57

چهارمین همایش بینالمللی هپاتوپانکراتیکوبیلیاری و پیوند کبد تهران برگزار شد

قدردانی از دکتر عباس ربانی پایهگذار پیوند کبد
در دانشگاه
در همایش چهارروزه بینالمللی هپاتوپانکراتیکوبیلیاری و پیوند کبد

روز اول کنگره با حضور و سخنرانی جمعی از اساتید علوم پایه

تهران که با حضور میهمانان برجستهای از کشورهای ژاپن ،آمریکا

و بالینی کشورمان و بینالمللی به مبحث ایمنیشناسی کبد و

و فرانسه برگزار شد ،پیشرفتهای تشخیص و درمان بیماریهای

پیوند کبد اختصاص یافت.

کبد ،پانکراس و مجاری صفراوی و همچنین موضوعات مرتبط

در ابتدای روز دوم مراسم گرامیداشت باشکوهی از دکتر عباس

با پیوند کبد موردبحث و بررسی شرکتکنندگان قرار گرفت.

ربانی جراح پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی تهران و بنیانگذار

دکتر زهرا احمدینژاد دبیر اجرایی این همایش گفت :این دوره

جراحی پیوند کبد در نیمه شمالی کشور برگزار شد که با حضور

از همایش که از سهشنبه نهم آبان  ۹۶در تاالر امام آغاز شد و تا

رئیس دانشگاه دکتر کریمی ،رئیس سابق دکتر جعفریان و رئیس

دوازده آبان ادامه یافت بیشتر بر روی پیوند کبد ،تومورهای کبد و

اسبق دکتر ظفرقندی از خدمات این استاد برجسته قدردانی شد.

جراحیهای آن تمرکز داشت که مسئله اصلی در کشورمان است.

نکته مهم این کنگره حفظ و ایجاد ارتباط علمی با مراکز مهم و

58

پیشرفته پیوند کبد در دنیا بود.

نسبت به سالهای قبل بود که نشانگر این است که فعالیتها و

در این همایش حضور میهمانان سرآمد از مرکز داخل و خارج کشور

مراجعات بیماران با موضوع پیوند کبد در دانشگاه علوم پزشکی

نویدبخش تقویت تبادل علمی ایران و فراهمسازی ارتقای علمی کشور و

تهران رو به افزایش است.

تبادل متخصصیندردورههای تکمیلی پیوند کبددر سطح بینالمللی است.

این افزایش مراجعات همزمان نیاز به بازآموزی و بهروزرسانی آموزههای

همچنین مباحث روز چهارشنبه بر اهدای عضو ،شرایط دهندگان

علمی در زمینه پیوند کبد توسط تیم پزشکی و پرستاری کام ً
ال بارز است.

کبد اهدایی ،آشنایی با مبانی ترغیب اجتماعی به این کار نیک

دکتر احمدینژاد افزود :در بحث اهدای عضو و پیوند کبد و

متمرکز بود .پنجشنبه و جمعه  ۱۱و  ۱۲آبان نیز موضوعات

جراحیهای کبد و مجاری صفراوی و لوزالمعده در شرایط خوبی

کنگره بر تومورها و سرطانهای کبد و مجاری صفراوی ،تشخیص

به سر میبریم ولی با شرایط ایده آل فاصله داریم.

و درمان این بیماریها تمرکز داشت.

ن ابآ ن ا ب آ
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در حاشیه برگزاری سومین روز کنگره بینالمللی هپاتوبیلیاری و
پیوند کبد تهران در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) ،کارگاه

ÁÁقدردانی رئیس دانشگاه از دکتر عباس ربانی
دکتر کریمی رئیس دانشگاه با حضور در چهارمین کنگره

آموزش بیماران در دو قسمت تشکیل شد.

هپاتوپانکراتیکوبلیری و پیوند کبد ،با اهدای لوح و نشان دانشگاه

قسمت اول کارگاه مختص بیماران در لیست انتظار و قسمت

از تالشهای دکتر عباس ربانی استاد پیشکسوت جراحی عمومی

دوم مربوط به بیمارانی بود که پیوند کبد شده بودند .در این پنل

و پیوند کبد دانشگاه قدردانی کرد.

سؤاالت شایع بیماران توسط اعضاء تیم پیوند ازجمله پزشک عمومی

در این مراسم که در دومین روز کنگره پیوند کبد  10آبان 96

هماهنگکننده و پرستاران آموزش دیده پیوند پاسخدادهشد.

در تاالر امام بیمارستان امام خمینی برگزار شد ،دکتر جعفریان

این کارگاه مفید و جذاب به علت وجود بار آموزشی واقعی و

رئیس بخش پیوند کبد پس از ارائه گزارشی از فعالیتهای تیم

مواجهه شرکتکنندگان در پنل با مسائل واقعی بیماران ،مورد

پیوند کبد دانشگاه و قدردانی از افرادی که در این عرصه تالش

استقبال چشمگیر پرستاران ،بیماران و شرکتکنندگان قرار گرفت.

میکنند ،از دکتر ربانی بهعنوان بنیانگذار پیوند کبد دانشگاه

بعالوه بحث و بررسی بر روی مراقبتهای بیماریهای زمینهای

یادکرد و با قدردانی از تالشهای ایشان گفت :دکتر ربانی در تمامی

منجر به پیوند کبد و مالحظات اخالقی در پیوند کبد از دیگر

این سالها ،باهمت و حمایت خود این رشته را پیش بردند و به

محورهای کنگره به شمار میرفت.

متخصصان جوان اعتماد کردند و با تمام قوا پشت آنان ایستادند.

نکته جالبتوجه استقبال چشمگیر گروه پرستاری از این کنگره

وی افزود :از سال  74تا  80که دو سه پیوند کبد انجام شد و

فداکاری شهدای بسیاری بودیم بنابراین معتقدم هرچقدر هم که
تالش کنیم و کار انجام دهیم در مقایسه با خون شهدا هیچ است.
دکتر ربانی افزود :اگر همت و تالش و پشتکار دکتر نصیری و دکتر
جعفریان و ...نبود کار به اینجا نمیرسید .پیوند کبد کاری سخت
و نشدنی به نظر میرسید که فقط بااراده و ایمان میشد آن را
پیش برد .درست از زمانی که برای تحصیل به خارج از کشور رفتم،
بدون هیچ امکاناتی برای راهاندازی این رشته اعالم آمادگی کردم.
وی با قدردانی از اساتیدی که برای راهاندازی پیوند کبد تالش
کردند گفت :دکتر اباسهل با هزینه شخصی خود از راهاندازی این
رشته حمایت کرد و دکتر محقق و دکتر میرشریفی نیز همکاری
نزدیکی با من داشتند که جادارد از همه آنان تشکر کنم.
در ادامه ،دکتر کریمی رئیس دانشگاه ،با اشاره به سابقه دیرین
آشنایی خود با دکتر ربانی گفت :اگر از کودکی در نظر بگیریم
حدود  58سال است که با دکتر ربانی آشنا هستم و از دوران
از سال  80به بعد که تیم پیوند کبد فعالیت جدی خود را آغاز

دبستان ،دبیرستان ،کنکور و ورود به دانشگاه ،دوران انقالب،

کرد دکتر ربانی از ابتدا همراه ما بودند و شبهای بسیاری از

جنگ ،سازندگی و بازنشستگی زودهنگام ایشان را میشناسم.

ساعت  2تا  5و  6صبح جراحی میکردند و حتی بسیاری از

رئیس دانشگاه افزود :شهادت میدهم دکتر ربانی از کودکی تاکنون

شبها ایشان خودشان جراحی نمیکردند و فقط حضور داشتند

در هریک از دوران با جنم ،جرات و توانایی باالی خود بهخوبی

برای اینکه ما خیالمان راحت باشد که یک نفر هوایمان را دارد.

ظاهر شد و آثار مثبتی را از خود باقی گذاشت.

رئیس بخش پیوند کبد ،شخصیت دکتر ربانی را موجب رشد

توضیح اینکه کنگره هپاتوپانکراتیکوبیلیری و پیوند کبد از  9تا

جنبههای مختلف جراحی بخصوص پیوند کبد دانست و افزود:

 12آبان به مدت  4روز با حضور اساتید برجسته ملی و بینالمللی

امروز میخواهیم از تالشهای ایشان در عرصه پیوند کبد قدردانی

در تاالر امام برگزار شد.

کنیم و تقدیر اینگونه رقم خورده که این قدردانی با حضور سه
رئیس پیشین و فعلی دانشگاه از گروه جراحی انجام شود.
دکتر ربانی نیز پس از دریافت لوح ،نشان دانشگاه و دیگر هدایای
خود گفت :من غافلگیر شدم و از اینکه مورد محبت و لطف
دوستان قرار گرفتم و خدا را سپاس میگویم.
وی بابیان اینکه هر آنچه در طول این سالها انجام دادم فقط
وظیفه بوده است گفت :هیچوقت انتظار قدردانی نداشتم ،ندارم
و نخواهم داشت .بهترین جایزه برای من فعالیت بخش ،جوانان
فعال در آن و درمان بسیاری از بیماریهای صفراوی است و
هرچه پیشرفت این رشته در عرصههای ملی و بینالمللی بیشتر
باشد خوشحالی من نیز بیشتر میشود.
استاد پیشکسوت دانشگاه با قدردانی از دکتر کریمی رئیس
دانشگاه گفت :از دکتر کریمی همکالسی دوران قدیمی تشکر
میکنم .ما در دورانی رشد کردیم و بزرگ شدیم که شاهد ایثار و
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