریکا به 
زخم های مزمن مبتال هستند که این موضوع هزینه ای 
برابر با 25 میلیارد دالر برای این کشور در پی دارد.«
وی با تاکید بر اینکه هنوز آمار دقیقی از تعداد 
مبتالیان به زخم های مزمن در کشور احصا نشده 
است، تصریح کرد: »اگرچه آمار دقیقی وجود ندارد 
اما موضوع درمان آن به عنوان یک بیماری مهم است. 
ما شاهد این هستیم که بیماری هایی چون دیابت، 
بیماری های قلبی و عروقی و فشار خون در جامعه 
جهانی به دالیلی چون اضافه وزن، کم تحرکی، سبک 
زندگی، افزایش سن و افزایش تعداد سالمندان در 
حال افزایش بوده و هر یک از این  بیماری ها ممکن 

است زخم های مزمنی برجای بگذارد.«
طبایی ادامه داد: »معموال زخم های مزمن اندام های 
تحتانی را درگیر می کند که این موجب اختالل های 

حرکتی قطع عضو و عوارض روحی و روانی بیمار 
می شود.« رئیس پژوهشکده زخم و ترمیم بافت با 
اشاره به برگزاری کنگره بین المللی زخم گفت: »به 
واسطه این برنامه می توان فرصت های جدیدی را 
برای محققان فراهم آوریم و در خصوص پاندمی 
کرونا و افراد مبتال به زخم های مزمن نیز اطالعاتی 

مورد تبادل قرار بگیرد.«

دوراپزشکی و سالمت دیجیتال در 
مدیریت زخم

طبایی به دو ابتکار و نوآوری سازمان جهاددانشگاهی 
علوم پزشکی تهران در برگزاری هفتمین کنگره 
بین الملی زخم پرداخت و تصریح کرد: »با توجه 
نحوه  عنوان  با  بخشی  کرونا،  بیماری  شیوع  به 
مراقبت و درمان زخم در دوران پاندمی کووید19 
به کنگره اضافه شده است. همچنین دوراپزشکی 
)Telemedicine( و سالمت دیجیتال در مدیریت 
زخم از رویکردهای جدید در کنگره امسال است 
که در سخنرانی های متعدد به آن ها پرداخته خواهد 
شد. بررسی رویکردهای نوین در درمان زخم، در 
حوزه بالینی جزو یکی از جلسات علمی این کنگره 
خواهد بود. جلساتی نیز با موضوع زخم های عروقی 
به صورت اختصاصی با حضور جراحان عروق و 

متخصصین طب مداخله ای برگزار خواهد شد.«

تولید پانسمان  زخم های پروانه ای
وی با اشاره به نتایج برگزاری کنگره ترمیم زخم 

در سال های گذشته گفت: »موضوع پانسمان های 
زخم بیماران پروانه ای  از جمله مباحثی بود که 
در سال گذشته در این کنگره مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت. اگرچه هنوز این پانسمان در کشور 
تولید نمی شود، اما از سال گذشته پروژه ملی در 
پژوهشکده زخم با عنوان تولید پانسمان های نوین 
برای بیماران مختلف از افراد مبتال EB  در دستور 
کار قرار گرفت، کارهای مطالعات آن آغاز شده و 
در حال پیشرفت است امیدواریم در سال های آینده 
شاهد تولید و تجاری سازی این پانسمان ها باشیم.«
طبایی ادامه داد: »با توجه به اینکه بیماری پروانه ای در 
کودکان خردسال به صورت ژنتیکی وجود دارد و این 
زخم های مزمن باید با پانسمان های نوین و پیشرفته 
به صورت روزانه تحت درمان قرار بگیرند. از این 
رو کشور ما نیز به این حوزه ورود پیدا کرده است.«
وی یادآور شد: » در کنگره  امسال نیز سخنرانی هایی نیز 
در مورد سندروم های ژنتیکی مانند EB وجود دارد.«

ایجاد شبکه پزشکان و پرستاران در ترمیم زخم
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران 
نیز با بیان اینکه زخم و ترمیم بافت چالش مهمی 
است که عوارض زیادی برای بیمار و مسئوالن 
بهداشتی کشورها تحمیل می کند، گفت: »با توجه به 
اینکه در جمعیت مسن دنیا معموالً زخم های مزمن 
)دیابتی و عروقی( دیده می شود، باید همواره به این 

موضوع اهمیت دهیم.«
ادامه در صفحه 20 

قطع ساالنه 100 هزارعضو به دلیل زخم های مزمن
گام های ایران برای تولید پانسمان های نوین


