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 «جراحی حشوی قدم به قدم نظری و عملی» بنام 

 از چاپ برامد 
 

 
 

سال این عمر را در مسلک جراحی  ۹۱درست شصتمین سالروز از بودنم را پشت سر گذاشتم، 

که به مثابه باور هایم برایم مقدس بوده است در داخل و خارج مصروف اندوختن، عمل نمودن، 

 .بودمقاالت و بعضًا تدریس محصلین تجربه حاصل کردن، نوشتن کتب و م

م که با داشتبدین مناسبت تحفه ای دیگری نداشتم که کنم هدیه تان، یک سبد عاطفه 

که در دو جلد « جراحی حشوی قدم به قدم نظری و عملی»ته هایم در قالب کتاب اندوخ

عزیز،  نبریزم و خدمت شما همسلکان گرامی، محصال دوازهمین تالشم در این راستا بود

 .دوستان مهربان و عالقمندان ارجمند ارزانی دارم

جراحی  »در چاپ کتاب شهر باستانی هرات که  «کتاب طبی فاضلی» ازبا ابراز سپاس و احترام 

آور میشوم که این کتاب از سلسله ای  یاد ،نمودنداقدام « نظری و عملی حشوی قدم به قدم

توسط اینجانب سلسله نوشتن آن ادامه دارد و جلد کتاب های جراحی قدم به قدم است که 



و جلد  ه بوداز چاپ برامد ۲۱۵۹در سال بطنی میشود ت های جراحی اعملیاتلس که شامل 

دیگری آن که کارش تکمیل است و عمدتًا شامل اساسات و بخش عمومیات جراحی میشود 

کتاب چهارم این سلسله اگر عمر باقی بود و حوصله ای . اقبال چاپ یابدتا سال آینده دارم امید 

نوشتن، شامل امراض عنق، صدر، اطراف، سیستم بولی تناسلی، و امراض جراحی عصبی خواهد 

 .وی آن کار خواهم کردبود که ر

که مجموعًا در است کتاب دوم این سلسله  «نظری و عملی جراحی حشوی قدم به قدم »

رشیف های معتبر در آرشیف خودم و آاز عکس رنگی  ۵۱۱۱با داشتن اضافه از صفحه  ۵۱۰۱

و متخصصین عالیقدر عرصه جراحی سرزمینم گرانقدر هفده فصل با تقریظ های از استادان 

محمد دکتور مهر محمد اعجازی، پوهاند دکتور چون پوهاند دکتور محمد معروف لطیف، پوهاند 

 .اقبال چاپ یافتبه بصورت رنگی  سلیم توانا، دکتور روح الله ستاری مزین شده است

به اساس تقاضای با قطع و صحافت زیبا  «نظری و عملی حشوی قدم به قدم»کتاب جراحی 

تقریبًا در بر که  هلزوم دید ناشر و چاپخانه در دوجلد چاپ گردیدنظر به و آماده پوهنتون غالب 

عالوتًا این کتاب دی . میباشد( مری ـ مقعد) گیرنده ای تمامی امراض جراحی جهاز هضمی 

مختلفه درسی معلوماتی وی دی با خود ضمیمه دارد که تمامی فوتوها و تعداد از ویدیو های 

 .شامل میباشدجراحی را 

   



که به آن ترینی ر همسلکان این اثر برای محصلین گرامی، جراحان جوان و جراحان  امیدوارم

 .کمک کننده باشد احساس میکنندضرورت 

 .این کتاب شامل دو بخش و هفده فصل میباشد

اساسات کار در  در بخش اول که شامل سه فصل است تالش صورت گرفته تا روی یکتعداد

سرویس جراحی که برای هر جراح، دکتوران جراحی در حال ترینگ و محصلین طب الزمی 

 :صول کوشش به عمل آمده تا رویدر این ف. یده شودگنجانمطالب است 

 معاینه سریری بطن حاد و مزمن، جروحات ترمیم : شامل  کار روزانه سرویس جراحی که

و تداوی آن، انتانات جرحوی، تمزق جلدی، هماتوم و خونریزی، تعویض پانسمان و 

تن بذل و زرقیات، زرقیات وعایی، گرف مراقبت از جرحه و گرفتن خیاطه ها، واکوم تراپی،

مواد غذایی، مراقبت مقعد  نمونه مواد، دریناژ ها در مداخالت جراحی، تطبیق مایعات و

 مصنوعی، انستزی برای جراحان، تداوی درد، ترانسفوزیون،

 سازماندهی قبل از عملیات، آماده ساختن مریض، تداوی : مراقبت مریضان جراحی شامل

وقایوی ضد ترمبوز، تداوی وقایوی انتی بیوتیک، وضعیت دادن مریض روی میز عملیات، 

 Fast – Track – Konzeptبت بعد از عملیات، نظریه اختالطات بعد از عملیات، مراق

(FTK)  ،مداخله حد اقل جراحی یا جراحی لپراسکوپیک ، 

 مریضان بطن حاد، مریضان حالت شوک، مریضان : سازماندهی مریضان عاجل شامل

 .گنجانیده شده استبا هموپتزی،  ههمراه با خونریزی جهاز هضمی، مریضان همرا

تمام امراض جراحی طرق هضمی و ملحقات آن  ،فصل میشود ۵۱امل در بخش دوم کتاب که ش

اثناعشر، خلف پریتوان،  معده، حجاب حاجز، مری، :مقعد در فصل های جداگانه ایاز مری تا 

طحال  کیسه صفرا و طرق صفراوی، پانکراس، کبد، امعای رقیقه و غلیظه، جوف بطن و پریتوان،

و در . تنظیم گردیده است ،پرکتولوژی ترضیضات بطن، جدار بطن و فتق ها، فاوی،و عقدات لم

ه یداخیر هم منابع و ماخذ که برای نوشتن این اثر از انها استفاده به عمل آمده، ضمیمه گرد

 .است

بعدًا  ،فهرست مطالبدر توضیح امراض در هر فصل این پرنسیپ در نظر گرفته شده که ابتدا 

و امراض آن با در نظر داشت کود بین المللی  عضو توضیحو فزیولوژی مختصری از اناتومی 



، معاینات پتوژنیز، اعراض سریری( عمومیات، اسباب، اشکال، تقسیمات)مرض، اساسات شامل 

معاینات البراتواری و سایر معاینات که در طبابت )، تشخیص شامل سریری که باید اجرا شود 

مداخلوی، تداوی جراحی تداوی  ، تشخیص تفریقی، تداوی محافظه کارانه،(جهانی مطرح است

 . که در طبابت جهانی مطرح میباشد توضیح گردیده است

رشیف خودم داشتم آبرای توضیحات متن تالش صورت گرفته تا از تصاویر و عکس های که در 

 .استفاده نمایمو یا اینکه از منابع معتبر جهانی بدست آورده ام 

سونوگرافی، کامپیوتر اندوسکوپی، ) البته در این کتاب در مورد میتود های جدید معاینه 

مروجه جهانی مانند ویدیو اندوسکوپی، واکوم جدید و یا تداوی  (. . .  توموگرافی، اندوسونوگرافی

تراپی، عملیات های النگو، مداخالت لپرسکوپیک، میتود مداخالت در واقعات جروحات اثناعشر 

توضیحات الزم . . .  یا انفرارود کواگوالسیون انه وزیر اکبر خان، هموروئیدولیزخمیتود شفا به

 .ارایه گردیده است

کتاب معتبر جهانی  ۲۱از  ،ساله کار خودم ۹۱جارب ندوخته ها و تبرای نوشتن کتاب عالوه از ا

الت مجالت و همچنان از مقا ۲۱۵۲الی  ۲۱۱۱دری سالهای  و المانی، فرانسوی، انگلیسی

استفاده به عمل آمده  ۲۱۵۲الی  ۵۳۳۵مختلفه ای المانی، فرانسوی، انگلیسی و دری سالهای 

 . است

به مصرف نویسنده چاپ شد  ۵۹۳۱که هفته اول امسال « جراحی حشوی قدم به قدم» کتاب 

پوهنتون غالب و انجمن علمی محصالن طب غالب در تاالر  طی محفل باشکوهی که از جانب

راه اندازی شده بود رونما گردیده و توسط  ۵۹۳۱حمل  ۲۱بتاریخ  کنفرانس ها آن پوهنتون

محصالن صنوف مختلف فاکولته های طب پوهنتون دولتی، غالب، هریوا، کهکشان  به نویسنده

واکوم »معرفی کتاب کنفرانس در مورد  البته قبل از. شهر باستانی هرات معرفی گردید شرق

 .به حاضرین ارائه گردیده بود نیز توسط نویسنده« تراپی در جروحات منتن

ذکور روی  تعداد از محصالن اناث و« جراحی حشوی قدم به قدم» بعد از معرفی مختصر کتاب 

شده پاسخ بدهند و پاسخ  ستیژ آمدند تا به سواالت کنفرانس دهنده در مورد کنفرانس ارائه

« نعیمی»جان ستاژ غالب، لینا  محصل دوره« واقف»سمیه جان ) دهند گان موفق هر یک 

محصل دوره ستاژ غالب، رونا  «رها» محصل سمستر هشتم طب معالجوی غالب، لطیف 



 . . محصل . . .، . . . محصل« هروی»الدین  محصل سمستر پنجم غالب، اکرام« محتسب زاده»

را به شکل تحفه از طرف مولف « جراحی حشوی قدم به قدم » توانستند کتاب دوجلدی ( .

کنفرانس با گرفتن عکس های یادگاری و امضای نویسنده در کتاب پایان  .یندکتاب دریافت نما

 .یافت

رئیس ، محترم  جا دارد تا از دست اندر کاران پوهنتون غالب جناب محترم داکتر صاحب راشد

معاون اداری، محترم داکتر  داکتر صاحب فقیری معاون علمی، محترم داکتر صاحب عبدالقادر

از رهبری انجمن علمی محصالن  لته طب پوهنتون غالب، همچنانصاحب حداد رئیس فاکو

طب معالجوی، نازی الهام امیری  طب غالب مخصوصًا شعیب جان نجم محصل سمستر نهم

پروگرام، فیصل جان کسرا عکاس،  محصل سمستر چهارم طب معالجوی گرداننده موفق

 .محصالن اشتراک کننده ابراز سپاس نمایم

عزیز، دوستان مهربان و  نهمسلکان گرامی، محصالآرزومندم تا این کتاب بتواند برای 

 .م کمک کننده باشدعالقمندان ارجمند

بر میخورند صمیمانه تقاضا در این کتاب از خواننده گان گرامی که به اشتباهات و غلطی های 

 :درس منآ. دارم تا مرا در جریان اصالح آن قرار دهند

dr.shewamal@yahoo.de 

 : دوستان و عالقمندان میتوانند این کتاب را

 (۱11۳۹۲۳۵۱۰)طبی فاضلی  ـ در هرات از فروشگاه کتاب

  کتابفروشی بین المللی سرور سعادت واقع چهار راهی باغ زنانه ـ در کابل از

 .ـ در مزار شریف از کتابفروشی سعادت بدست آورند

 .عاید پولی این کتاب به یکی از موسسات خیریه اطفال در کشور سپرده خواهد شد


