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پیشگفتار مترجمین
کتاب پیش رو بخشی از ترجمۀ یکی از کتابهای بینظیر حوزۀ جراحی و اتاق عمل است که به
جرات میتوان گفت از لحاظ غنای علمی و جامعیت مطلب ،یکی از بهترین کتابهای حوزه جراحی
محسوب میشود .کتاب  Alexander’s care of the patient in surgeryیکی از منابع معرفی شده
از سوی وزارت بهداشت جهت دروس مقاطع لیسانس و ارشد اتاق عمل و همینطور آزمون کارشناسی
ارشد اتاق عمل محسوب میشود .این کتاب بی نظیر ،دارای فصول متعدد و حجم بسیار باالیی است.
از این رو تصمیم گرفتیم که جهت تسهیل استفاده دانشجو و همینطور انطباق با سرفصلهای دروس
رشته اتاق عمل ،این کتاب را در قالب  12جلد ترجمه نموده و به جامعه اتاق عمل کشور تقدیم نماییم.
جلد پیشرو ترجمه فصل  21کتاب اورژینال (جراحی اعصاب) است که با وجود حجم کمی که دارد،
مطالب مورد نیاز دانشجویان اتاق عمل در خصوص اقدامات مراقبتی و همینطور اقدامات جراحی مربوط
به بیماران حوزه نوروسرجری را تامین نموده است.
امید است دانشجویان اتاق عمل کشور با مطالعه مطالب کاربردی این کتاب بتوانند گامهای
بلندتری در ارتقای خدمترسانی به هموطنان عزیزمان بردارند.
در انتها جا دارد از حمایتهای همیشگی دوست عزیزمان جناب آقای زینعلی (مدیریت محترم نشر
جامعهنگر) و زحمات تمامی کارکنان این نشر به ویژه سرکار خانم تفرشی ،تشکر نماییم.
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