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بسمه تعالی
با س��پاس به درگاه ایزد م ّنان که به ما توفیق داد تا همگام با همکاران عزیز در راه بهبود س�لامت کودکان کش��ورمان قدم های موثری

برداریم .برگزاری همایش سالیانه ،جلسات علمی ماهیانه ،برقراری دوره های آموزش مداوم ،حضور در جلسات هفتگی و انتشار خبرنامه
و همچنین فصلنامه علمی به زبان انگلیس��ی قس��متی از فعالیت اعضای هیات مدیره انجمن ماست تا رسالت خویش را در نیل به اهداف

انجمن انجام دهیم.

اینک که با عنایات الهی در هر یک از اهداف فوق به نتیجه مطلوبی دس��ت یافتیم و موفق ش��دیم با برقراری ارتباط علمی با دانش��مندان

کش��ورهای دیگر و آگاهی از اپیدمیولوژی بیماری های کودکان منطقه و تبادل اطالعات برای بهبود آنها انجمن را به س��طح بین المللی
نزدیک نماییم از همکاران ارجمند انتظار داریم با شرکت در فعالیت های فوق ،ما را در تداوم این توفیقات یاری نمایند.

ت�لاش ب��ی دریغ خان��م دکتر کتایون خاتم��ی همراه با کلیه اعضاء هیأت مدیره پش��توانه محکمی در رس��یدن به اه��داف انجمن بوده
اس��ت .ضمن آرزوی س�لامتی و ش��ادکامی برای همه همکاران عزیز به خصوص متخصصین کودکان توفیق همگان را در س��ال جدید از

خداوند سبحان خواستارم.

دکتر غالمرضا خاتمی

رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران
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سخن سردبیر
بسمه تعالی
فرا رسیدن نوروز باستانی را به شما اساتید محترم و همکاران عزیز و گرامیم تبریک عرض می نمایم و خوشحال هستم از این که خداوند
متعال مجددا ً این توفیق و فرصت را عطا نمود تا بتوانیم بهاری دیگر و تحول طبیعت را دوباره ببینیم.

امیدوارم در این س��ال همانطوریکه س��ازمان بهداش��ت جهانی الگوی سالمتی را ،سالمت روح و جس��م و سالمتی جامعه تعریف و مطرح

نموده ما س��فیران س�لامتی و بهداشت جامعه بتوانیم این هدیه خداوندی را به هموطنان عزیزمان بخصوص کودکان که آینده سازان این
مرز و بوم هستند هدیه دهیم.

بدیهی اس��ت نقش ما متخصصین کودکان در آموزش تغذیه ،واکسیناس��یون و پیگیری رشد و نمو جسمی و روحی کودکان و شیرخواران
که جزء معیارهای اصلی سالمتی می باشد بسیار حساس و مهم است که انشاء اهلل بتوانیم در این امر مهم حیاتی موفق باشیم.

در پایان آرزوی سالمتی برای شما همکاران محترم و خانواده گرامیتان دارم.

دکتر محمدرضا بلورساز

دبیر انجمن پزشکان کودکان ایران
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جلسه علمی ماهیانه انجمن پزشکان کودکان اسفند ماه 90
نکاتی در مورد مشکالت شایع  ENTاطفال
اعضای پانل  :دکتر بهرام ملکوتی( ،)1دکتر علی صفوی

نائینی()2

( )1متخصص گوش و حلق و بینی -استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

( ) )2متخصص گوش و حلق و بینی -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

لوزه و لوزه سوم بخشی از حلقه لنفاوی والدیر هستند که حلق را

آبسه پری تونس��یالر عارضه مهم چرکی تونسیلیت حاد باکتریال

موج��ود در هوا و غذا ب��ه هنگام ورود به بدن می باش��ند .وظیفه

می سازد بی نهایت نادر است.

است .بیماری های بدخیمی که لوزه ها را در دوره کودکی مبتال

احاط��ه کرده و اولین محل برداش��ت نمونه از آنتی ژنهای ورودی

اندیکاسیون برداشتن لوزه ها و آدنوئید ،ابتالی مکرر به عفونت

عمده لوزه ها و آدنوئید در دوران کودکی تولید  Bس��لها به عنوان

لوزه و آدنوئید و آپنه انسدادی هنگام خواب می باشد.

بخشی از واکنش ایمنی هستند.

تنف��س دهانی بم��دت بیش از دو م��اه در یکس��ال باعث بوجود

تونسیلیت ( )Acute Tonsilitisحاد در بچه ها نسبتاً شایع

آم��دن تغییرات س��اختاری در فک ،دهان و صورت و پوس��یدگی

بوده اس��ت و خودبخ��ود بهبود می یابد .فرم ش��دید عفونت های

دندان ها و مشکالت ریوی می شود و باعث سیکل معیوب :تنفس

تونس��یلیت باکتریائی حاد بطور ش��ایع توسط اس��ترپتوکوک بتا

در خواب می شود .الزم به توضیح است که به لحاظ ایمونولوژیک.

دهانی -بزرگی لوزه ها -بدتر شدن و طوالنی شدن آپنه انسدادی

ویرال ،ش��امل مونونوکلئوز عفونی و سیتومگالو ویروس می باشد.

و آناتومیک عبور هوا و تماس آن با سطح لوزه ها باعث بزرگ شدن

همولتی��ک ایجاد می ش��ود و به خوبی با درمان پنی س��یلین V

لوزه ها می شود( .دهان محل عبور غذا می باشد) منظور از دو ماه

خوراکی بهبود می یابد مگر اینکه کودک به پنی س��یلین حساس

در س��ال ابتالی کودک به  8دوره یک هفته ای س��رماخوردگی یا

باشد که بایستی از ترکیبات ماکرولید استفاده نمود.
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گلودرد در یکسال می باشد.

از اضافه شدن باکتری یا ویروس به صورت حاد تظاهر نماید .الزم

لوزه و آدنوئید بزرگ نقش مهمی در ایجاد آپنه انسدادی ،خرخر

به یادآوری اس��ت کودکی که دچاراتیت حاد میانی شده باید پس
از درمان مکررا ً کنترل ش��ود تا از ج��ذب مایع درون گوش میانی

ک��ودک صب��ح روز بعد تحریک پذیر و خواب آل��ود خواهد بود به

یادگیری کالم در صورتی که طوالنی ش��ود عالوه بر ایجاد عوارض

می گردد .گزارشاتی مبنی بر بیشتر شدن شب ادراری در کودکان

امروزه مصرف اس��تروئید خوراکی در درمان اتیت سروز یا OME

امروزه اس��تفاده از لیزر جهت برداش��تن لوزه و لوزه سوم منسوخ

کننده  OMEالزم است.

ش��بانه و وضعیت دهان باز ی��ا  Open mouth postureدارند.

هیپرپالزی لوزه و آدنوئید باعث قطع مکرر خواب طبیعی ش��ده و

اطمین��ان حاصل گ��ردد OME .در موارد دو طرفه و در س��نین

عالوه باعث دیس��فاژی و امتناع از غ��ذا خوردن یا تکلم تو دماغی

گوش ،روی یادگیری نیز تاثیر خواهد داشت.

مبتال به آپنه انسدادی هنگام خواب وجود دارد.

منس��وخ می باشد .بررسی کامل در جهت تشخیص عوامل مساعد

ش��ده است .یادآوری می شود که تنفس از راه بینی ضروری است
و تنفس دهانی باعث اتالف انرژی می ش��ود و حتماً باید بررسی و

رینوسینوزیت التهاب و تورم مخاط بینی به دنبال سرماخوردگی

در صورت امکان اصالح شود.

در کودکان به س��رعت به وجود میای��د و اغلب در کمتر از ده روز

اتی�ت ح�اد میانی ج��زء ش��ایعترین بیماریهای عفون��ی اطفال

تب و ترش��ح چرکی و گرفتگی بینی باید بررس��ی کامل در جهت

تجربه می نماید .اتیت حاد میانی دارای طیف گس��ترده ای است

نمای کرونال و بدون تزریق گلد اس��تاندارد تشخیص رادیولوژیک

عالی��م فروکش می نماید .درصورت طوالنی ش��دن عالیم و بروز

می باش��د .کودکان قبل از س��ن مدرس��ه حداقل یک ب��ار آن را

تش��خیص س��ینوزیت انجام داد .امروزه تهیه  CTاس��کن در یک

و میتوان��د از ی��ک بیماری خ��وش عاقبت و خود محدود ش��ونده
(که معم��والً بدون درمان بهبود می یابد) به بیماری که می تواند

سینوزیت است اما نباید که از هر کودک دارای ترشح و انسداد بینی
 CTاس��کن تهیه شود( .به واسطه ریسک بوجود آمدن کاتاراکت)

مطلب همواره بایستی در ذهن طبیب باشد .نبود عالئم افیوژن در

ابتالی مکرر کودک به ترش��ح و انس��داد بینی باید توجه داش��ت

اتی�ت میانی همراه با ترش��ح یا  OMEبخصوص در مواردی که

س��یکل معیوب عالیم را تولید نماید لذا در این موارد مش��اوره با

عوارض بالقوه تهدید کننده زندگی ایجاد کند تبدیل ش��ود و این

در ک��ودکان مبتال به رینوس��ینوزیت مزمن (بیش از س��ه ماه) و

معاینه وجود عوارض را رد نمی کند.

که ممکن اس��ت آدنوئید عفونی شده باشد (آدنوئیدیت) و با ایجاد

یک طرفه اس��ت ممکن است عالمتی نداشته باشد تا این که پس

جراح گوش گلو بینی الزم است.
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جلسه علمی ماهیانه انجمن پزشکان کودکان ایران اردیبهشت 91
نقص ایمنی در کودکان
اعضای پانل  :دکتر اصغر آقا محمدی ،دکتر مسعود موحدی ،دکتر محمد قره گوزلو ،دکتر صبا عرشی ،دکتر نیما رضایی

مرکز تحقیقات نقص ایمنی ،مرکز طبی کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران

ده عالمت هشدار دهنده در شناخت بيماريهاي نقص ايمني اوليه
دکتر اصغرآقامحمدی ،دکتر سید محمد فتحی و دکتر علیرضا خیاط زاده

بيماري های نقص ايمني اولیه گروهی از بیماری های ارثی هستند

بيماريهاي نقص ايمني اوليه است که در ارگان های مختلف بدن

ايمن��ي ایجاد گردیده و منجر به عفون��ت های میکروبی مكرر در

تظاه��رات بيماريهاي نقص ايمني اس��ت که در دهه های دوم و

تظاه��ر می نماید  .بيماريهاي خود ايم��ن و بدخیمی ها از دیگر

که به علت اش��کال در مراحل تکاملی یا عملکرد اجزاي سيس��تم

سوم زندگی در بیماران بروز می نماید.

مبتالیان می شود.

در گذشته گمان می کردند فراوانی بیماری های نقص اوليه ايمني

تأخير در تشخيص و يا تشخيص ندادن و عدم اقدام درماني مناسب

نق��ص ايمني اولي��ه را در حدود يك در ده ه��زار تولد زنده برآورد

مختل��ف و افزايش مرگ و مير در بيم��اران ميگردد در حالی که

و مؤث��ر منجر به بروز عوارض و آس��يبهاي پاي��دار در ارگانهاي

بسیار کم می باش��د در حالیکه مطالعات اخير شيوع بيماري های

تش��خیص و درمان به موقع بیماران سبب می شودد که بیماران از

می کند.

اولی��ن مورد آگاماگلوبولينمي مادرزادي در س��ال  1952توس��ط

زندگی طبیعی با کیفیت بهتری برخوردار باشند ،مطالعات مختلف

دههه��اي اخير ،و امکان اس��تفاده از روش های جدید مولکولی تا

تأخير می باشد که منجر به بروز آسیب های پایدار و تهدید کننده

نشان می دهد تشخیص بیماران با نقص ایمنی اولیه معموال همراه با

ت و گس��ترش علم ايمونولوژي در
بروتون توصيف ش��د .با پيشرف 

حیات در مبتالیان می گردد .این تأخير تش��خیصی عمدتا ناشی

کنون حدود  200نوع بيماري نقص اوليه ايمني شناخته و شرح

از پایین بودن س��طح آگاهی جامعه نس��بت به بیماری های نقص

داده شده است.

ایمنی اولیه است .افرایش سطح آگاهی جامعه پزشکی در خصوص

افزاي��ش اس��تعداد ابتال ب��ه عفونت ،عالم��ت عم��ده مبتالیان به
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فيزيك��ي كامل بيم��ار ،ضمن کمک به تش��خيص باليني بيماري

بیماری های نقص ایمنی اولیه ،نه تنها نقش مهمی در تشخیص به

نق��ص ايمني اوليه ،ميتواند راهنماي خوبي در انتخاب آزمونهاي

موقع بیماران دارد بلکه با شناخت بیماری و انجام اقدامات درمانی

ضروري ايمونولوژيک باشد.

می توان از میزان بروز آسیب های پایدار در بیماران جلوگیری کرد.

در تهی��ه تاریخچه پزش��کی و ش��رح ح��ال از بیم��اران ،آگاهی از

در مي��ان بيم��اران مراجع��ه کنن��ده ب��ه متخصصين ک��ودکان و

اطالع��ات کلیدی مانن��د تظاهرات بالینی بیماری ،س��ن ش��روع

پزش��کان عمومي ،کودکان با س��ابقه عفونتهاي مکرر بيش��ترين

بیماری ،ماهیت عفونت ها از نظر تکرار  ،شدت  ،محل بروز عفونت

تع��داد مراجعهکنن��دگان را تش��کيل ميدهن��د .اگرچ��ه تظاهر

و میکروارگانسیم های ایجاد کننده عفونت با ارزش و اساسی است.

عم��ده بيماريهاي نقص ايمن��ي اوليه ب��روز عفونتهاي مزمن و

وجود یک یا چند عالمت هش��دار دهنده (تصوی��ر  )1در بیماران

تکرار شونده در س��الهاي اول زندگي است ولي تمامي بيماران با

مطرح کننده احتمال وجود بیماری های نقص ايمني اولیه اس��ت

سابقه عفونتهاي مکرر داراي نقص ايمني نیستند .داليل ديگري

که ضرورت انجام آزمونهاي ايمونولوژيك را ايجاب ميكند.

مانن��د تماسهاي زياد ک��ودکان با عوامل بيم��اريزاي موجود در

اگر چه يافتههاي حاصل از ش��رح حال ،س��ابقه بيماري و معاينه

مراکز نگه��داري کودکان ،بیماری های آلرژي و نقایص آناتوميک

فيزيک��ي بالين��ي احتم��ال وجود نق��ص ايمني اولي��ه را در بيمار

و عملکردی در اعضای بدن ،کودکان را مستعد ابتال به عفونتهاي

مطرح مينمايد ولي تش��خيص دقيق بيماري بدون کمک گرفتن

مک��رر مينمايد .گاه��ی تظاهرات بيماريهاي نق��ص ايمني اوليه

از آزمونه��اي آزمايش��گاهي امکانپذير نميباش��د .توجه به نوع

ممکن اس��ت بسيار خفيف باش��د و فقط در صورتي تشخيص داده

عفونته��ا و س��اير يافتهه��ا در انتخاب نوع آزم��ون الزم و تمرکز

ميش��ود که پزش��ک با اين بيماريها آش��نا ب��وده و آنرا مدنظر

براي بخش خاصي از سيس��تم ايمني مهم ميباشد .براي مثال در

داشته باشد.

بيماران با نقص در توليد آنتيبادي ،تظاهر بارز و برجس��ته بيماري

تشخیص بیماری های نقص ایمنی اولیه

عفونتهاي دستگاه تنفسي فوقاني و تحتاني با پاتوژنهاي معمول
اس��ت .درحاليک��ه مبتاليان به نقص در سيس��تم ايمني س��لولي

تاریخچه پزش��کی و شرح حال باليني بيماران با سابقه عفونتهاي

(لنفوسيتهاي  )Tمستعد ابتالء به عفونتهاي فرصت طلب مانند

مكرر مهمترين كليد تشخيصي براي بيماريهاي نقص ايمني اوليه

پنوموسيس��تيس ،قارچها و ويروسها ميباشند .سابقه عفونتهاي

اس��ت .در بيماراني با سابقه عفونتهاي مکرر و مشکوک به داشتن

پوستي يا آبسههاي احش��ايي مطرح کننده اختالل در سلولهاي

نق��ص ايمني اوليه ،گرفتن يك ش��رح حال دقي��ق و انجام معاينه
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تش��خیصی ایمونولوژیک صورت میگیرد .اغلب بيماريهاي نقص

بيگانهخوار (سلولهاي فاگوس��يت کننده) در بيماران است .نقص

در اج��زاي کمپلمان اغلب با عفونتهاي باکتريال و يا بيماريهاي

ايمني را ميتوان با استفاده از آزمونهاي تشخيص داد.

بررس��ي آزمايش��گاهي بيماران با س��ابقه عفونت های مکرر در دو

بررسی های دقیق تر به مراکز فوق تخصصی ایمونولوژی بالینی در

توصی��ه می ش��ود ،بیماران پ��س از ارزیاب��ی اولیه جه��ت انجام

خود ايمن تظاهر ميکنند.

دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارجاع گردند.

مرحله ش��امل آزمون های تشخیصی غیر اختصاصی و آزمون های

11

خبــرنـامـه /سـال نهم /شـماره سی ام /بهار1391

سالمت روانی
دکتر منصور بهرامی

عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

یا ناشی از عوامل محیطی باشد.
عوامل محیطی مثل آلودگی ه��وا ،زندگی در خانواده های نا امن
(خش��ونت های جس��می و جنس��ی -وجود اعتی��اد در خانواده-

سالمت چهار بعد مهم دارد که شامل:
سالمت :جسم -روان -معنوی و اجتماعی است.
گرچه مس��ائل روانی با شروع زندگی شکل می گیرند ولی آگاهی
از کم و کیف آنها به مراتب مشکل تر از مسائل جسمانی است .
بهداشت روانی (تعریف) :توانایی برای ایفای نقش های مؤثر و مفید
اجتماعی ،براساس رفتارهای صحیح و ارتباط های صمیمانه است.

عالئم هشدار دهنده در کودکان شامل:

سلامت روانی در افراد یک اجتماع موقعی در سطح خوب است

عکس العمل های غیرعادی و تند

 .1احساس مسئولیت نسبت به خود ،جامعه و خانواده داشته باشند.
 .2با یکدیگر سازگار و در حفظ حرمت های هم کوشا باشند.
 .3شاد ،فعال ،انعطاف پذیر و خوش بین باشند.
 .4اعتماد به نفس خوب و امید به آینده ای بهتر داشته باشند.
 .5در چهارچوب قوانین و هنجارهای جامعه زندگی کنند.
 .6صادق ،متعادل و درستکار باشند.
 .7مش��کالت ف��ردی و اجتماع��ی را پذیرفت��ه و در ح��ل
آن ها کوشش کنند.
 .8برای ارتقاء سطح دانش و کیفیت زندگی خود تالش کنند.
 .9از اوقات فراغت خود به صورت مطلوب استفاده کنند.
 .10به معانی معنوی معتقد باشند.

تغییر رفتارهای غیرعادی

فرزندان طالق -مادر یا پدر با مشکالت روانی)

کابوس های شبانه مکرر

که مردم دارای:

مشکالت تحصیلی

وسواس

احساس لذت از کشتن حیوانات

عالقه به تنهائی

نگرانی و ترس های بی جا

عدم تمرکز و اختالالت یادگیری

رفتارهای نامناسب با سن

تغییرات ناگهانی در برنامه های خواب و تغذیه

زندگی بی برنامه و بی انگیزه
خیال پردازی و اوهام

عوامل موثر در کاهش آرامش روانی جامعه

آلودگی هوا -امواج الکترومغناطیسی

مشکالت روانی در کودکان
غالب��اً مورد توجه خان��واده و اطرافیان قرار نمیگرد و نش��انه های
بیماری را به کودکی و شیطنت های او نسبت می دهند .مطالعات
نش��ان داده ک��ه اختالالت روانی در کودکان ایرانی ش��ایع اس��ت
(ی��ک نفر از هر  5کودک) علل بروز مش��کالت روانی در کودکان
ممکن است به علت عوامل داخلی و ابتالء به بیماریهای مختلف و

.1عوامل فیزیکی شامل
•گرما

•سر و صدا

•شلوغی و ازدحام
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 .2عوامل اجتماعی

 .2محیط های آموزشی

حوادث طبیعی غیر مترقبه-زلزله ،سیل

مربیان خوب می توانند موجب:

عدم امنیت اجتماعی

تأمین بلوغ عاطفی

رویدادهای سیاسی غیرمترقبه

تغییر و اصالح رفتارهای ناسازگار

•اخبار ناامید کننده کشور

تمرین تعامل های اجتماعی

•شایعات

تکری��م ش��خصیت دانش آموزان و نثار مه��ر و محبت به آن ها تا

•تغییر سریع قوانین

دوست داشتن و دوست داشته شدن

•تعویض مکرر شناسنامه ،گواهینامه ،پالک های اتومبیل و منازل

آن ها نیز این رفتارها را بیاموزند و به آن عمل کنند

آموختن روابط درست عاطفی ،سازگاری با دیگران

نقش رسانه ها

مسئولیت پذیری

پخش اخبار با الویت گزارش تمام ناامنی های دنیا پخش فیلم ها

آموزش راه های مبارزه با کینه توزی ،حسادت و دیگران آزاری

و سریال های با جنبه های اخالقی و آموزشی منفی

اشاعه محیط های ورزشی:

راههای بهبود بهداشت روانی:

از آنجا که ورزش باعث ارتقاء س�لامت جسمانی و روانی میگردد.

 .1خان��واده  :با هدیه مناس��ب و ب��ا حوصله و متان��ت والدین در

باشگاهها و محیط های ورزشی موفق و هدفمند می توانند:

کوشش در افزایش اعتقادات مذهبی

را افزای��ش دهند .با تمرین ه��ای مؤثر موجب اعتماد بنفس بهتر،

برخورد با رفتارهای غیرعادی کودکان

توان عاطفی ،نوع دوس��تی و پتانس��یل های اجتماعی ورزشکاران

با نشاط و جذاب کردن محیط زندگی

تفکر سالمتر و در نتیجه قدرت سازش باالتری را برای ورزشکاران

کوشش در پرورش شخصیت و اهمیت دادن به احساسات کودکان

ایجاد کنند.

احترام متقابل

حسادت ،کینه توزی و ستیزه جوئی را به حداقل برسانند.

کوشش در شناخت خصوصیات و نیاز های آن ها
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اقدامات عملی درتغذیه شیرخوارازپستان مادر
جنبه های عملی تغذیه باشیرمادربرای مادروشیرخوار
دکتر خلیل فریور
متخصص کودکان

علم تغذیه از پستانTHE SIENCE of SUCKLING:

همکاری مادر و شیرخوار +حمایت پدر +حمایت خانواده +حمایت

پرسنل بهداشت درمان عوامل موفقیت تغذیه با شیر مادرهستند.

همه پستانداران توان شیردهی دارند و اگرچه تفاوت های آناتومیک

به دلیل این که همه مادران وش��یرخواران مثل هم نیستند قانون

از پس��تان در هم��ه موجودات انقباض س��لول ه��ای میواپیتلیال

در موردش��یر مادر در دانش��کده ها انجام نشده اس��ت لذاسرمایه

موجودات کنترل موثر انتقال ش��یر به ش��یرخوار بمقدار مناس��ب

تکنول��وژی نم��ی تواند جای حمای��ت و حضور وآموزش پرس��نل

خروجی ،سیستم منقبض کننده)prehensile appendage( ،

ناتال ،مامایی ،اتاق زایمان ،نوزادان ،مطب کودکان انجام می گیرد.

دارد .مج��اری اولیه ثانوی��ه و ثالثیه ش��یر را از آلوئول ها به طرف

داشته باشد تا بتواند مسائل و مشکالت تغذیه پستانی را تشخیص

ناحیه ارئول ،گرفتن پس��تان توسط ش��یرخوار را تسهیل می کند.

کند تا آن ها را مطالعه و توصیه ها را بکار بندد.

نگهدارد س��لول های میواپیتلیال باید درون پس��تان فش��ار مثبت

در بین پس��تانداران موجود است اما مکانیسم اصلی برداشت شیر

خاصی برای تغذیه پس��تانی وجود ندارد .متاسفانه آموزش رسمی

تحت تأثیر هورمون اکس��ی توسین است .عملکرد کلیدی در همه

گ��ذاری بیش��تر در ای��ن رابط��ه الزم اس��ت .واینکه بایددانس��ت

در فواص��ل معین اس��ت که به یک سیس��تم تولیدکننده ،مجاری

بهداش��ت درمان را بگیرد .آموزش ها توسط پرسنل پرستاری پره

و یک مکانیس��م حبس کننده و نگهدارن��ده ( )retenTionنیاز

پزش��ک باید از آناتومی؛ فیزیولوژی و اصول تغذیه پس��تانی اطالع

 prehensile appendageهدایت می کنند .سیستم erectile

داده درمان کند .نیز منابع مناسبی را بشناسد که به والدین معرفی

عضالت سالم دهان باید پستان را به دهان بکشد و آن را در دهان

مشاوره خوب نیازمند عالم بودن در علم تغذیه پستانی(شیرسازی

ایجاد کرده شیر را از درون پستان خارج کند.

و شیردهی) است.

تحریک سیستم س��مپاتیک عروق را منقبض و خونرسانی پستان

مدیریت تغذیه پستانی حوالی زایمان(پری پارتوم):

خروج ش��یر را می گیرد .این وضع در ش��رایط تالش و زور ورزی

را مش��کل می کند و لذا اکسی توسین به پستان نمی رسد و جلو

آموزش در بارداری :مشاوره دوران بارداری توسط ماما و متخصص

عضالن��ی muscular (exertion( ,و  apprehensionه��م

است از مشاور شیردهی کمک گرفته شود .حضور فردی که حامی

رفلکس جهش ش��یر با اختالالت هیجان��ی و تهییج رفلکس نور و

شیردهی است .نوع زایمان ،بیهوشی و دارو نیز بر شیردهی اثردارد.

از این دارد که مکانیس��م ه��ای توقیف��ی ( )restrainingوجود

زنان و زایمان انجام می ش��ود و اگر مش��کلی مش��خص شود الزم

اتفاق می افتد.

مادر باش��د() doulaدر مرحل��ه دو در اتاق زایمان همراه موفقیت

هیپوفیز مهار می شود .کنترل عصبی رفلکس جهش شیر حکایت

برای موفقیت در امر تغذیه پستانی شروع تغذیه پستانی در ساعت

دارد که مطمئن ش��ود جهش شیرزمانی صورت گیرد که منجر به

اول و هم اتاقی مادر و شیرخوار الزم است

1.

برداشت موثر شیر توسط شیرخوارگردد .با مکیدن شیرخوار فشار

 .1پروتوکل مدیریت پری پارتوم و سیاست تغذیه با شیر مادر از آکادمی تغذیه با شیر مادر امریکا موجود است که می تواند مورد استفاده قرارگیرد.
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داخل پستان افزایش یافته شیرجاری می شود.

که با طی این مراحل شیرخوار سیر می شود و مقداری شیر مصرف

تهییج نور و هیپوفیز منجر به ترشح اکسی توسین می شود .اکسی

نشده در پستان باقی میماند .درخالل ماه اول زندگی دریافت مقدار

تزریقات اکس��ی توسین جدا جدا می توان فشار جهشی را افزایش

به مرور زمان مقدار مای��ع مصرفی طی زمان درهرمکیدن افزایش

توس��ین به طورجهشی ترشح می ش��ود و با آزمایش با یک سری

معینی از ش��یر با کاهش س��رمایه گذاری در زمان انجام می شود.
می یابد .درماه اول زندگی مقدار مصرف بوسیله یک نیروی درونی

داد درحال��ی ک��ه با یک دوزتوتال یا انفوزیون م��داوم با همان دوز

کنترل می شود.

هورم��ون نمی توان این اثر را بدس��ت آورد .ی��ک درجه باالیی از

بررسی های رادیولوژیک تغذیه پستانی مطالبی را نشان داده که به

 ritualizationوجوددارد یعنی ارتباط عصبی نزدیکی بین درک

اختصار ذکر می شود:

و رفتار وپاسخ هورمونی وجود دارد.

مکیدن مش��خصه هر پستانداراس��ت و برای ادامه حیاتش ضروری

نوک پس��تان به عقب دهان کشیده می ش��ود و آرئول نیز بحالت

اطالق می ش��ود Sucking .به داخل دهان کش��یدن به وس��یله

بین لثه فوقانی و لثه تحتانی فش��رده می ش��ود .زبان این نوک را

کش��یده درمی آید -فک تحتانی باال آمده این نوک کش��یده شده

اس��ت suckling.یعنی تغذیه از پس��تان و ب��رای همه موجودات

از جلو به عقب به کام می فش��ارد -هرس��یکل حرکت فک و زبان

واکیوم نس��بی و فرایند خوردن از بطری است .همچنین به مصرف

1/5ثانی��ه طول می کش��د -.زبان در اطراف نوک ناودان تش��کیل

از طریق لیس��یدن هم اطالق می شود .درنحوه مکیدن پستان که

می دهد .مکیدن از نوک زبان ش��روع و س��پس لثه تحتانی فش��ار

برای ادامه حیات ضروری اس��ت ،پس��تان به داخل دهان کش��یده

می آورد .حرکت پریستالتیس��می زبان بطرف عقب دهان ش��روع

می ش��ود .در انس��ان مکیدن تغذیه ای و غیرتغذی��ه ای همراه با

می شود ،باالماندن زبان ادامه یافته تا شیر به فارنکس منتقل شود.

اس��تفاده ازسر شیش��ه و نوک های الستیکی دیده می شود ولی با

شروع تغذیه با مکیدن های سریع آغاز و سپس تثبیت می شود .یک

تغذیه پستانی دیده نمی شود ،ولی تغییر سرعت مکیدن در پاسخ

نوزاد 2هفته ای با هر 2مکیدن یک تنفس دارد و با هر مکیدن یک

به میزان جریان ش��یر به طور مداوم دیده می شود .میزان مکیدن
درموجودات به ترکیب ش��یر بس��تگی دارد مث� ً
لا در میمون یک

بلع دارد -.اگر ش��یرخوار درست پستان را گرفته باشد نوک پستان

مکیدن در ثانیه و در میش و بز 5-4مکیدن در ثانیه دیده می شود.

در دهان ش��یرخوار داخل و خارج نمی ش��ود و نوک زبان در طول

در شیرخواری که س��نش زیر 12هفته است ،وقتی به خواب برود

از رفلکس جهش شیر ،شیر را از پستان خارج می کند .فشار منفی

نیپل حرکت ندارد -.فشار زبان و افزایش فشار داخل مجاری ناشی

هرچه جریان شیر بیشتر باشد دفعات مکیدن کمتر است.

مکیدن متوقف ش��ده ،با بیدار ش��دن دوباره از سرگرفته می شود.

دهان پستان را در دهان نگه میدارد و اجازه پرشدن مجاری تخلیه

رفتن مکیدن قطع نمی ش��ود .در12تا  24هفتگی شیرخوار بانیپل

فضایی باقی نمی گذارد .حرکت زبان پریستالتیس��می است .ولی با

ش��ده را می دهد .مخاط دهان و زبان ن��وک وآرئول را در برگرفته

س��ن باالی  12هفته همیش��ه این چنین نیست یعنی بابه خواب
بازی می کند و مادر را بررسی می کند و همیشه منجر به گرفتن

بطری این حرکت پیستونی می شود .با افزایش فشار داخل پستان

تغذیه حجم ش��یر برداشتی کمتر ش��ده ،توقف ها بیشتر می شود.

حدود 2سانتیمتر از ارئول در دهان تبدیل به نوک می شود چربی

جهش ش��یر آغاز می ش��ود .نیپل و آرئول خیلی االستیک است و

پس��تان برای خوردن نمی ش��ود .درخالل یک تغذیه و با پیشرفت

گونه و زبان ،اطراف پس��تان را احاطه می کند و زبان باال می آید و

در یک تحقیق بررسی کنندگان دریافتند که با شروع تغذیه ،حجم

فضایی خالی باقی نمی گذارد .با ماگزیمم فش��اری که برنیپل وارد

ش��یر برداش��تی  cc14درهرمکیدن بود که به /1سی سی در هر

می آید رفلکس جهش شیر به کار می افتد.

مکیدن کاهش یافت .زمان رها شدن شیر از پستان از شروع مکیدن

حدود 2دقیقه طول کشید .در پستان اول جریان شیر افزایش یافته

بعد از 2دقیقه ثابت ش��د و همزمان الگوی مکیدن آهسته شده و
تثبیت یافت .در پستان دوم باطی مسیر پایان تغذیه( ،کاهش %50

از  peakت��ا پایان تغذیه) حجم مکش به طور واضح کاهش یافت.

15

خبــرنـامـه /سـال نهم /شـماره سی ام /بهار1391

چگونگی تعریف CP
دکتر حسین کریمی
متخصص کودکان

جدی��د ترین تعریف فلج مغزی ( )cerebral palsyضایعه مغزی

محل تجمع نورون های آن در قس��مت های فوقانی س��اقه مغز به

وضعیت و راس��ت قامت ش��دن یا  pustureبوج��ود می آید .این

نخاعی یا  rubro spinalمی نامند ،این مس��یر در موقع نبودن

نام هس��ته قرمز قرار دارد و مسیر هدایتی آن را بنام مسیر قرمزی

اس��ت که در اثر اش��کال در بلوغ مغز ،اختالل در حرکت و تعیین

مسیر قشری مغزی بصورت خام اعمال هدایتی و کنترلی را از نظر

حالت در اثر اش��کال در بلوغ یا imaturitityایجاد می گردد .این

فیزیولوژی��ک می تواند تقلید کند ،اما در صورتی که تحت آموزش

رون��د روی عملک��رد توانمندی مغز تأثی��ر دارد .در مرحله اول اگر

عملکرد قرار گیرد .این مس��یر تحت کنترل و هدایت مسیر قشری

ضایعه در ناحیه حرکتی مغز باش��د باعث نارس��ایی عملکرد مسیر

نخاعی اس��ت که مس��ئول اعمال و حرکاتی می باشد مانند جمع

حرکتی می گردد که از مغز تا نخاع کش��یده می ش��ود .این مسیر

ش��دن ( )flexionصاف و راس��ت ش��دن که همان extention

به نام مس��یر قشری مغزی و یا corticospinalنامیده می شود.

میباش��د و س��ایر حرکات دس��ت که به صورت حرکات ریز مانند

الزم به ذکر اس��ت این مس��یر ،مس��یر اصلی حرکتی اس��ت که از

نوش��تن و منب��ت کاری ک��ردن( )finemovementهدای��ت و

مناطق مختلف قشری مغزی نشات می گیرد و به نخاع و در نهایت

کنترلش به عهده قشر مغز می باشد.

به اندام ها گس��ترش می یابد ،مهمترین قسمت آن منطقه حسی

حرکتی قش��ر مغز می باش��د که در اصل باعث درست عمل کردن

مسیرهای مربوط به پاها:

س��ایر مسیرهای زیر قشر مغزی می شود .الزم به ذکر است که در

مس��یر قش��ری نخاعی عالوه بر کنترل دس��ت ها ب��رای چگونگی

مراحل مختلف حرکت ،این مسیرهای زیر قشر مغز نقش هایی در

کنترل حرکت پاها نیز از طری��ق  Pontoreticolospinalوارد

درست ایستادن ،درست راه رفتن ،صحیح نشستن و باالخره صحیح

عمل می ش��ود که نام گذاری آن به این علت اس��ت که این مسیر

قائم شدن هیکل ما را فراهم می نماید و همچنین این مسیر قشری

از  Ponsیا همان پل س��اقه مغزی ش��روع می شود که در قسمت
مشبک ساقه مغز می باشد ( )Reticularformationو نهایتاً به

نخاعی است که نقش کنترل و هدایت سایر مسیرهای زیر قشر مغز

را دارد.

نخاع هدایت می شود .این مسیر در قسمت پایین تر مسیر قرمزی

مسیر مربوط به دست ها:

نخاعی ( )rubrospinalقرار دارد .که مسئول صاف و راست شدن
عضالت جلو پایی می باش��د که این عضالت روی اعمال مهمی در

جهت کنترل اعمال حرکتی دست و واکنش های فوری عملکرد
دست مسیری وجود دارد که تقریباً از فوقانی ترین قسمت های زیر

تحرک پا دخالت دارند و آگوتیس��ت (عمل کننده) نامیده میشود،

فوقانی س��اقه مغز قرار گرفته یا ( )mid brainاولین عملکرد آن

عضالت جلو پا برای ش��روع فرار می باش��د .چون قدم برداش��تن

عمل اصلی این مسیر و هسته آن در پل مغزی به تحرک در آوردن

قشر مغز ( )subcorticalشروع میشود این قسمت که در قسمت

تنها در اثر صاف ش��دن و راست شدن عضالت جلو پا نیست بلکه

برای درس��ت عمل کردن اعمال حرکتی دس��ت ها می باش��د که
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حرکتی مربوط به مس��یر های  vestibulespinalمی باشد .در

هماهنگی عملکردی ،عضالت جلو پا و عضالت پش��ت پا که با آن

ناحیه  vestibularهسته های متعددی وجود دارد که  2مسیر را

انتاگونیس��ت اس��ت می باش��د که پا را به تحرک در می آورد .در

س��ازمان می دهد .مسیر اول  media vestibulaorspinalنام

قسمت تحتانی تر ساقه مغز که همان ناحیه بصل النخاع می باشد

دارد که ویژگی آن این است که ارتباط تنگاتنگی با مسیر نگهداری

مس��یری بنام مسیر  medullo Reticolospinalمی باشد که

و کنترل عضالت چشم دارد و برای کنترل عملکرد سر و گردن و تنه

مس��ئول به تحرک در آوردن عضالت پش��ت پا (که همان عضالت

می باشد .مسیر بعدی به نام مسیر latero vestibuleospinal

آنتاگونیست هستند) و مهار عضالت جلو پا آگونیست ها می باشد

است که با همکاری مسیر فوق اعمال حرکتی قسمت های انتهایی

ک��ه باعث به تحرک در آوردن بدن و حرکت های متناوب راس��ت

دس��ت و پا از نظر تع��ادل هماهنگ می ش��ود .همانطور که گفته

ش��دن و خم ش��دن جلو پا از زانو می گردد که عملکرد پاها مانند

ش��د قرار است این مس��یرهای تعادلی از ابتدای تولد در چگونگی

یک چرخ دنده دو محوری به صورت کامل انجام می شود و اعمال

عملکرد مس��یرهای دیگر دخالت کند .به همین دلیل است که در

قدم برداشتن موزون میگردد.

درمان کودکان فلج مغزی از ابتدای شروع درمان الزم و ضروریست

وقت��ی کنت��رل قش��ر مغ��ز از طری��ق مس��یر قش��ری نخاع��ی

که از عملکرد دقیق این هس��ته ها و مس��یر های منش��عب از این

( ) cortico spinalبرداش��ته می شود .دست ها به حالت جمع

هس��ته ها اطالع کافی داشته باش��یم تا بتوانیم حالت های راست

ش��ده خواهد ش��د .چون کنترل از روی مس��یر Rubrospinal

قامتی ( )postureرا ایجاد کنیم ،باید مرحله به مرحله ارتباط این

برداش��ته م��ی ش��ود و در مرحل��ه بع��دی از روی مس��یرهای

هسته ها را با هسته های دیگر در نظر داشته باشیم مثال وقتی روی

 pontoreticule spinalنیز برداشته می شود و در این شرایط

صاف شدن گردن و درست نگه داشتن آن کار می کنیم ضروریست

اشکال در کنترل ،مسیر پونز خودبه خود وارد عمل می شود و پاها
از ناحیه ساق کام ً
ال تحریک شده و راست و سخت می ایستد و در

که روی دست ها و حاالت مختلف صاف شدن دست ها نیز اعمال

اثر کنیم چون با دس��ت های جمع ش��ده هیچ گاه گردن راس��ت

نتیجه نوک پنجه پا کش��یده می شود ،طوری که کودک در حالت

نمی ش��ود و کودک نمی تواند درس��ت بنش��یند و هر چه هدایت

نوک پنجه می ایستد تا بتوانیم او را ایستاده نگه داریم (.)TipToe

و کنترل این مس��یر ها در درس��ت عمل کردن قشر مغز یا مسیر

که این حالت تش��کیل دهنده فلج مغزی اسپاستیک می باشد .در

قش��ری نخاعی بیشتر باشد ،کودک قائم تر می نشیند می ایستد و

اثر اشکال در بلوغ مسیر قشری نخاعی چند مسیر subcortical

راه م��ی رود که به آن بط��ور کلی  postureکامل می توان گفت.

از کنت��رل و هدایت خارج می ش��ود ،در ای��ن حالت پاها در حالت

در صورتی که کودک مغز بالغ تری داش��ته باش��د راست قامت تر

نوک پنجه باقی می ماند و دس��ت ها هرچه قدر کنترل از قسمت

و درس��ت تر حرکت خواه��د کرد .در صورتیکه ب��رای هر کدام از

قش��ری کمتر باش��د جمع تر می شود و در حالت های بی تحرکی

مس��یرها مش��کل پیش بیاید روی  postureما اثر س��وء خود را

و جمع شدگی باقی می ماند در این صورت اگر دست ها و پاها به

خواهد گذاشت و اگر که ناهماهنگی عملکردی در مسیرها ی دیگر

اندازه همدیگر و یا دست ها بیشتر حالت جمع شدگی و کم کاری

و فوقانی تر زیر قش��ر مغز یا  subcorticalوجود داش��ته باشد

داش��ته باشد به فلج چهار دست و پا spastic quadroplegia

اختالالت دیگر حرکتی را سبب خواهد شد بدین ترتیب اگر تعریف

گفته می ش��ود .اگر دس��ت ها بهتر عمل نماید ولی بیشتر ضایعه

فل��ج مغزی را به صورت تغییر نورو فیزیو پاتولوژیک تبیین نماییم.

در ناحیه عمل کردن پل مغز باش��د (،)pontoreticolespina
پاه��ا به صورت ن��وک پنجه در مراح��ل اول و بع��دا ً در موقع راه

به نظر می رسد در مسیر درمان قوی تر خواهیم بود.

رفتن حالت قیچی ش��دن بخود می گیرد که این حالت را دیپلژی

یا  Spastic Diplegiaمی گویند.

ش��ایع ترین مشکل فلج مغزی با دالیل فوق قابل توضیح است که

تنها مربوط به اندام ها بود ولی هماهنگی عملکردی راس��ت قامتی

و هیکل انسان در حالت ایستاده راه رفتن و نشستن و سایر اعمال
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تاریخچه انجمن پزشکان کودکان مشهد
انجمن متخصصین کودکان خراسان ،در مشهد تأسیس و اساسنامه آن درتاریخ  1364/1/19به ثبت رسیده است.
هدف از تشکیل آن همکاری و همبستگی متخصصین کودکان و تبادل نظر در مباحث علمی و رفاهی می باشد.

اداره انجم��ن توس��ط هیئت مدیره که ش��امل  9نفر اس��ت ،انجام میگیرد .مجمع عمومی انجمن هر  2س��ال یکب��ار اعضاء هیئت مدیره

را انتخاب میکند.

هیئت مدیره ،کمیته های علمی و رفاهی و  ...را انتخاب و تصمیمات متخذه کمیته ها بعد از تصویب هیئت مدیره قابل اجرا می باشد.

جلسـات هیئت مدیره جهت تصمیم گیری مسائل جاری انجمن به صورت ماهانه تشکیل میگردد.

جلس��ات علمی انجمن هر  2-3ماه یکبار با حضور متخصصین کودکان خراس��ان که حدود  200نفر میباشند ،برگزار میگردد که از امتیاز

بازآموزی نیز برخوردار است.

شایان ذکر است که مجوز فصلنامه انجمن بیماری های کودکان و نوزادان خراسان توسط وزارت محترم ارشاد صادر شده است و از همکاران

محترم سراسر کشور تقاضای همکاری و ارسال مقاالت جهت درج در فصلنامه را دارد.

دکتر محمد تقی صراف

رئیس انجمن متخصصین کودکان خراسان
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اخبار مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
هشیاری در مورد بروز بیماریهای منتقله از آب و مواد غذایی به ویژه وبا
با توجه به بومی بودن بیماری وبا در کش��ور وش��روع فصل گرما همکاران محترم پزشک بویژه متخصصین محترم کودکان در مواقع برخورد
با بیماران مبتال به اسهال حاد آبکی  ،غیرخونی وبدون تب به ویژه آن هایی که سابقه مسافرت و اقامت در مناطق آلوده به بیماری را دارند
به بیماری وبا مش��کوک ش��ده وضمن ارجاع به آزمایش��گاه جهت نمونه برداری آن را دراس��رع وقت وتلفنی به نزدیک ترین مرکز بهداشتی

اطالع دهند.

تعریف مورد مشکوک به وبا به شرح زیر است:

1.1در موارد اسپورادیک هر فرد باالی  2سال که در اثر اسهال حاد آبکی دچار دهیدراتاسیون شدید شده و یا فوت نماید.

 2.2در هر مورد طغیان بیماری اسهال آبکی ( افزایش ناگهانی موارد بیماری و اعالم اپیدمی در منطقه) صرف نظر از سن مبتالیان و یا شدت بیماری

همچنین در مواقع برخورد با بیماران مبتال به عالیم گوارشی از جمله اسهال خونی و غیر خونی  ،تهوع  ،استفراغ  ،دل درد ،تب وبدن درد

که به صورت گروهی اتفاق افتاده و منبع مشترک دارند به بروز یک مسمومیت غذایی وطغیان بیماری منتقله از آب و غذا مشکوک شده و
ضمن تهیه لیست خطی بیماران آن را به صورت فوری و تلفنی به نزدیک ترین مرکز بهداشتی اطالع دهند .تعریف طغیان بیماری منتقل

شده از غذا به شرح زیر است.

اگر دو نفر یا بیش��تر از یک غذا یا آش��امیدنی مشترک استفاده کرده و عالیم بالینی مش��ترکی داشته باشند طغیان بیماری منتقله از غذا

اتفاق افتاده است.

آخرین وضعیت برنامه حذف بیماری سرخک در ایران
از ابتداي سال  2012تاكنون ( )1391/02/20تعداد  1124مورد تب و بثورات ماكولوپاپوالر در كل كشور گزارش گرديده است كه باالترين
موارد مربوط به دانشگاه زاهدان بوده است ( 138مورد )  .از اين تعداد 52 ،مورد به عنوان تاييد شده آزمايشگاهي سرخك و  6مورد تأييد
شده سرخجه تشخيص داده شده اند .

از موارد تأييد شده سرخك  42مورد مربوط به دانشگاه زاهدان 1 ،مورد دانشگاه فارس 2 ،مورد دانشگاه همدان 1 ،مورد دانشگاه هرمزگان 2 ،مورد

دانش��گاه خراس��ان رضوي  2 ،مورد دانشگاه شهيد بهش��تي  1 ،مورد دانشگاه تهران و  1مورد دانش��گاه يزد بوده اند  .تمامي موارد وارده

( )Importedيا مرتبط با وارده ( )Imported relatedبوده اند و ژنوتيپ شناسايي شده  B3گزارش شده در حاليكه ژنوتيپ كشور ما
 D4بوده است .

يادآوري مي گردد كه كشورمان در مرحله دست يابي به هدف حذف بيماري سرخك (يعني قطع كامل چرخش ويروس بومي) قرار دارد
لذا طبق توصيه س��ازمان جهاني بهداش��ت هر فرد با تب و بثورات جلدي ماكولو پاپولر به عنوان مورد مش��كوك به س��رخك تلقي شده و

بايستي به صورت تلفني به مراكز بهداشت اطالع داده شود تا بررسي كامل اپيدميولوژيك براي تأييد يا رد بيماري سرخك و تعيين منبع

انتشار بيماري و انجام سريع اقدامات پيشگيرانه و واكسيناسيون تكميلي افراد در معرض تماس انجام شود .به همين منظور شاخص هايي

براي نشان دادن توانايي نظام بهداشتي در شناسايي موارد احتمالي سرخك تعيين شده است به شكلي كه در سطح كشور و دانشگاه هاي

علوم پزشكي بايستي ساالنه حداقل  3مورد تب و بثورات جلدي ماكولو پاپولر به ازاي هر يك صدهزار نفر جمعيت شناسايي شود .در غير

اين صورت توانايي نظام بهداشتي در كشف و گزارش بيماري زير سوال رفته و امكان دست يابي به هدف حذف بيماري فراهم نخواهد شد.

لذا از همه همكاران پزش��ک به ویژه متخصصین محترم کودکان تقاضا مي ش��ود با گزارش دهي موارد مشكوك بيماري به مراكز بهداشت
در ارتقاء سالمت جامعه مشاركت نمايند.
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موارد انتقال تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ( )CCHFدر مطب خصوصی و بیمارستان
بیمار الف شاغل کارگر کشتارگاه  32ساله که بدلیل تب و بدن درد

خونریزی در حفره شکم شده و یک روز بعد فوت می کند.

تزریق س��رم تجویز می نماید و پرس��تار بخ��ش تزریقات اقدام به

پ��س از  11روز دچ��ار تب می گردد و در بخش بس��تری و تحت

پرس��تاری که در مطب خصوصی اقدام به تزریق س��رم کرده است

به مطب خصوصی مراجعه و پزش��ک با تشخیص آنفلوانزا برای وی

درمان قرار می گیرد .پرستاری که بیمار را در بخش ایزوله ویزیت

وصل آنژیوکت می کند که مختصری خون از طرف آنژیوکت خارج

نموده است پس از  7روز دچار تب و خونریزی واژینال می گردد و

که با دس��ت بدون دس��تکش و پنبه الکل اقدام به تمیز کردن آن

در بخش بستری و تحت درمان قرار می گیرد.

می نماید .س��ه روز بعد بیمار به دلیل بدتر ش��دن حال عمومی به

بیمارس��تان مراجعه و خونریزی از بینی و تب داشته است با شک

نکات قابل توجه :عدم توجه بخش خصوصی به تشخیص بیماری

به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو به بخش عفونی بیمارس��تان

در کارگر کش��تارگاه موجب گس��ترش بیماری و مرگ بیمار شده

دیگ��ری ارجاع م��ی گردد .بیمار در اورژانس پذیرش نمی ش��ود و
مس��تقیماً به بخ��ش ایزوله منتقل می گردد در ط��ی انتقال یکی

است .رعایت احتیاطات همه جانبه در هر زمان حتی مواقع ضروری

از دانش��جویان متوجه احتمال س��قوط بیمار از برانکارد می شود و

و ایزوالس��یون بیمار براس��اس راه انتقال بسیار الزم و واجب است.

خون می گردد و با آب و صابون اقدام به شستش��وی آن می کند.

توصیه می شود در صورت تماس حفاظت نشده با خون و ترشحات

استفاده کامل از تمام وسایل حفاظتی بسیار ضروری است .شدیدا ً

به او کمک می کند در طی این کمک رس��انی دس��ت او آغشته به

مورد ش��ناخته ش��ده  CCHFفوری درمان پروفیالکس��ی شروع

بیمار در بخش ایزوله بس��تری می گردد و در کمتر از  2ساعت به

ش��ود .انتقال بیمارس��تانی این عفونت خطرناک ضرورت تقویت و

دلیل بدی حال عمومی فوت می کند .در داخل بخش ایزوله یکی

برقراری نظ��ام مراقبت عفونت های بیمارس��تانی را بیش از پیش

از پرس��تاران از وس��ایل حفاظتی شامل گان ،پیشبند ،دستکش ،و

نشان می دهد.

ماسک  N95استفاده ولی از عینک حفاظتی استفاده نکرده است.
س��ه روز بعد دانش��جو دچار تب ش��ده و پس از  48س��اعت دچار
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اخبار
همايش بزرگ روز جهاني بهداشت
همايش بزرگ روز جهاني بهداشت با عنوان "زندگي سالم ،طول عمر بيشتر" با حضور مسئوالن وزارت بهداشت ،روسا و مديران دانشگاه هاي

علوم پزشكي سراسر كشور ،معاون اول رئيس جمهور و اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس برگزار شد و در آن از  125نفر از فعاالن،

دوستداران و حاميان سالمت ،تقدير شد.
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خالصه ای از روز جهانی بهداشت برگرفته از سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران
در همای��ش بزرگ روز جهانی بهداش��ت ک��ه صبح روز  22فروردین ماه  1391در س��الن همایش های رازی برگزار ش��د ،دکتر آقاجانی،
دبیر ستاد برگزاری هفته سالمت گفت 600 :میلیون نفر از جمعیت جهان سالمند هستند و پیش بینی می شود تا سال  2050این میزان

به دو میلیارد نفر برسد.

وی با بیان اینکه  60درصد هزینه های نظام س�لامت مربوط به س��المندان است و در صورت عدم اجرای اقدامات پیشگیرانه دچار مشکل

خواهیم شد ،افزود :در حدود  5میلیون و  700هزار نفر ( 7/3درصد) از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند که برآورد می شود
در سال  2050این میزان به  24درصد برسد.

س��پس دكتر مصداقي نيا ،معاون بهداش��تي وزير بهداشت از برنامه ريزي براي تشكيل نقشه جمعيت كشور در آينده اي نزديك خبر داد و

گفت :هرساله يكي از مباحث مهم دنيا به عنوان شعار روز جهاني بهداشت انتخاب مي شود و امسال نيز سازمان جهاني بهداشت « سالمت

و سالمندي» را به عنوان شعار انتخاب كرده است.

در ادامه آقای رحيمي ،معاون اول رئيس جمهور ،ضمن قدرداني از خدمات ارائه ش��ده در وزارت بهداش��ت گفت :ش��اخص ها ،آمار و ارقام

نشان مي دهد وزارت بهداشت در حوزه سالمت ،دست به بهترين اقدامات ممكن زده ،اين اقدامات از سال هاي گذشته هم افزايي كردند

و امروز وضعيت مناسبي را در ميان كشورهاي جهان براي ما به وجود آورده اند.

نامبرده خودكفايي  97درصدي كشور در توليد دارو را مثبت ارزيابي كرد و يادآور شد :امروز در توليد دارو به خودكفايي رسيده ايم و نزديك
به  97درصد نيازمنديهاي دارويي مردم در داخل تولید مي شود.

سپس متن پيام دكتر عالء الوان مدير منطقه مديترانه شرقي سازمان جهاني بهداشت به مناسبت روز جهاني بهداشت قرائت شد.

در ادامه دكتر مرضيه وحيد دس��تجردي در مراس��م روز جهاني بهداشت با اشاره به نامگذاري امسال با عنوان «توليد ملي ،حمايت از كار و

س��رمايه ايراني» اظهار داش��ت :يكي از بزرگ ترين اهداف ما در سال جاري توليد خدمات بهداشتي و درماني ،تجهيزات پزشكي ،واكسن و

نيروي انساني متخصص و مجرب است.

الزم به ذكر است در پايان اين مراسم از  14نفر از اصحاب رسانه به عنوان حاميان سالمت تقدير شد.
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اطالعیه
ب��ا کم��ال خوش��وقتی به اط�لاع کلیه هم��کاران می رس��اند ،مجل��ه التین انجم��ن پزش��کان کودکان ای��ران با ن��ام جدید
 Journal of Comprehensive Pediatricsدارای رتبه علمی پژوهش��ی از وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی
می باشد.
از کلیه عالقمنـدان دعوت می ش��ود مقـاالت التین  originalخود را از طریق س��ایـت مجله www.comprped.com
ارس��النمایند.

دکتر غالمرضا خاتمی

رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران

ثبت نام بازآموزی مدون در « انجمن پزشکان کودکان ایران» آغاز گردید.
جهت اطالعات بیشتر می توانید با تلفن  66968317 - 18 :تماس حاصل نمایید.
تاریخ شروع :جمعه  15اردیبهشت 1391
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قابل توجه مشمولین محترم آموزش مداوم

با توجه به راه اندازی س��امانه یکپارچه آموزش مداوم کش��ور و صدور گواهی شرکت در برنامه های آموزش مداوم از این طریق،
به اطالع کلیه مش��مولین آموزش مداوم جامعه پزش��کی می رساند ،از این پس فقط گواهی های صادره از سامانه دارای اعتبار و
امتیاز آموزش مداوم می باشد و امتیازی به گواهی های خارج از سامانه تعلق نخواهد گرفت.
لذا از کلیه مش��مولین آموزش مداوم درخواس��ت می شود در سامانه آموزش مداوم کشور  www.ircme.irعضو شده و از این
طریق در برنامه ها ثبت نام کنند تا گواهی معتبر دریافت نمایند.
اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی
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نحوه عضویت در سامانه یکپارچه آموزش مدوام پزشکی کشور
 .1ابتدا باید وارد س��امانه  www.ircme.irش��وید.
 .2عضویت در س��امانه را کلیک نمایید.
 .3کد ملی و کد امنیتی را وارد کرده و بر روی گزینه « ثبت و ادامه » کلیک نمایید.
 .4پس از تکمیل اطالعات و مش��خصات خواس��ته ش��ده ،س��امانه به ش��ما رمز عبور می دهد.

نحوه ثبت نام در برنامه های مدون
 .1پ��س از وارد کردن کلمه کاربری و رمز عبور در قس��مت برنامه های حضوری « مش��اهده و ثب��ت نام برنامه های جدید » را
کلیک نمایید.
 .2در قسمت میزبان (مجری) انجمن پزشکان کودکان را پیدا کرده و برنامه دلخواه را انتخاب می کند.
 .3ثبت نام به پایان می رسد.
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لیست کنفرانس های علمی ماهیانه انجمن پزشکان کودکان ایران در سال 1391
تاریخ

موضوع میز گرد

 3اردیبهشت

رینیت و سینوزیت آلرژیک
کاربرد نوروژنتیک در تشخیص و درمان بیماری های عصبی کودکان

 7خرداد

بیماری های شایع کلیوی در کودکان

 4تیر

ماه مبارک رمضان

مرداد
 5شهریور

مشکالت روانپزشکی کودکان
بیماری های روماتولوژیک اطفال

 2مهر

اختالالت شایع ارتوپدی در کودکان

 7آبان

مشکالت گوش و حلق و بینی

 3دی

ایمونولوژی

 1بهمن

مشکالت شایع دندانپزشکی اطفال

 6اسفند

گردهمایی علمی ماهیانه انجمن پزش��کان کودکان ایران در روزهای یکش��نبه طبق برنامه فوق در س��الن کنفرانس بیمارستان مرکز طبی
کودکان رأس ساعت  11صبح برگزار می شود .الزم به ذکر است جلسات فوق دارای امتیاز بازآموزی می باشد.
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برنامه سمینارها و همایش های داخلی در بهار 1391
 30فروردین تا
هجدهمین کنگره سراسری و سومین کنگره بین المللی
 1اردیبهشت تبریز -سالن اجتماعات پتروشیمی تبریز
باروری و ناباروری ایران باروری و ناباروری ایران

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان

7-10
اردیبهشت

کتابخانه ملی ایران -بلوار شهید حقانی

سومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی

13-15
اردیبهشت

بیمارستان امام خمینی -تاالر امام خمینی

کنگره زایمان ایمن -سزارین یا زایمان طبیعی

20-22
اردیبهشت

همدان – مرکز بهداشت استان

بیست و سومین کنگره جامعه پزشکان متخصص
داخلی

26-29
اردیبهشت

دانشگاه تهران -مرکز همایش های رازی

چهارمین کنگره دو ساالنه پیشگیری از خطاهای پزشکی

27-29
اردیبهشت

خرم آباد  ،کیلومتر  3جاده خرم آباد بروجرد  ،مجتمع
دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  ،دانشکده
پرستاری و مامایی

هفتمین همایش بیماری های شایع گوارش وکبد کودکان

 3-5خرداد

انستیتو تغذیه ایران – شهرک غرب

اولین همایش بین المللی مدیریت و اقتصاد دارو

مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
 24-26خرداد
(ابوریحان)

27

1391 بهار/ شـماره سی ام/ سـال نهم/خبــرنـامـه

لیست همایش های بین المللی
عنوان کنگره

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

XXXII Congress of Pediatrics

27-30 April 2012

Mexico

11th Congress of the European Society for
Pediatric Dermatology (ESPD)

16-19 May 2012

Istanbul, Turkey

The 8th Congress of Asia Society for Pediatric
Research

17-19 May 2012

Seoul,Korea

The 2nd Global Congress for Consensus in
Pediatrics & Child Health

17-20 May 2012

Moscow,
Russian Federation

30th Annual Meeting of the European Society for
Paediatric Infectious Diseases - ESPID 2012

8-11 May 2012

Thessaloniki, Greece

15th International Congress on Infectious
Disease( ICID )

13-16 June 2012

Bangkok,Thailand

Pediatric Medical congres, Surgery Medical
Congress

13-16 June 2012

Rome, Italy

Pediatrics Review
14th Asia Pacific Congress of Pediatrics

25 Aug 2012

Seattle, Washington,
U.S.A

8-12 Sep. 2012

Sarawak, Malaysia

4th Congrees of the European Academy Of
Pediatric Society (EAPS)

5-9 Oct 2012

Istanbul, Turkey

44th Congress of the International Society
of Paediatric Oncology

5-8 Oct.2012

London

4th World Congress of Pediatric Gastroenterology,
Hepatology and Nutrition (WCPGHAN)
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TICC, Taipei, Taiwan
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فرم ثبت نام اعضای انجمن پزشکان کودکان ایران
نام :

نام پدر :

نام خانوادگی :
Name:

شماره شناسنامه:
کد ملی :

Last Name:

شماره نظام پزشکی :

تاریخ تولد:

فارغ التحصیل دانشکده پزشکی :

سال اخذ دکترا :

متخصص رشته :

محل تولد :
دانشگاه :

سال اخذ تخصص :
آزاد :

نوع کار :

دولتی :

نام موسسه مربوطه:

رتبه دانشگاهی:

آدرس مطب:

تلفن :

آدرس محل کار :

تلفن :

آدرس منزل :
آدرس پست الکترونیک (:)E-mail

تلفن :
تلفن همراه:
محل مهر و امضاء
تاریخ :

مدارک مورد نیاز:

 2-1قطعه عکس ( 3 × 4برای اعضای جدید)

 -2فتوکپی (آخرین مدرک تخصصی ،شناسنامه ،کارت نظام پزشکی) از هر کدام  1برگ (برای اعضای جدید)
 -3تکمیل فرم ثبت نام ،نام و نام خانوادگی به التین نیز نوشته شود( .خوانا)
 -4لطفاً آدرس کامل را مرقوم فرمایید.

 -5پرداخت حق عضویت به مبلغ  100000ریال به حساب جاری شماره  0123545982بانک تجارت ،شعبه بزرگمهر (کد  .)026مدارک

فوق همراه با اصل فیش حق عضویت پرداختی به نشانی انجمن ارسال گردد.

تهران :خیابان ولیعصر ،خیابان بزرگمهر ،تقاطع فلسطین ،شماره  ،20کد پستی 1416934896
IRANIAN SOCIETY OF PEDIATRICS
No: 20,Bozorgmehr Street, Valiasr avenue, Tehran, Iran Zip code: 1416934896
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خبــرنـامـه /سـال نهم /شـماره سی ام /بهار1391
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