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تاریخچه جراحي پالستيک دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دکتر پرویز مافي

 .1استاد جراحي پالستيک ،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران ،ایران

جراحي پالستيک یکي از شاخههای رشته پزشکي در سطح
يباشد که در برگيرنده بخش هشای متعشددی از
فوق تخصص م 
يباشد .اگرچه معمشوً جراحشي پالسشتيک یشک
علم جراحي م 
يششود و در نگشاه کلشي و سشطحي
جراحي لوکس ششناخته مش 
مخصوص عالقمندان به زیبایي و جواني اسشت ،لشيکن اهميشت
اصلي این رشته در بازگردانشدن بسشياری از انسشانهشا بشه روال
عادی زندگي است .انسانهایي که با مشکالت ارثي و مشادرزادی
و یا در اثشر وقشوح حشوادثي ماننشد سشوانح سشوختگي ،جنگشي،
راننششدگي و  ...از ظششاهر متعششارخ برخششوردار نبششوده و ی شا اجششزا
بدنشان از عملکرد اصلي ب هدور ماندهاند با تجلي خواست الهشي
يگردنشد.
در دستان توانای این جراحان به زندگي معمول باز م 
موضوح حائز اهميت دیگشر در حشوزه  ،انتاشال دانش و تجربشه
است ...
اینجانب پرویز مافي که در سال  1352از دانشکده پزششکي
دانشششگاه شششهيد بهشششتي در ماطششع عمششومي بششا درجششه ممتششاز
فششار التحص شيل شششده بششودم ،پششس از گ رانششدن دوره تخصششص
جراحي عمومي در دانشگاه تهشران و دانششگاه لنشدن ،در سشال
 1359به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيد
بهشتي مشغول به ارائه خدمات آموزششي و درمشاني ششدم و از
همان ابتدا با توجه به فادان بخ جراحي پالسشتيک در ایشن
دانشگاه موضوح احداث بخ جراحي پالسشتيک را در اهشداخ
علمي اجرایي خود قرار دادم.
قبل از اناالب شکوهمند اسالمي تنها دانشگاه علوم پزشکي
تهران دارای بخ جراحي پالستيک بود که زیر مجموعه گروه
يشد .بعشد از اناشالب اسشالمي و بشا
جراحي عمومي محسوب م 
تغييرات ایجاد شده در نيازهشای کششور و همچنشين بشا ششروح
نشههششای ایجشاد و ارتاشا گشروه مزبششور در
جنش تحميلشي ،زمي 
دانشگاه علوم پزشکي ششهيد بهششتي فشراهم گردیشد .در سشال
 1363هجری شمسي ،اینجانب به عنوان عضشو هيئشت علمشي
جراحي عمومي در بيمارستان لامان حکيم مشغول به خشدمت
بودم و با دریافت پ یرش از بخ جراحي پالستيک و ترميمي
از دانشگاه ویرجينيشای آمریکشا تحشت نرشر پروفسشور ميلتشون
اجرتون و موافات دانششکده پزششکي و ریاسشت محتشرم وقشت

دانشگاه ،دکتر فریدون عزیزی و وزیر محترم علوم ،دکتر محمد
فرهادی ،تحت عنوان دوره رزیشدنتي فشوق تخصصشي جراحشي
پالستيک به صورت مأمور عازم آمریکا شدم .پس از اتمشام سشه
سال دوره فوق تخصص در دانشگاه مزبور ،در اسفند ماه 1366
مصادخ با انتاال دانشگاه علوم پزشکي کشور از وزارت علوم به
وزارت بهداشششت بششا رایزن شي ریاسششت محتششرم وقششت دانشششگاه و
همکاری و همفکری دوسشت عزیشز و ارجمنشد ،مرحشوم دکتشر
جمال گوشه که از جراحشان بشا تجربشه و زبشر دسشت جراحشي
ميکروسکوپي و دست کشور بودند ،بخ جراحي پالستيک در
بيمارستان مسيح دانشوری در سال 1372راه انشدازی ششد .در
ادامه و در سال  1374با پيوسشتن نيروهشای جدیشد و افشزای
حجم کار و افشزای تعشداد مشراجعين ،تصشميم بشه انتاشال بشه
بيمارستان  15خرداد گرفته شد که گروه مسشتال (دپارتمشان)
جراحي پالستيک راه اندازی شود .با مستال شدن بخش هشای
جراحي پالستيک ،دست ،سوختگي ،ترميمشي ،جمجشه ،فشک و
صورت در سال  1377گروه مش کور توسشد دبيرخانشه ششورای
تخصص به صورت کامل مورد تأیيد قرار گرفت.
با پ یرش دستياران فوق تخصصي به صورت کامل در سشال
 1377حال و هوای بخ ها و گروه جراحي پالسشتيک تغييشر
اساسي نمود و فضای آموزششي مناسشب در بخش هشا و گشروه
ایجاد گردید .کسب رتبهی برتر توسد فار التحصيالن گروه و
پيوستن برخي از آنان به مجموعه مطلوبتری ایجاد کشرد و بشا
افزای تعداد اتاقهای عمل و بيماران ،گروه جراحي پالستيک
دانشششگاه علششوم پزشششکي شششهيد بهشششتي بششه عنششوان یک شي از
گروههای آموزشي در این زمينه در کشور مطشر
شاخصترین 

شد .گروه ایجاد شده که از ابتدا اینجانب مسشئول آموزششي آن
بودهام به مدت  4سال تحت مدیریت دکتر گوششه و سشپس بشا

مدیریت اینجانب به مدت  13سال اداره گردید .در ایشن مشدت
دعوت از اساتيد بنام بين المللي هماننشد پروفسشور پشل تسشيه،
پروفسور جان ارتور پرسين و پروفسور آلشن یلبشرت و افشراد
نالمللي بسيار قشوی پایش هگش اری
صاحب نام دیگر ،ارتباطات بي 
شد به گونهای که تعدادی از فار التحصيالن و همکاران جوان
اعضائ هيئت علمي گشروه توانسشتند بشا اعشزام بشه کششورهای

Downloaded from pajoohande.sbmu.ac.ir at 13:17 +0430 on Saturday June 19th 2021

1

 / 330دوماهنامه پژوهنده

دانششگاههشا و انجشام بشي از 1700

و پ یرش مهمان از سشایر
يباشد که
جراحي فوق تخصصي در ماه از دستاوردهای گروه م 
جایگاه مهمي در رشته جراحي پالستيک در کشور و جهان بشه
خود اختصاص داده است.
روزافزون متخصصشين از تحشوًت و
اميد است با بهرهگيری 
نالمللشي
پيشرفتهای اخير در این شاخه پزشکي و تعامالت بي 

با اساتيد و مراکز بنشام آموزششي و پژوهششي ،زمينشه پيششرفت
هرچه بيشتر در این حوزه فراهم گردد.
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آمریکا و فرانسه جهت شرکت در دورههشای کوتشاه مشدت و یشا
قسشششمتي از دوره آموزشششي خشششود اقشششدام نماینشششد .از دیگشششر
دستاوردهای گروه ،برگزاری اولين کنگره جراحي پالسشتيک و
ترميمي دانشگاه و انتشار اولين مجله جراحي پالستيک کششور
بوده است .تعداد مااًت منتشر ششده توسشد اسشاتيد گشروه و
نالمللي ،ناش
همچنين شرکت ایشان در کنگرههای ملي و بي 
بسزایي در افشزای بشار علمشي در حشوزه مربوطشه و شناسشایي
اسشاتيد گشروه داشششته اسشت .پش یرش سششاًنه  6دسشتيار فششوق
تخصصي جراحي پالستيک 2 ،دستيار فلوشيپ جراحي دسشت
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