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كنگره بين المللي كاربرد ليزر در پزشكي به همت مركز تحقيقات 
ليزرپزشكي جهاد دانشگاهي علوم پزشكي تهران و با همكاري مركز 
همكاري هاي فناوري و نوآوري رياست جمهوري، معاونت پژوهشي 
وزارت بهداشت، پژوهشكده ي ليزرپالسما و مركز تحقيقات كاربرد 
ليزر در علوم پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي، مركز تحقيقات گوش 
و حلق و بيني دانشگاه علوم پزشكي تهران، مركز تحقيقات ليزر در 
دندانپزشكي انجمن اپتيك و فتونيك ايران، انجمن علمي پزشكي 
ليزر ايران، مركز تحقيقات سالمت دانشگاه علوم پزشكي تهران و 
مركز تحقيقات بيماري هاي پستان جهاد دانشگاهي از 27 تا 29 
بهمن 1389 در تاالر امام بيمارستان امام خميني(ره) برگزار شد. 

آنچه مي خوانيد، گزارش و حاشيه هايي از اين كنگره است.

معجزه ي ليزر
دكتر وحيد قبادي دانا، رئيس مركز تحقيقات ليزر در پزشكي 
جهاد دانشگاهي: شايد فعاليت هايي كه در زمينه ي ليزر در كشور 
انجام مي گيرد، در زمينه هاي مختلف باشد، اما عملكرد واگراي اين 
مجموعه هاي فعال در عرصه ليزر، بازدهي مناسبي نداشته باشد هدف 
از برگزاري اين كنگره، گردهمايي تمام عالقه مندان و فعاالن عرصه ي 
ليزر در كشور، اعم از علوم پايه و فيزيك، گروه مهندسي و مهندسي 
پزشكي، دندانپزشكان و پزشكاني كه در زمينه ي باليني از ليزر استفاده 
مي كنند چون در ماتولوژيست ها و جراحان مي باشد. درواقع اين كنگره ها، 
عرصه اي براي اعالم نياز فيلد باليني به تكنولوژي ليزر و ايده گرفتن 
فيزيست ها و مهندسان براي برطرف كردن نيازهاي باليني با استفاده از 

تكنولوژي ليزر است...
ليزر يك فن آوري است كه در زمينه هاي مختلف كاربرد دارد. ليزر در 
صنعت، پزشكي، دفاعي و... مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و باتوجه 
به اين كه مهندسين و فيزيكدانان ما به اين فن آوري دست يافته اند، 

مي توانيم اين فن آوري را در عرصه هاي مختلف استفاده نماييم.
وي با اشاره به مركز تحقيقات ليزر در پزشكي جهاد دانشگاهي كه 
بهداشت مي باشد،  مصوب شوراي گسترش مراكز تحقيقاتي وزارت 
عنوان كرد: در حال حاضر فعاليت هاي پژوهشي اين مركز در چهار گروه 
بيواستيميوليشن  ليزر در پزشكي، فتوديناميك تراپي، فتو  پژوهشي 

(تحريك زيست نوري) و در آخر ليزر و زيست مواد است...
آن چيزي كه به لحاظ درماني در بحث ليزر استفاده مي شود، ليزرهايي 
است كه در ارتباط با پوست و زيبايي براي جوان سازي پوست و نيز ترميم 
اسكارهاي پوستي، همچنين ليرزرهايي كه به عنوان از بين برنده موهاي 
زائد است، مورد استفاده قرار مي گيرد. همچنين ليزر جراحي كه عمدتاً 
co2 است، در جهت برش بافت استفاده مي شود و مي توان در جراحي هاي 
مختلف از آن استفاده كرد. اين ليزرها در عمل هاي جراحي چشم هم مورد 
استفاده قرار مي گيرند. در حال حاضر نيز در بحث جراحي و ليزر اورولوژي 
فعاليت هاي خوبي در كشور انجام شده اما آن چيزي كه در مرزهاي دانش  
درخصوص بحث ليزر وجود دارد، دستگاه هاي تشخيصي است كه با استفاده 

از تكنولوژي ليزر بتواند بيماري هاي مختلف را تشخيص دهد.
دكتر قبادي ادامه داد: در حال حاضر پروژه هاي مختلف تحقيقاتي 
در سطح دنيا در حال انجام است. به عنوان مثال امكان دارد روزي نياز 
به آنژيوگرافي كه روش تهاجمي محسوب مي شود، با جايگزيني ليزر 
مرتفع شود كه هم اكنون در مراحل تحقيقاتي قرار دارد. همچنين بحث 
نمونه هاي آزمايشگاهي كه امكان دارد با استفاده از ليزر محقق شود 
(مانند اندازه گيري ميزان قند خون با استفاده از دستگاه ليزر بدون گرفتن 

نمونه ي خوني) از اين نمونه هاست.
در حال حاضر ليزر كم توان در كشور براي بازتواني مورد استفاده قرار 
مي گيرد و نقش آن در ترميم زخم هاي مزمن، ترميم زخم هاي مزمن پاي 

ديابتي و زخم هاي مزمن بستر منتشر شده است.

ليزر در پزشكي
دكتر وجيهه تيموري


