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کتاب جدیدی از محترم پوهندوی دکتور ب.شیوامل ( ) PhD ، MDتحت عنوان
«جراحی قدم به قدم» اخیراً اقبال چاپ یافت .این کتاب که شامل دو فصل میباشد،
اولین کتاب اطلس عملیات های جراحی عمومی است که به یکی از زبان های رسمی
کشور تحریر و چاپ گردیده است.

فصل اول این کتاب شامل مطالبی است که باید هر محصل طب زمانیکه در
سرویس جراحی کار میکند  ،جراحان جوان  ،جراحان که در حال ترینگ قرار دارند
به آن اشنایی کامل داشته باشند که عمدتاً شامل آمادگی برای عملیات ،مواد دوخت
جراحی ،گِره های جراحی ،توقف خونریزی در جریان عملیات ،سامان االت جراحی،
دریناژ در مداخلهء جراحی  ،مداخالت حداقل جراحی یا جراحی  ،MICمعلومات
عمومی مراقبت بعد از عملیات مریضان جراحی ،تعویض پانسمان و مراقبت از
جرحه ،واکوم تراپی جروحات منتن ( میتود جدید تداوی با ایجاد فشار منفی در تمام
سطح جرحه) ،و فصل دوم حاوی مطالبی است که بیشتر دکتوران در حال ترینگ و
متخصصین جراحی میتوانند از آن استفاده نمایند و عمدتاً شامل مداخالت جراحی
عمومی ( احشای بطنی) با توضیح مراحل مختلفه عملیات ( قدم به قدم) همراه با
تصاویر قابل فهم و واضح میباشد .در این فصل تالش صورت گرفته است تا درهر
مداخله جراحی پرنسیپ عام ( اساسات استطباب مداخله  ،اناتومی ناحیه ،تخنیک
مداخلهء جراحی «قدم به قدم» ( از جلد تا جلد) که با متن و فوتو ها نشان داده شده
است  ،مراقبت ها و اختالطات بعد از عملیات) بصورت درست توضیح و تشریح شود.
این کتاب که حاصل تالش دو سالهء کار محترم دکتور شیوامل است با قطع و
صحافت زیبا با کیفیت بسیار عالی توسط نماینده گی بین المللی کتاب سعادت
(چاراهی باغ شهرآرا در کابل و نماینده گی های کتابفروشی سعادت در مزار شریف)
چاپ گردیده است که توسط نویسنده بتاریخ پنجم دسامبر  ۳۱۰۲مطابق  ۰۱قوس
 ۰۲۳۳برای تعداد از استادان ،دکتوران و متخصصین جراحی ،دکتوران ترینگ
جراحی و محصلین طب طی محفل باشکوهی که از جانب رهبری پوهنتون غالب در
تاالر کنفرانس های آن پوهنتون دایر گردیده بود به معرفی ( رونمایی )گرفته شد.

هنگام اعطای کتاب جراحی قدم به قدم برای کتابخانهء پوهنتون غالب
در ختم محفل تعداد از عالقمندان با دریافت کتاب تقاضا یاداشت مختصر نویسنده
را در کتاب داشتند که با عالقمندی پذیرفته شد.

تاالر کنفرانسهای پوهنتون غالب
محترم دکتور شیوامل در سال  ۳۱۰۰نیز دو کتاب جراحی را تحت عنوان پریتونیت
های تالی در سرویس جراحی شفاخانهء وزیر اکبر خان و کتاب اساسات تشخیصیهء
و امراض جراحی بطن حاد به چاپ رسانیدن که هم اکنون مورد استفاده عالقمندان
مخصوصاً محصلین طب و دکتوران ترینگ جراحی قرار دارد.

پوهندوی دکتور ب .شیوامل طی سفر دو هفته ای خویش (  ۳۲نوامبر الی  ۸دسامبر
 ) ۳۱۰۲در داخل کشور سه کنفرانس علمی را در مورد تداوی جروحات منتن و
مغلق با میتود واکوم ( واکوم تراپی) که از سالهای  ۰۳۳۱در کشور آلمان و جهان
مورد استفاده قرار دارد برای متخصصین جراحی و محصلین طب در شفاخانه های
علی آباد ،وزیر محمد اکبرخان و پوهنتون غالب ایراد نمودند که برای شنونده ها
کامالً میتود جدید بوده و سخت مورد عالقمندی جراحان کشور قرار گرفت و در
ختم کنفرانس چند سیت بسته  Via Vacرا که از طرف کمپنی  KCIتحفه داده
شده بود غرض تطبیق برای مریضان از جانب محترم دکتور شیوامل برای اشتراک
کننده گان کنفرانس توزیع گردید که مورد استقبال آنها قرار گرفت.

کنفرانس واکوم تراپی سرویس جراحی شفاخانهء علی آباد

کنفرانس واکوم تراپی سرویس جراحی شفاخانهء وزیر اکبر خان
عالقمندان ،کتاب جراحی قدم به قدم و سایر آثار محترم پوهندوی دکتور ب .شیوامل را میتوانند :

ـ در کابل از نماینده گی بین المللی کتاب سعادت و اقع چاراهی شهر آرا
ـ در مزار شریف از نماینده گی های کتابفروشی سعادت و کتابفروشی بیهقی
بدست آورند.

