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 ادامه از صفحه 19
مسعود حبیبی با تأکید بر اینکه باید در ایران کمک 
کنیم تا راهکارهای درمانی زخم بهتر شناخته شود، 
گفت: »درپژوهشکده ترمیم زخم جهاددانشگاهی 
فعالیت های پژوهشی مختلفی در حوزه ترمیم زخم، 
تأثیرات نور بر زخم، نانو ذرات و تولید پانسمان های 

نوین از جمله این فعالیت هاست.«
دبیر علمی هفتمین کنگره زخم و ترمیم بافت افزود: 
»همچنین در حوزه نشر دانش نیز کارگاه های مختلفی 
برگزار کرده و صد ها نفر از پزشکان و پرستاران در 
این کارگاه ها شرکت کرده و شبکه بزرگی در مورد 
درمان و ترمیم زخم در کشور ایجاد شده است. 
همچنین چندین کنگره ملی و بین الملیل زخم و 
ترمیم بافت نیز برگزار شده است که قرار است امسال 
هفتمین دوره آن برگزار شود.« حبیبی با بیان اینکه 
این کنگره برای چهارمین بار است که به صورت 
بین المللی در شرایط پاندمی کرونا برگزار می شود، 
گفت: »محورهای این کنگره، زخم های عروقی، 
پانسمان های جدید، سندرم های ژنتیکی و روش های 
مولکولی، مهندسی بافت، راهکارهای سلولی جدید 
برای ترمیم بافت، راهکارهای سلولی و معضالت 

برای تشخیص این زخم ها هستند.«
پروین خرسندی، دبیر علمی بخش بالینی هفتمین 
کنگره ملی زخم و ترمیم بافت هم گفت: »۴۶ سخنران 
و محقق از ۷ کشور در این کنگره به صورت مجازی 
حضور دارند و آخرین یافته های خود را به اشتراک 
می گذارند. آخرین اطالعات در حوزه زخم و ترمیم 
بافت به واسطه این کنگره در اختیار پژوهشگران 
قرار می گیرد.«  وی افزود: » در کنگره امسال عالوه بر 
روش های جدید ترمیم زخم و بافت، زخم های عروقی 
و قلبی، پانسمان جدید، سندروم های ژنتیکی همراه با 
شکنندگی پوست، روش های جدید مولکولی درمانی، 
مهندسی بافت و بیماری پوستی مهم و ناشناخته و 
مراقبت از زخم در دوران کووید 19 به صورت عملی 
و تله مدیسین مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.«

قطع 100 هزار عضو در کشور
در بخش دیگری از این نشست خبری، دبیر اجرایی 
کنگره بین المللی زخم ضمن ارائه برخی آمار های قابل 
تامل اظهار داشت: »در کشور ما ساالنه 100 هزار 
قطع عضو ناشی از زخم وجود دارد و با توجه به 
اینکه این عدد آمار باالیی است باید بیش از گذشته 

به حوزه زخم و ترمیم بافت توجه کنیم.«
خصوص  در  جاوید  اسماعیلی   غالمرضا 
همکاری  با   93 سال  »از  گفت:  ماگوت تراپی 
تهران،  پزشکی  علوم  دانشگاه  زخم  پژوهشکده 
مرکز ماگوت تراپی راه اندازی شد که در این مرکز 
با استفاده  از الرو مگس به ترمیم زخم های مزمن 

پرداخته می شود.« وی با تأکید بر اینکه این دانش 
در کل دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و درمانی رایج 
است، گفت: »قرار است که یک محصول تجاری 
برای ماگوتراپی ثبت شود که در حال اخذ مجوز 
از سازمان غذا و دارو است.پس از اخذ مجوزها 
قرار است که این روش درمانی و محصول تائید 

شده در اختیار درمانگران زخم قرار گیرد.«

محورهای علمی کنگره بین المللی زخم 
و ترمیم بافت

معاون پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی علوم 
پزشکی تهران نیز با بیان اینکه زخم های مزمن یکی 
از معضالت حوزه سالمت محسوب می شود که 
عواقب مادی و معنوی گسترده ای را به دنبال دارد، 
گفت: »هر ساله هزینه های زیادی برای درمان این 
عارضه در سطح جهان صرف می شود. بیشترین 
دلیل این زخم ها را بیماری های عروقی و دیابت 
تشکیل می دهند و از طرف دیگر شیوع دیابت به 
دالیل متعددی در حال افزایش است، هر ساله 
بر تعداد مبتالیان به این عارضه افزوده می شود 
و به تبع آن بار هزینه ای بیشتری را بر سیستم های 

بهداشتی و درمانی وارد می کند.«  محسن فاتح ادامه 
داد: »برگزاری کنگره هایی در زمینه اطالع رسانی و 
تبادل نظر بین اندیشمندان و محققین این حوزه 
می تواند باعث ارتقای کیفی و کمی خدمات مراقبتی 
و درمانی در زمینه زخم و ارتقای سطح سالمت 
جامعه شود که این مساله ماموریت اصلی تمام 
مراکز تحقیقاتی و خدماتی در حوزه سالمت است.«  
عضو هیئت علمی پنجمین کنگره بین المللی زخم 

و ترمیم بافت، برگزاری کنگره امسال به صورت 
وبینار را یک فرصت خواند و گفت: »شاخصه 
اصلی کنگره امسال در مقایسه با سال های گذشته 
برگزاری آن در قالب یک وبینار بین المللی است. 
این فضا فرصت مناسبی برای بهره مندی از دانش 
و تجربیات صاحب نظران حوزه زخم و ترمیم بافت 
است، بدون اینکه ضرورتی بر حضور فیزیکی ایشان 
در محل برگزاری باشد. از طرفی فضای حاکم بر 
شرایط بهداشتی جامعه باعث شده که رویکرد این 
رخداد علمی متاثر از بیماری واگیر کرونا باشد. در 
واقع دست اندرکاران این وبینار توانسته اند تهدید 
ناشی از شرایط همه گیری کرونا را به فرصتی برای 
تبادل اطالعات علمی و ارائه راهکارهایی برای دوره 

پس از کرونا تبدیل کنند.«
معاون پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی علوم 
پزشکی تهران ادامه داد: »موضوعات این کنگره 
گذشته از آن که در زمینه رویکردهای نوین درمان 
زخم در شرایط همه گیری کووید 19 است، در 
هشت محور با سخنرانی هایی در زمینه اقدامات 
جراحی، کاربردهای نانوذرات و زیست مواد در ترمیم 
زخم، نقش فرآورده های طبی در توسعه روش های 
درمانی در مدیریت زخم، نوآوری های ارائه شده 
در درمان زخم های مزمن، کاربرد طب تجربی در 
ترمیم زخم، نقش تله مدیسین و ابزارهای دیجیتال 
در درمان زخم و چالش های موجود در ترمیم زخم 
انجام می شود. این کنگره با دعوت از متخصصین 
بالینی و علوم پایه که در زمینه زخم و ترمیم بافت 
فعالیت دارند فرصت مغتنمی را برای دانش پژوهان 
این موضوع مهیا کرده تا از این طریق بتوانند پاسخ 
سواالت موجود در این زمینه را یافته و در موارد 

مبهم از اجماع نظرات اساتید بهره مند شوند.«
 فاتح با بیان اینکه ابتال به زخم مزمن تمام جوانب 
زندگی فرد مبتال  از جمله تعامالت فردی و اجتماعی 
او  را را تحت تاثیر قرار می دهد افزود: »هر اقدامی 
از آن را  ابتال و عوارض ناشی  بتواند دوره  که 
کاهش دهد می تواند کیفیت زندگی آن ها را ارتقا 
دهد. عوارض این اختالالت می توانند باعث وقوع 
اقداماتی نظیر ضرورت قطع عضو در ادامه سیر 
بیماری شوند که بالطبع تغییرات غیرقابل اجتنابی را 
در سبک زندگی مبتالیان به همراه خواهد داشت.« 
وی ادامه داد: »بر این اساس مجموعه تحقیقاتی جهاد 
دانشگاهی علوم پزشکی تهران با تکیه بر اعضای 
هیئت علمی توانمند خود تالش دارد تا با حضور 
فعال در کنگره های مختلف بتواند ضرورت توجه 
به این مهم را از ابعاد مختلف جسمی و روحی در 
محافل علمی مطرح کرده و با ارائه راهکارهای 
مناسب بتواند منجر به ارتقای کیفیت زندگی مبتالیان 

به زخم مزمن شود.«

طبایی: معموال زخم های 
مزمن اندام های تحتانی را 

درگیر می کند که این موجب 
اختالل های حرکتی قطع عضو 
و عوارض روحی و روانی بر 

بیمار می شود

حبیبی: زخم و ترمیم 
بافت چالش مهمی است که 
عوارض زیادی برای بیمار و 
مسئوالن بهداشتی کشورها 
تحمیل می کند. لذا با توجه 
به اینکه در جمعیت مسن 
دنیا معمواًل زخم های مزمن 

)دیابتی و عروقی( دیده 
می شود، باید همواره به این 

موضوع اهمیت دهیم

اسماعیلی جاوید: در کشور 
ما ساالنه ۱۰۰ هزار قطع 
عضو ناشی از زخم وجود 

دارد و با توجه به اینکه این 
عدد آمار باالیی است باید 

بیش از گذشته به حوزه زخم 
و ترمیم بافت توجه کنیم


