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سخن سردبیر

بسمه تعالی

در آســتانه بهار و شــکوفایی طبیعت هستیم، ســال نو و نوروز باســتانی را خدمت اســاتید و همکاران محترم تبریک عرض می نمایم. 

آری یک بهار دیگر هم فرا رسید، با یک سال نو، یک سال دیگر بر عمر انجمن پزشکان کودکان افزوده شد. 

نزدیک به چهل ســال اســت که انجمن پزشکان کودکان تاسیس گردیده و در خدمت همکاران می باشــد. بایستی درود فرستاد به روح 

پرفتوح بنیان گزاران این انجمن استاد دکتر محمد قریب و یاد کرد از کسانی که پرچم پرافتخار این انجمن را پس از ایشان برافراشتند. 

آری اساتیدی همچون دکتر معظمی، استاد فقید دکتر پروانه وثوق و شخصیت برجسته ای همچون استاد فقید دکتر سید احمد سیادتی 

که در تمام طول عمر پربرکتش در اعتال و پیشــرفت انجمن از هیچ کوششــی دریغ ننموند و تشــکر و قدردانی از هیات مدیره انجمن 

به خصوص استاد ارجمند دکتر غالمرضا خاتمی ریاست انجمن.

 دوستان و همکاران عزیز موفقیت هر انجمن مرهون همفکري و همکاري شما عزیزان است. 

از محضر یکایک شما بزرگواران تقاضا دارم به هرشکلی که صالح می دانید ما را در پیشبرد اهداف عالیه انجمن یاری نموده،

 انشااهلل بتوانیم با محبت شما بزرگواران انجمن را به اوج موفقیت برسانیم.

دکتر محمدرضا بلورساز
دبیر انجمن پزشکان کودکان ايران 
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جلسه علمی ماهیانه انجمن پزشکان کودکان ايران دی 1392

ريفالکس گاستروازوفاژيال

اعضای پانل: دکتر غالمرضا خاتمی، دکتر مهری نجفی، دکتر فريد ايمان زاده

 Gastroesophageal( عبور محتویــات معده به داخــل مــری
Reflux -GER( یک پدیده فیزیولوژیک اســت که در شیرخواران 

سالم، کودکان، بالغین رخ می دهد. اکثر این اپی سودها کوتاه بوده 
 GERD و موجب عالئم یا صدمه یا عوارض نمی گردد. در حالی که
زمانی اســت که اپی سودهای ریفالکس موجب عوارضی چون وزن 

گیری کم شده است. 
GER در شیرخوران سالم بسیار شایع است. به طوری که شیرخوار 

ممکن اســت 30 بار یا بیشــتر در روز ریفالکس داشــته باشد. با 
افزایش سن میزان آن کاســته می شود. در ارزیابی شیرخواری که 
رگورژیتاســیون های مکرر دارد قدم اول این است که تعیین کنیم 
آیا کودک بیمــاری دیگری غیر از GER نــدارد و در مرحله دوم 
کمپلیکاســیون های ریفالکس مثل ازوفاژیــت و FTT را ارزیابی 

کنیم. لــذا باید دید مشــکالتی مثل وزن گیری کــم، اجتناب از 
خوردن، بی قراری و یا خون ظاهری یا OB در مدفوع هست یا نه؟ 
 وجود عالئم هشــدار دهنده زیر حاکی از این اســت که ریفالکس 
شیرخوار ممکن است به دنبال بیماری های گوارشی و یا سیستمیک 

باشد. این نشانه ها عبارتند از:
عالئم يا نشــانه های حاکی از انســداد گوارشــی يــا بیماری 

گوارشــی :اســتفراغ صفراوی: خونریزی GI، هماتمز، هماتوشزیا، 

شروع اســتفراغ بعد 6 ماهگی، یبوست، اسهال، حساسیت یا اتساع 
شــکم، نشــانه های حاکی از بیماری سیســتمیک یا نورولوژیک 
ماکروومیکروسفال، تشنج،  برجســته،  فونتال  )هپاتواسپلنومگالی، 

هیستونی یا هیپوتونی، اختالالت ژنتیک، عفونت های مزمن( 
عالئم غیراختصاصی: 

تب، لتارژی، اختالل رشــد، رگورژیتاســیون، بی قراری، امتناع از 

خوردن، وزن گیری کم، هماتمز، آپنــه وقایع تهدیدکننده حیات، 
مشــکالت تنفسی در کودکان با رگورژیتاســیون متناوب، عوارض 
تنفســی مثل وزینگ، کاهش دریافت غذا، وزن گیری کم، سندرم 
Sandifer )وضعیت غیرمعمول شامل قوس دادن گردن به عقب ...(

عالئــم در نوجوانــان و بالغ جوان به صورت، ســوزش ســردل، یا 
رگورژیتاســیون است. عوارض ریفالکس شــامل ازوفاژیت، تنگی، 

مری Barrett و خشونت صدا و آسم است است. 
آزمون های تشخیصی 

 GERD که برای تشخیص Impedance متری و ماینتورینگ pH

در شیرخوار به ندرت استفاده می شود. استفاده از آن ها در بیمارانی 
است که عالئم آتپیک )مثل استرویدور آپنه( دارند. 

راديولــوژی: در شــیرخوارانی که اســتفراغ جهنده یا اســتفراغ 

صفــراوی دارند حتمــاً جهت اثبات یا در انســدادهای گوارشــی 
بایــد eppegies upper GI serious به عمــل آورد. رادیولوژی 

به طور روتین برای ارزیابی شیرخوار با ریفالکس ضرورت ندارد. 
آندوسکوپی: وسیله مفیــدی در شــیرخوارانی است که به درمان 

تجربی جواب نداده اند و یا در بیمارانی که به نظر آلرژی دارند و یا 
علی رغم مداخله رژیم، جواب نداده اند. ضمن آندوسکوپی بیوپسی 

باید گرفته شود تا به تشخیص GERD یا آلرژی کمک کند. 
درمان Empiric: 2-1 هفته درمان با داروهای متوقف کننده اسید 
نیز می تواند به عنوان یک روش تشخیصی به کار رود که در صورت 

پاسخ بیمار ادامه می یابد.  
 )Position( نحوه خوابیدن

شــیرخواران زیریک ســال باید موقع خواب رو به پشــت بخوابند. 

وضعیت رو به شکم به خاطر خطرات SIDS توصیه نمی شود. 
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موقعیــت  نیمــه نشســته مفیــد نیســت، چــون ریفالکس را 

افزایش می دهد. باالبردن سر گهواره نیز کمکی نمی کند. 

به پهلو خواباندن در این گروه سنی توصیه نمی شود. به عالوه همراه 

با افزایش ریسک SIDS هست. 

درمان های فارماکولوژيک: 

در شــیرخواران با happy spitter( GER( استفاده نمی شدند. 

حقیقتاً در 50%> شــیرخواران که عالئــم GERD را هم دارند، 

بهبــودی قابل توجه یا برطرف شــدن عالئم بــه دنبال روش های 

کنســرواتیو )تغلیظ رژیم، اجتناب از دود ســیگار، حذف پروتئین 

شیرگاو( به وجود می آید. 

در مواردی که به درمان های فوق پاسخی وجود نداشته باشد می توان 

از H2 Blocker یا مشتقات PPI استفاده کرد. 

پروکنتیک های نقش جزئی در درمان ریفالکس در این گروه سنی 

دارند. عوارض این داروها متاســفانه قابل توجه است. مثل عوارض 

CNS در متوکلوپرامید و آریتمی برای Cisaprid . لذا اســتفاده 

از پروکنتیک ها فقط باید در بیمــاران خاص با مانیتورینگ دقیق 

واکنش های دارویی باشد.

درمان GERD در کودکان و نوجوانان 

تغییرات در سبک زندگی: بســتگی به سن بیمار و خصوصیات 

عالئم دارد. 

در شیرخواران که ریفالکس غیرکمپلیکه دارند )GER( تنها تغییر 

سبک زندگی کفایت می کند. تغذیه با حجم کمتر و فواصل کمتر، 

اجتناب از پرخوری و دود سیگار می تواند موجب بهبود عالئم شود. 

Position در این شیرخواران توصیه نمی شود. 

رژيم غذايی: 

حدود 65% شــیرخواران با ریفالکس آلرژی به شــیرگاو دارند. در 

حدود 50 ـ 30% از این افراد عالوه بر شــیرگاو به سویا هم آلرژی 

دارند. چون تشــخیص آلرژی یک تشــخیص کلینیکی است دادن 

یک دوره 2 ـ 1 هفته از رژیم هیپوآلرژیک مناســب است، خصوصاً 

اگر بیمار امتناع از خوردن، بی قراری و وزن  گیری کم هم داشــته 

باشــد. در شــیرخوارانی که فرموال می خورند استفاده از شیرهای 

کاماًل هیدرولیزه توصیه می شود. شیرحاوی سویا در سن زیر 6 ماه 

توصیه نمی شــود. در شیرخواران شیرمادرخوار رژیم حذف لبنیات 

گاو باید در مادر اجرا شود. الزم به ذکر است که شیر مادر خود یک 

نقش حفاظتی در شــیرخوارانی که رگورژیتاسیون دارند، می تواند 

داشته باشد. 

تغلیظ رژيم غذايی: 

عوامل تغلیظ کننده شــیر می توانــد موجب تقلیل بعضی از عالئم 

و تعداد ریفالکس شــوند و روی ریفالکس ایندکس )RI( تاثیری 

نداشــته باشــند. کمک دیگر تغلیظ رژیم )با کمک ســرال برنج( 

افزایش در کالری و در نتیجه بهبودی در وزن گیری کودک است. 

فرموالی غلیظ شده با آرد carob و ضمغ لوبیا )شیرهای AR( در 
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بازار وجود دارد. این شیرها نباید جایگزین شیرمادر شوند. 

کاهش وزن در بیماران با وزن زياد: 

باال بردن سرتخت در افرادی که عالئم شبانه دارند. یا گرفتگی صدا 

دارند، مهم است. 

اصالح رژيم:

اجتناب از خوردن شــکالت، نعنا، آشامیدنی های اسیدی )کوال( با 

کافئین و شــربت پرتقال ممکن اســت عالئم را بدتر کند. منفعت 

کاهش چربی ثابت نشده است. 

- اجتناب از خوابیدن به پشت بعد از غذا خوردن

- اجتناب از دود سیگار، الکل

فارماکوتراپی: 

 Esomeprazole ،شامل امپرازول، پنتوپرازول، النسوپرازول PPI

همگی موجب مهار ترشح اسید می شوند. اختالف در فارماکوتراپی 

و efficacy بین آن ها به نظر کم است و تصمیم به درمان با آن ها 

براساس قیمت و پذیرش خود بیمار است. 

در مواردی که بیمار ازوفاژیت اروزیو )اثبات در آندوســکوپی( دارد 

و یا  H2 Blocker جواب نداده، حتماً باید از PPI استفاده کرد. 

مــدت درمــان بســتگی بــه عالئــم بیمــار و یافتــه هــای 

آندوســکوپی )در صورتی که آندوســکوپی شده باشــد( دارد که 

معموالً بین 2 تا 6 ماه است.  
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جلسه علمی ماهیانه انجمن پزشکان کودکان ايران بهمن 1392
هیپربیلی روبینمی غیر مستقیم نوزادی

اعضای پانل: دکتر حسین فخرايی، دکتر محمد کاظمیان، دکتر مینو فالحی، دکتر ابوالفضل افجه ای، دکتر علی ناصح، 

دکتر میترا رادفر، دکتر مريم خشنود شريعتی

 جهت بررســی احتمال هیپربیلی روبینمــی نوزادی در تمامی 

نوزادان تازه متولد شده موارد زير توصیه می شود: 

1. انجام بررســی بالینی و در صورت لزوم کنتــرل بیلی روبین با 
نمونه گیری خون و یا از طریق ســطح پوست در کلیه نوزادان در 

مدت زمانی که در زایشگاه حضور دارند.
• بر مبنای ســطح بیلی روبین نوزاد و علت بروز آن )همولتیک یا 

غیر همولتیک( یکی از موارد زیر انجام می شود:
• پیگیری و انجام سریال بیلی روبین 

• انجام فتوتراپی 
IVIG تزریق •

• انجام تعویض خون

 عوامل خطر برای ابتالی نوزاد به هیپربیلی روبینمی شديد: 

 گروه الف: عوامل خطر زياد :

1. زردی  بالینی در 24 ساعت اول تولد
2. سطح بیلی روبین نوزاد در منطقه پر خطر در منحنی زیر

3. وجود ناسازگاری های خونی و کومبس مستقیم مثبت
G6PD 4. کمبود آنزیم

5. سن داخل رحمی 35 تا 36 هفته
6. ابتالی فرزنــد دیگر خانواده به هیپربیلــی روبینمی و دریافت 

فتوتراپی
7. وجود سفال هماتوم و یا اکیموز بر روی پوست

8. تغذیه انحصاری با شیرمادر
9. کاهش بیش از ده درصد وزن بدن در روزهای اول تولد

 گروه ب: عوامل خطر متوسط: 

1. سطح بیلی روبین در منطقه متوسط در منحنی زیر
2. سن داخل رحمی 37 تا 38 هفته

3. زردی بالینی  بعد از 24 ساعت اول و  قبل از ترخیص از زایشگاه
4. ابتــال فرزند دیگر خانواده بــه هیپربیلی روبینمی، بدون نیاز به 

فتوتراپی
5. نوزاد ماکروزومیک مادر دیابتیک

6. سن مادر بیشتر از 25 سال
7. جنس مذکر

 گروه ج: عوامل خطر کم:

1. سطح بیلی روبین نوزاد در منطقه کم خطر در منحنی زیر

2. نوزاد کاماًل رسیده )ترم(
3. تغذیه انحصاری با شیر خشک

4. ترخیص به موقع ) بعد از 48 ساعت ( از زایشگاه

نموگــرام تعیین منطقه خطر پیش بینی ابتالی نوزاد به هیپربیلی 
   )Bhutani Nomogram( روبینمی
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برای پیگیری و کنترل مجدد بیلی روبین در نوزاد دســتورالعمل 
زیر توصیه می شود:

زمان مراجعه مجدد جهت کنترل بیلی روبینگروه

24 ساعتالف

48 ساعتب

72 ساعتج

بررسی های آزمايشگاهی در هیپربیلی روبینمی نوزدان:

- بررســی های اولیه آزمایشــگاهی در نوزاد مبتــال به هیپربیلی 
روبینمی غیر مستقیم شامل موارد زیر است:

 Bil ,  CBC- diff- Platelet ,  Retic count ,  Direct

 Coombs ,  G6PD ,  Blood groups & Rh )mother

 ,and baby(, Peripheral blood smear

- در مواردی که علت هیپربیلی روبینمی مشــخص نباشــد انجام 
آزمایش های دیگر مانند آزمون های تیرویید، کشت و کامل ادرار، 

بررسی های متابولیک و ... نیز ممکن است ضروری باشد.
 انديکاسیون شروع فتوتراپی بر مبنای مناطق خطر:

برای نوزادان کم خطر )بیشتر از 38 هفته حاملگی و بدون همولیز 
و سایر عوامل مستعد کننده(:  

1. برای 24 ساعت اول تولد: بر مبنای نظر پزشک معالج
2. برای 24 تا 48 ساعت تولد : بیلی روبین 12 میلی گرم / دسی لیتر 

یا بیشتر
3. برای 48 تا 72 ساعت تولد : بیلی روبین 14 میلی گرم /دسی لیتر 

یا بیشتر
4. بعد از 72 ساعت 16 میلی گرم / دسی لیتر یا بیشتر

برای نوزادان با خطر متوســط )نــوزادان 35 تا 37 هفته کامل، 

بدون همولیز و ساير عوامل مستعد کننده(: 

1. برای 24 ساعت اول تولد: بر مبنای نظرپزشک معالج
2. برای 24 تا 48 ســاعت اول تولد: بیلــی روبین  10 میلی گرم / 

دسی لیتر یا بیشتر
3. برای 48 تا 72 ســاعت اول تولد:  بیلی روبین 12 میلی گرم / 

دسی لیتر یا بیشتر
4. بعد از  72 ساعت  14 میلی گرم / دسی لیتر یا بیشتر

برای نوزادان با خطر زياد )نوزادان با سن داخل رحمی 35 تا 37 

هفته کامل همراه با عوامل مستعد کننده(:

1. برای 24 ساعت اول تولد: براساس نظر پزشک معالج
2. برای 24 تا 48 ساعت بعد از تولد 8 میلی گرم / دسی لیتر

3. برای 48 تا 72 ســاعت اول تولد بیلــی روبین 10 میلی گرم / 
دسی لیتر یا بیشتر

4. بعد از  72 ساعت  12 میلی گرم / دسی لیتر یا بیشتر
انديکاسیون تعويض خون بر مبنای مناطق  خطر:  

میزان بیلــی روبین توتال جهت انجام تعویض خون بر مبنای قرار 
گرفتن نوزاد در مناطق خطر به شرح زیر پیشنهاد می شود:

الف: برای نوزادان کم خطر )بیشتر از 38 هفته حاملگی و بدون 

همولیز و ساير عوامل مستعد کننده(:  

1. برای 24 ساعت اول تولد: بر مبنای نظر پزشک معالج
2. برای 24 تا 48 ساعت تولد: بیلی روبین 18 میلی گرم / دسی لیتر  
3. برای 48 تا 72 ساعت تولد:  بیلی روبین 20 میلی گرم /دسی لیتر  
4. بعداز 72 ساعت تولد:  بیلی روبین 20 تا 25 میلی گرم / دسی لیتر
ب: برای نوزادان با خطر متوســط )نوزادان با سن داخل رحمی 

بیشــتر از 38 هفته همراه با عوامل خطــر و يا 35  تا 37 هفته    

کامل، بدون همولیز و ساير عوامل مستعد کننده(: 

1. برای 24 ساعت اول تولد: بر مبنای نظرپزشک معالج
2. برای 24 تا 48 ســاعت اول تولد: بیلی روبین  16 میلی گرم / 

دسی لیتر  
3. برای 48 تا 72 ســاعت اول تولد:  بیلی روبین  18  میلی گرم / 

دسی لیتر  
4. بعــداز 72 ســاعت تولد: بیلــی روبین 18 تــا 20 میلی گرم / 

دسی لیتر
ج: برای نوزادان با خطر زياد )نوزادان با سن داخل رحمی 35 تا 

37 هفته کامل همراه با عوامل مستعد کننده(:

1. برای 24 ساعت اول تولد: براساس نظر پزشک معالج
2. برای 24 تا 48 ساعت بعد از تولد 14 میلی گرم / دسی لیتر

3. برای 48 تا 72 ســاعت اول تولد بیلــی روبین 16 میلی گرم / 
دسی لیتر یا بیشتر
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4. بعداز 72 ساعت تولد: بیلی روبین 16 تا 18  میلی گرم / دسی لیتر

جدول درمان هیپربیلی روبینمی غیرمستقیم در نوزادان در 

منطقه کم خطر

سن نوزاد 
)ساعت(

میزان بیلی روبین
)mg/dl( برای شروع 

فتوتراپی

میزان بیلی روبین 
)mg/dl( برای 

تعویض خون

بر مبنای نظر پزشکبر مبنای نظر پزشک24

241218 تا 48

481420 تا 72

20 تا 1625بعد از 72

جدول درمان هیپربیلی روبینمی غیرمستقیم در نوزادان در 

منطقه خطر متوسط

سن نوزاد 
)ساعت(

میزان بیلی روبین
)mg/dl( برای شروع 

فتوتراپی

میزان بیلی روبین 
)mg/dl( برای 

تعویض خون

بر مبنای نظر پزشکبر مبنای نظر پزشک24

241016 تا 48

481218 تا 72

18 تا 1420بعد از 72

جدول درمان هیپربیلی روبینمی غیرمستقیم در نوزادان در 

منطقه پر خطر

سن نوزاد 
)ساعت(

میزان بیلی روبین
)mg/dl( برای شروع 

فتوتراپی

میزان بیلی روبین 
)mg/dl( برای 

تعویض خون

بر مبنای نظر پزشکبر مبنای نظر پزشک24

24814 تا 48

481016 تا 72

16 تا 1218بعد از 72

داروها: 

:IVIG

تزریــق IVIG در هیپربیلــی روبینمی غیرمســتقیم ناشــی از 
ناســازگاری خونی )ABO & Rh(  در چند روز اول ممکن است 
از شــدت همولیز کاســته و نیاز به تعویض خون را کاهش دهد. 
دوز پیشــنهادی به میــزان 500 میلی گرم تا یک گــرم  به ازاء 
هر کیلو گرم وزن بدن در طی دو ساعت توصیه می شود. این دوز 

در12 تا 24 ساعت بعد از دوز قبلی  قابل تکرار است. 

فنوباربیتال:

اســتفاده از فنوباربیتال جز در مورد ســندرم کریگلرناجار تیپ 2 
توصیه نمی شــود. با توجه به اینکه ممکن اســت سبب بی حالی، 
خــواب آلودگی و ... در نوزاد شــود، الزم اســت از تجویز آن در 

هیپربیلی روبینمی نوزادی خودداری شود. 

ساير داروها: 

اســتفاده از ســایر داروها ) تجویزی و یا ســنتی( از قبیل محلول 
گلوکــز، کلوفیبــرات، بیلی ناســتر، شیرخشــت، ترنجبیــن و ... 
به هیچ وجه در درمان هیپربیلی روبینمی نوزادی جایی نداشته و 
عالوه بر احتمال بروز عوارض ناخواســته ممکن است سبب تاخیر 

در مراجعــه به موقع خانواده برای کنتــرل بیلی روبین و عوارض 
ناشی از  هیپربیلی روبینمی شود. 

توضیحات: 

1. تغذیه مکرر نوزاد با شیرمادر در روزهای اول بعد از تولد به مقدار 
قابل توجهی سبب کاهش شدت هیپربیلی روبینمی می گردد. 

2. ترخیص زود هنگام نوزاد از زایشــگاه )کمتر از 48 ساعت برای 
زایمان ســزارین و کمتر از 24 ساعت برای زایمان طبیعی( توصیه 
نمی شود، زیرا ممکن است باعث بروز هیپربیلی روبینمی در نوزاد 

و عدم تشخیص آن به وسیله خانواده گردد.
3. در هنگام ترخیص نوزاد از زایشــگاه بــرای پیگیری هیپربیلی 
روبینمی از منحنی فوق اســتفاده شود. درصورت عدم استفاده از 
منحنی توصیه به مراجعه مجدد حداکثر 48 ساعت بعد از ترخیص 

ضروری است.  
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4. فتوتراپی در منزل در شــرایط بسیار محدود ممکن است تحت 
نظر پزشک متخصص و با کنترل دقیق بالینی و آزمایشگاهی قابل 

انجام باشد ولی مورد توصیه ما نمی باشد.
5. درصورتی که نوزاد عالوه بر هیپربیلی روبینمی عالئم دیگری از 
قبیل خوب شیرنخوردن، عدم وزن گیری مناسب، استفراغ، اسهال، 
تب، بی حالی و... نیز داشــته باشــد بایستی مسائل دیگر از جمله 
عفونــت، بیماری های متابولیک و ... نیز مورد نظر بوده و عالوه بر 
درمان هیپربیلی روبینمی این مسائل را نیز بررسی و درمان نمود. 
6. در مــورد هیپربیلــی روبینمی های طول کشــیده )بیش از دو 
هفته( مســائلی از جمله هیپوتیروییدی مــادرزادی، گاالکتوزمی، 
عفونت ادراری و ... را بایستی مد نظر داشته و احتمال آن رد شود. 
7. چنانچــه احتمال هیپربیلی روبینمی ناشــی از شــیرمادر در 
زردی های طول کشــیده داده شــود ) بعد از رد احتمال مسائل 
پاتولوژیک( قطع شــیرمادر جز در موارد بســیار معدود ضرورتی 
نــدارد، زیرا اکثریت قریب به اتفاق این نــوزادان با ادامه تغذیه با 

شیرمادر و در صورت لزوم دریافت فتوتراپی بهبود می یابند.
8. چنانچــه برای اندازه گیری بیلی روبیــن از طریق نمونه گیری 
خون و یا از سطح پوست اســتفاده می شود و درصورتی که فقط 
بیلی روبین توتال گزارش شود، بعد از هفته دوم الزم است برای رد 

احتمال کلستاز، بیلی روبین مستقیم نیز اندازه گیری شود.
9. درصورتی که بیلی روبین مستقیم بیش از 20 درصد بیلی روبین 
توتال  باشد به عنوان هیپر بیلی روبینمی مستقیم بررسی و پیگیری 

شود )به مبحث هیپربیلی روبینمی کلستاتیک مراجعه شود(.
10. کلیه ارقام بیلی روبین بر مبنای بیلی روبین توتال بوده و نیازی 

به کم کردن بیلی روبین مستقیم از بیلی روبین توتال نمی باشد.
11. در نوزادی که قبال فتوتراپی دریافت نکرده است قبل از آماده 
شــدن خون برای انجام تعویض خون اســتفاده از فتوتراپی شدید 

)Intensive( توصیه می شود. 
12. چنانچه بعد از دریافت فتوتراپی شــدید و تا زمان آماده شدن 
خون )حداکثر 6 ســاعت( ســطح بیلی روبین نــوزاد همچنان در 
محــدوده تعویض خون باقی بماند، تعویــض خون انجام و در غیر 
این صورت ادامه فتوتراپی و کنترل ســریال بیلی روبین پیشنهاد 

می شود. 

13. از فتوتراپی شدید چنانچه سطح بیلی روبین 4 تا 5 میلی گرم/ 
دسی لیتر از محدوده تعویض خون کمتر باشد استفاده می شود.

14. چنانچــه نــوزاد تحــت فتوتراپی شــدید باشــد زمانی که 
میــزان بیلــی روبین خون 5 میلی گرم در دســی لیتــر کمتر از 
محدوده تعویض خون بشــود، فتوتراپی شــدید قطع و فتوتراپی 

معمولی شروع شود.  
15. تجویز سرم داخل وریدی برای نوزادانی که از فتوتراپی معمولی 
یا شدید استفاده می کنند و یا بعد از انجام تعویض خون، ضرورتی 

ندارد مگر در مواردی که نوزاد مبتال به دهیدراتاسیون باشد.
16. تجویز آنتی بیوتیک برای نوزادانی که تعویض خون می شوند، 
ضرورتی نــدارد مگر در مــواردی که نوزاد مشــکوک به ابتال به 

سپسیس  باشد. 
17. انجام کشــت خون قبل و بعد از تعویــض خون از کاتتر نافی 
ضرورتی نداشــته و صحیح نمی باشد و چنانچه احتمال عفونت در 
نوزاد داده شود، الزم است نمونه گیری خون جهت انجام کشت از 

رگ های محیطی صورت گیرد.

بر گرفته از مجموعه پروتکل های تشــخیصی، درمانی بخش های 
نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان
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جلسه علمی ماهیانه انجمن پزشکان کودکان ايران اسفند 1392

آنمی هیپوکروم میکروسیتیک

اعضای پانل: دکتر محمد تقي ارزانیان، دکتر حسن ابوالقاسمي، دکتر ثمین علوي، دکتر فريده موسوي

مهم ترين علل آنمی هیپوکروم میکروسیتیک :

کمبود آهن 
کــم خونی بیماری های مزمن )بیشــتر به شــکل یک کم خونی 

نورموسیتیک پدیدار می شود( 
اختالل در سنتز گلوبین )تاالسمی( 

کم خونی های سیدروبالستیک ارثی 
کم خونی سیدروبالستیک اکتسابی مثل  مسمومیت با سرب 

کم خونی فقر آهن 

عنصر آهن در ســاختار هموگلوبین گلبول قرمز نقش اساسی دارد 
و در نتیجه یکی از عناصر مورد نیاز و بســیار ضروری برای ساخت 
گلبول های قرمز می باشد. کمبود این عنصر باعث آنمی فقر آهن 
می شــود. عوامل مختلفی مانند خونریزی های داخلی و خارجی، 
کمبود آهن در رژیم غذایی، همولیز عروقی و سو جذب آهن از غذا 

می تواند این نوع آنمی را ایجاد کند. 
بدن انســان می تواند پس از یک تا ســه روز خونریزی شــدید،  
پالســمای از دست رفته را جبران نماید و اگر خونریزی ادامه پیدا 
نکنــد در مدت 3 تــا 6 هفته غلظت گلبول هــای قرمز را به حد 
طبیعی برســاند. در خونریزی های مزمن، بدن نمی تواند آهن از 
دســت رفته را از روده جــذب نموده و هموگلوبیــن مورد نیاز را 
بســازد و در نتیجه هموگلوبین کمی ساخته می شود و گلبول ها 

کوچک تر از حد طبیعی می شود.
کمبــود آهن در مواقعي که بدن نیاز زیادي به آهن دارد نیز ایجاد 
مي شــود. نوزادان ترم که تغذیــه انحصاری از شــیر مادر دارند 
می بایست از دو ماهگی قطره آهن قرار بگیرند. دوران شیرخوارگي 
نیز که رشــد به ســرعت در حال انجام شدن اســت، تا 2 سالگی 
درمــان با آهن تکمیلی باید ادامه یابد. کودکان در ســنین 6-24 

ماهگي بسیار مستعد کم خوني فقر آهن هستند.
در ابتــداي کم خوني فقــر آهن گلبول هاي قرمــز نورموکروم و 
نورموسیتیک هستند. با پیشرفت کم خوني سایر خصوصیات شامل 
پوي کیلوسیتوز، آنیزوســیتوز آشکار مي شوند و در ادامه درجات 
مختلفي ازهیپوکرومي و میکروسیتوز نیز مشاهده خواهد شد. تعداد 
مطلق رتیکولوسیت ها در کم خونی فقر آهن معموالً کاهش نشان 
مي دهد. مقدار آهن سرم در مراحل بروز عالئم بالینی کاهش یافته 
و TIBC افزایش مي یابــد. درفقر آهن پالکت ها معموالً افزایش 
دارند مگر در موارد فقر شدیدآهن که پالکت ها کاهش مي یابند. 
اگر دفــع آهن بیش از دریافت آن و طول مــدت این عدم تعادل 
براي خالي شدن ذخایر آهن بدن کافي باشد، آهن الزم براي تولید 
طبیعي هموگلوبین در دسترس نخواهد بود و به تدریج کم خوني 

هیپوکروم میکروستیک ناشی از فقر آهن بروز مي کند.
عالئم ظاهری کم خونی فقر آهن 

ضعف، سســتی، طپش قلــب و گاهی تنگی نفــس،  التهاب زبان 
)گلوســیت(که با سرخی، ورم،  صاف شدن،  براق شدن و حساس 
شــدن زبان مشخص می شود، ورم گوشه های دهان و ناخن های 
قاشــقی شــکل از عالئم کم خونی فقرآهن در مراحل پیشــرفته 
می باشــد. در شــیرخواران و کودکان از عالئم مهم آنمی فقرآهن 
بداخالقی و تحریک پذیری می باشد. همچنین آنمي فقرآهن طول 
کشیده می تواند با اثرات اختالالت شناختی و اختالالت هوشی در 
کودکان همراه باشد. افراد کم خون ممکن است تحریک پذیر بوده 
و زود عصبانی شوند یا حالت بی تفاوتی داشته باشند. این تغییرات 
رفتاری در بچه های کم خون بیشتر دیده می شود و به همین دلیل 
پدران و مادرانی که با رفتارهای ناپســند بچه ها روبه رو می شــوند 
قبــل از نصیحت و تنبیه به این فکر بیفتند که شــاید کودکی کم 
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خون دارند. در بچه ها فقر آهن می تواند باعث تأخیر رشد نیز بشود 
و در موارد شدیدتر ضایعات همیشگی بر جای بگذارد. این کودکان 
معموالً ضریب هوشی پایین ترازحد طبیعی داشته و به دلیل کاهش 

قدرت یادگیری دچار افت تحصیلی می شوند. 

شکل1. گستره خون محیطی در کم خونی فقر آهن

شکل2. گستره خون محیطی در کم خونی فقر آهن.
گلبول های قرمز طبیعی اندازه ای در حدود اندازه هسته یک 

لنفوسیت کوچک طبیعی دارند. 

شکل3. گستره خون محیطی در کم خونی فقر آهن. عالوه بر 

گلبول های قرمز هیپوکروم میکروسیتیک تعدادی الیپتوسیت 
)مقابل فلش( نیز مشاهده می شوند. مشاهده آلیپتوسیت ها در 

این کم خونی شایع است. 

تاالسمی: 

تاالسمی نوعی کم خونی ارثی و ژنتیکی است که به علت اشکال 
در ســاخت زنجیره های پروتئینی هموگلوبیــن به وجود می آید. 
تاالســمی به دو نوع آلفا تاالسمی و بتا تاالسمی تقسیم می شود 
که خود بتا تاالسمی هم شامل تاالسمی ماژور )تاالسمی شدید( 
و تاالســمی مینور یا تاالســمی خفیف می باشــد. افراد مبتال به 

تاالسمی مینور در واقع کم خونی خفیفی دارند.  
بتا تاالســمی ماژور به علت حذف یا جهش در هر دو ژن سازنده 
زنجیره بتا ایجاد می شــود و به ایــن ترتیب یا هیچ زنجیره بتایی 
ســاخته نمی شود و یا به مقدار کمی ســاخته می شود. درنتیجه 
زنجیره هــای آلفــا جبران می کند کــه این زنجیره هــای آلفای 
اضافــی در پیش ســازهای گلبول های قرمز در مغز اســتخوان 
رســوب می کنند و سبب خون سازی غیر موثر می شود. به علت 
خون ســازی غیر موثر، مراکز خون ســاز خارج مغز اســتخوان، 
از جمله کبد و طحال شــروع به خون ســازی می کنند و بزرگ 
می شــوند. بیماری معموالً به صورت کم خونی شدید در 6 ماهه 
اول زندگی کودک تظاهر می کند و درصورت عدم شــروع تزریق 
خــون، بافت مغز اســتخوان و مکان های خون ســاز خارج مغز 
استخوان فعال و بزرگ شــده و باعث بزرگی مغز استخوان ها به 
خصوص اســتخوان های پهن )صورت و جمجمه( و بزرگی کبد و 

طحال می شوند.
تاالسمی شدید و درمان نشده همیشه باعث مرگ در دوران کودکی 
می گردد. در صورت تزریق مکرر خون و حفظ ســطح مناســبی از 
خــون می توان طول عمــر را افزایش داد و تا حــد زیادی مانع از 
تغییرات اســتخوانی و اختالل رشــد گردید. هدف از تزریق خون 
مکرر برای بیمار حفظ هموگلوبین بیمار در سطح باالی 10 است.
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تغذیه با شــیر مادر هم براي ســالمت مادر و هم شــیرخوار مفید 

اســت. روابط عاطفي و اجتماعي را بهبود مي بخشــد، هزینه ها را 

کاهش مي دهد و براي اجتماع یک ارزش به حساب مي آید. آکادمي 

کودکان آمریکا و ســازمان جهاني بهداشت تغذیه با شیر مادر را به 

شدت تأیید مي کنند. این مسئولیت رهبر تیم مراقبت هاي سالمت 

یعني متخصص کودکان است که اهمیت تغذیه با شیر مادر را درک 

کرده، آن را ترویــج نماید و توانایي الزم را براي ارزیابي و مدیریت 

نحوه ی شیردهي مادر داشته باشد. 

در بیانیه سال 2012، آکادمي کودکان آمریکا بر تغذیه ی انحصاري 

با شــیر مادر تا 6 ماهگي و ســپس ادامه ی آن همراه با استفاده از 

غذاي کمکي تا یک ســال و بیشتر تأکید شده.  در این بیانیه آمده 

اســت که متخصصین کودکان نقش بسیار حساسی در امر ترویج و 

حمایت از تغذیه با شیر مادر دارند و  باید اطالعات الزم را در مورد 

مخاطراتي که عدم تغذیه با شــیر مادر براي ســالمت دارد، داشته 

باشند، مادران را حمایت و ارائه کنندگان مراقبت هاي سالمت را در 

زمینه ی ترویج و مدیریت تغذیه با شــیرمادر تربیت کنند. آکادمي 

کودکان آمریکا توصیه مي کند که همه ی نوزاداني که با شــیرمادر 

تغذیه مي شوند بین روزهاي 3 تا 5 تولد یعني 48 تا 72 ساعت پس 

از ترخیص از بیمارستان توسط مراقب آگاه بررسي و معاینه شوند و 

در این معاینه باید وزن نوزاد و وضعیت آب بدن و دفع او بررسي و 

نحوه ی  تغذیه او هم مشاهده شود. متخصص کودکان مناسب ترین 

فرد براي ترویج تغذیه با شــیرمادر است . متخصصین کودکان باید 

درارتباط با اصول تغذیه با شیرمادر و نیز نحوه ی استمرار آن و رفع 

موانع و مشکالت احتمالي مادر اطالعات الزم و براي ارزیابي کفایت 

نقش متخصص کودکان در ارتقاء تغذيه کودکان با شیرمادر

Pediatric Clinics of North America : برگرفته از کتاب
دکتر سید علیرضا مرندی 1

آن مهارت  کافی داشته باشند. 

متخصصین کودکان مناســب ترین افراد براي آموزش دانشجویان، 

دســتیاران و پزشــکان فارغ التحصیل هســتند. آنان مــي توانند 

سیاست هاي بیمارستان ها را به گونه اي ارتقاء بخشند که  ده اقدام 

توصیه شــده  براي تغذیه موفق با شیرمادرکه مورد تأیید سازمان 

جهاني بهداشــت، یونیســف، آکادمي کودکان آمریــکا و آکادمي 

پزشکي تغذیه با شیرمادراست، اعمال گردد. متخصص کودکان باید 

با همفکري و همکاري متخصصین زنان و زایمان برنامه هاي مطلوب 

و جامعه محوري براي ترویج تغذیه با شیرمادر داشته باشند. 

در ســال 2011 ، مسئول بهداشت عمومي آمریکا دستورالعملي را 

بــراي ترویج و حمایت از تغذیه با شــیرمادر صادر نمود و اقدامات 

متعددي را توصیه کرد از جمله : 

• آمــوزش مادران و خانواده ی آنــان همراه با  حمایت از مادران و 

خانواده ها

• تشویق جوامع به حمایت از تغذیه با شیرمادر

• آموزش گروه هاي حامي مادران 

• ارتقاء تغذیه با شیرمادر در جوامع، مؤسسات و رسانه ها 

• حذف موانع تجاري تغذیه با شیرمادر 

• حمایت بیمارستان ها از کودکان

• آموزش ارائه کنندگان مراقبت هاي سالمت 

• اطمینان یافتن از دسترسي به خدمات تغذیه با شیرمادر 

• پرداخت حقوق کامل در مدت مرخصي مربوط به شیردهی

• تأمین مهدکودک 

• تخصیص اعتبارات بیشتر براي تحقیقات در زمینۀ تغذیه با شیرمادر

1. فوق تخصص نوزادان، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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• حمایت از بسیج هاي تغذیه با شیرمادر

• تقویت رهبري تغذیه با شیرمادر 

• حمایت از جمع آوري و تحلیل آمارها در زمینه تغذیه با شیرمادر  

در آمریــکا با توجه به ایــن امر که تغذیه با شــیرمادر حتي براي 

9 مــاه موجب کاهش 30% چاقي مي شــود و آگاهي دادن به اینکه 

مناســب ترین تغذیه براي شــیرخواران شــیر مادر بوده و کلیدي 

شناخته شــده براي سالمت آنان اســت میزان تغذیه با شیر مادر 

مرتباً در حال افزایش می باشد. 

مطلقاً نباید پذیرفت که شــیرمصنوعي جایگزین قابل قبولي براي 

شیرمادر است، چرا که مصرف شیر مصنوعي:

• شیرمادر را کاهش مي دهد. 

• شروع آن را دچار تأخیر مي کند.

• احتقان پستان مادر را افزایش مي دهد.

• اعتماد به نفس مادر را مخدوش مي کند.

• فلورمیکربــي روده در تغذیه با شــیرمادر و شیرخشــک کاماًل 

متفاوت است.

•  فعالیت هاي بازدارنده برعلیه میکروارگانیســم ها را دچار اختالل 

مي کند. 

• سبب افزایش بیماري هاي حاد و مزمن دوران کودکی مي شود.

• مدت تغذیه انحصاري و اصوالً تغذیه با شیرمادر را کاهش مي دهد.

 خالصه اینکه تغذیه با شــیرمادر باید به عنوان یک هنجار باشد و 

متخصصیــن کودکان باید براي ترویج آن تــالش کنند. در آمریکا 

کمتر از نیمي از نوزادان پس از زایمان طبیعي در ساعت اول، تغذیه 

با شیرمادر را شروع مي کنند. 

دانش:

متخصصین کــودکان بایــد توانمندي علمي الزم بــراي آموزش 

همکاران را داشته باشند چون عدم تغذیه با شیرمادر سالمت مادر 

و کودک  را در معرض مخاطرات متعدد  قرار مي دهد. 

بیــن تغذیه با شــیرمادر، کاهش عفونت های تنفســي و عوارض 

طوالني ناشــي از آن ارتباط مستقیم وجود دارد. ارتباط بین مدت 

شــیردهي با عفونت هاي گوش، عفونت تنفسي، آسم، برونشیولیت، 

اگزما، گاســتروآنتریت، بیماري هاي التهابي روده، بیماري سلیاک، 

دیابت، لوســمي و مرگ ناگهاني شــیرخوار )SIDS( وجود دارد. 

اثرات پیشــگیرانه تغذیه با شــیرمادر در اکثر موارد فوق و نیز در 

کاهش مشکالت شناختي )Cognitive( ثابت شده است . شیردادن 

مادر موجب کاهش احتمال ابتالء به دیابت نوع II و ســرطان هاي 

تخمدان و پســتان و بیماري هاي قلب و عروق مادر مي گردد. قطع 

زود هنگام تغذیه با شیرمادر موجب افزایش احتمال افسردگي مادر 

مي شــود. تداوم تغذیه با شــیرمادر موجب تأخیر عادت ماهیانه و 

کاهش مطلوب وزن مادر مي گردد.

 به طور خالصه تغذیه با شیرمادر از مشکالت حاد و مزمن کودکان 

کاسته و براي مادران هم منافعي دارد. متخصص کودکان همچنین 

باید اطالعات و آگاهي الزم براي مدیریت تغذیه با شیرمادر را داشته 

باشد.

مهارت ها: 

آکادمي کودکان آمریکا )AAP(  در ســال 2009 ده اقدام سازمان 

جهاني بهداشت و یونیســف را تأیید کرد که یک اقدام کلیدي آن 

تربیت نیروي انســاني ارائه کننده ی مراقبت هاي ســالمت است. 

مادران معتقدنــد حمایت این گروه مهم تریــن عامل توفیق آنان 

است. چون متخصص کودکان رهبر تیم مراقبت هاي سالمت است، 

مهارت هاي مدیریتي و تبلیغي باید در آموزش آنان تقویت شــود. 

آنــان باید از ایــن مهارت ها در مطب و در جامعه اســتفاده کنند. 

آمــوزش متخصصیــن باید از طریــق دوره هاي معتبر آموزشــي، 

کنفرانس ها، کتاب ها و اینترنت در ارتباط با اطالعات بنیادي تغذیه 

با شیرمادر و نیز دانش مدیریتي، تشخیصي و حل مشکالت عملي 

تغذیه با شیرمادر صورت پذیرد. پزشکان باید در هر ویزیت مطابق 

ســن شــیرخوار راهنمایي ها و مداخالت الزم را به عنوان جزیي از 

مراقبت هاي رایج  مادر و کودک به عمل آورند. 

بحث هاي مربوط به تغذیه با شــیرمادر و مشاوره ها مي تواند قبل از 

تولد شروع شود و این فرصتي  است براي اینکه خانواده ها متخصص 

کودکاني را که عالقمند و آگاه به مســائل تغذیه با شیرمادر است، 

انتخــاب  کنند. هر ویزیتي به دلیل امکان حمایت از تداوم تغذیه با 
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شیرمادر ارزشمند اســت. اغلب مادران همان اوائل تصمیم خود را 

در مورد تغذیه با شیرمادر مي گیرند. مطالعه  نشان مي دهد که %78 

مادران قبل از حاملگي و یا در ســه ماهۀ اول بارداری در این مورد 

تصمیم مي گیرند. دکوراسیون مطب پزشک، نشریات تبلیغي و نیز 

تخصیص مکاني براي شیردادن حاکي از حمایت قوي پزشک است. 

AAP  معتقد است:

هیچ گونه اثري از شیرخشــک و تبلیغ آن نباید در مطب مشاهده 

شود.

در مطب تالش ها باید براي ارتقاء سالمت و ترویج تغذیه انحصاري 

با شــیرمادر براي 6 ماه و سپس تداوم تغذیه همراه با غذاي کمکي 

باشــد. از جمله راه هاي ارزیابي توفیــق فعالیت در مطب، افزایش 

مستمر درصد مادران شیرده جدید است. 

بیمارســتان جایگاهي کلیدي براي آموزش اســت ولي بسیاري از 

مــادران همه ی مطالبي را که در ایــن دوره کوتاه به آنان آموزش 

داده مي شــود به خاطــر نمي آورند. لذا ویزیت 3 تــا 5 روز بعد از 

تولد نــوزاد، زمان مهمي بــراي مرور آموزش هاي داده شــده در 

بیمارستان است. در این زمان متخصص کودکان نحوه شیردادن و 

 )Latching ( و نحوه به دهان گرفتن پستان  )Position ( وضعیت

را مشــاهده کرده  و راهنمایي مي کند. متخصص کودکان باید در 

ارتباط با بازگشــت مادر به فعالیت تحصیلي و شــغلی خود سؤال 

کند. او باید راهکارهاي حراســت از تغذیه با شــیرمادر و نحوه ی 

ذخیره کردن شیرمادر را از قبل آموزش دهد و پیوسته بر تغذیه ی 

انحصاري با شیرمادر تأکید نماید. 

خالصه اینکه شروع بحث تغذیه با شیرمادر از اوایل دوران بارداري و 

ادامه ی آن در هر ویزیت سال اول زندگی  الزم است. بحث ها شامل 

اطمینان دادن، رفع مشکل کردن و تمجید نمودن از موفقیت هاي 

مادر خواهد بود. 

آموزش: 

جهت کسب اعتماد مادران مهم است که متخصص کودکان تسلط 

خود را در مورد تغذیه با شیرمادر و مدیریت مشکالت آن به اثبات 

برســاند . یک مانع بزرگ ترویج تغذیه با شــیر مادر، ناکافي بودن 

آموزش و مهارت پزشکان در امر تغذیه با شیر مادر است. متأسفانه 

آموزش در زمینه ی تغذیه با شــیرمادر در بیشــتر دانشــکده هاي 

پزشکي یک مطلب مهم به حساب نمي آید . چند راهکار عملي که 

توصیه مي شــود شامل بهبود محتواي آموزشي در دوره دانشجویي 

و تحصیــالت تکمیلي، تربیت صاحبان حرف مربوط به ســالمت، 

همچنین تعیین میزان حداقل تســلط در امر تغذیه با شــیرمادر 

و دریافــت گواهي الزم در این راســتا و نیز افزایش فرصت ها براي 

آموزش مداوم در امر مدیریت تغذیه با شیرمادر و اطمینان یافتن از 

کسب حداقل مهارت ها  می باشد. 

در بررســي انجام شده در ســال 2004 توسط AAP گرچه  %91 

متخصصیــن زنــان و 97% متخصصین کــودکان مدعي بودند که 

مباحث مربوط به تداوم شــیردهي پس از بازگشت به شغل مادر را 

در ویزیت های روتین خود  مطرح مي کنند ولي فقط 55% مادران به 

یاد داشتند  که بحث مزبور مطرح شده است. هرچند بحث تغذیه با 

شیرمادر بحث عمده اي در ویزیت ها است ولي عماًل فرصت مناسبي 

براي آن گذاشته نمي شــود. متخصصین کودکان اغلب مشاوره در 

ارتباط با تغذیه با شــیرمادر را به عهده مشاورین مي گذارند ولي در 

اصل  خود مسئول آموزش دادن به آن ها و خدمات مربوطه هستند. 

پزشــکان، متقاضي آموزش بیشــتر در زمینه ی تغذیه با شیرمادر 

 AAP هستند. آموزش در زمان دستیاري مي تواند ارتقاء پیدا کند و

در این راستا برنامه آموزشي تنظیم کرده است. قسمت هایي از این 

برنامه شــامل تبلیغ، آموزش در جامعه و هماهنگي در مراقبت ها، 

تشــریح، فیزیولوژي، مهارت هاي زیربنایــي، حمایت هاي پیرامون 

تولد، مدیریت سرپایي و کفایت فرهنگي است. این برنامه در بهبود 

دانش، عملکــرد و اعتماد به نفس دســتیاران و افزایش قابل توجه 

میزان تغذیه انحصاري با شیرمادر مؤثر است. برنامه مزبور در آدرس 

ذیل قابل دسترس است :

http://www2.aap.org/breastfeeding/curriculum/

موسســه Wellstart International منبعي را در ارتباط با ارتقاء 

تغذیه با شیر مادر از طریق آموزش صاحبان حرف ارائه مي کند:

 The Lactation Management Education Program (LMEP)  
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 بــراي ارائه آمــوزش به رهبران پزشــکي، پرســتاري و تغذیه در

:دسترس است

http://www.wellstart.org/resources.html

براي آموزش پزشــکان مطب دار یک دوره کوتاه علمي غیرتجاري 

در دسترس است:

)Breastfeeding Basics( )http://www.breastfeedingbasics.org

)ABM(مطالب آموزشي مربوط به آکادمي پزشکي تغذیه با شیرمادر

)http://www.bfmed.org/Resources/Protocols.aspx(

براي ارتقاء آموزش پزشکان در ارتباط با تغذیه با شیرمادر است. 

در بین این مطالــب راهنماهاي مفصلي بــراي فارغ التحصیالن و 

دانشجویان تحصیالت تکمیلي وجود دارد. 

خالصه:

دستیاراني که آموزش مي بینند نشان می دهند که  دانش، عملکرد 

و اعتماد به نفسشان در زمینه ی تغذیه با شیرمادر بیشتر است. هر 

چه آموزش متخصصین کودکان گســترده تر شود، توانمندي آنان 

هم در حمایت از تغذیه با شیرمادر ارتقاء مي یابد. 

درنهایت می توان گفت که متخصصین کودکان پرچمدار ســالمت 

کودکانند. تشــویق خانواده ها و جامعه به تغذیه با شیرمادر قسمت 

عمده اي از وظیفه ی حرفه اي آنان است. لذا براي توفیق در این کار 

باید از منابع مناسبی برخوردار باشند.  
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نکاتي از بدغذايي کودکان

دکتر منصور بهرامي 1

سالمت انســان برچهار پایه ســالمت فیزیکي، رواني، اجتماعی و 

معنوي اســتوار است. رشد و نمو طبیعي یکي از معیارهاي سالمت 

کودکان و تغذیه صحیح یکي از ارکان رشد و نمو طبیعي است. 

تغذیه کودکان باید از خصوصیات زیر برخوردار باشد: 

کفایــت، تنوع، تعادل و کالري متناســب که هرچه این اصول بهتر 

مراعات گردد ساختمان بدن از قوام و دوام بهتري برخوردار خواهد 

شد )شکل 1(. 

براي رشد و تکامل طبیعي کودکان عالوه بر تأمین نیازهاي تغذیه اي 

نیازهاي عاطفي نیز بسیار مهم هستند. 

پدر و مادر تکامل یافته و دانا پیوســته بــه رفع نیازهاي عاطفي و 

رواني کودک خود اهتمام مي ورزند و درســت مثل گلي که نیاز به 

مراقبت فراوان دارد از فرزندان خود مراقبت مي نمایند )شکل 2(. 

 تأکید جهاني بر  Early Child hood development اســت که 

کلید پیشــرفت جوامع در این مهم دیده می شود )توجه به رعایت 

اصول تکامل روانی از بــدو تولد(. تکامل تغذیه ای هم باید مّدنظر 

باشد یعنی برای هر ســنی از کودک تغذیه باید متناسب با سن او 

باشد.

در همه جوامع غذا ســمبل دوستی و ابراز مهر است و غذا عالوه بر 

تأمین رشد جسمی در رشــد مغزی و تکامل روانی هم تأثیر قابل 

توجه دارد. 

نــوزاد از لحظه اول تولــد متوجه محیط اطراف اســت، می بیند، 

می شنود، چشائی دارد و از حس درد و نوازش برخوردار است. نگاه 

مهربان، گرما و بوی بدن مادرش برای او آرام بخش اســت و هرچه 

مادر بی دریغ با او وقت صرف کند- ارتباط چشمی پوستی و کالمی 

داشــته باشد، به افزایش ســیناپس های مغزی و ضریب هوشی او 

کمک می کند. اگر به هردلیل اعم از افسردگی مادر یا بیماری های 

جســمی و یا اعتقادات فرهنگی و یا ناآگاهی مانع از این اقدام مهم 

گــردد اولین پایه های کمی ارتباط با مادر شــکل می گیرد و اگر 

1. متخصص کودکان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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نوزاد در گرفتن پستان مادر تعلل ورزد و یا بخوبی در بغل مادر قرار 

نگیرد، تعجبی نخواهد داشت و بدغذائی ها و بد رفتاری های بعدی 

ریشه در این ایام دارد. 

در تکامل تغذیه ای کودکان ارتباط متقابل والدین و فرزندان نقشی 

اساسی و مهم دارد. در هر ارتباطی توجه به خلق و خو و خصوصیات 

شخصی عامل کلیدی است و برای کودکان همیشه ابراز مهر، بازی 

و شادی خوشایند و برای تغذیه موفق مهم است. 

اگر مادران برای تغذیه فرزندانشــان وقــت کافی، روابط صمیمی، 

زمان مناسب، نظم، مراعات سلیقه و ذائقه و استقالل منظور نمایند، 

مشکلی به عنوان بدغذائی پیش نخواهد آمد.

علل شایع کم اشتهائی کودکان 1 تا 2 ساله 

1. فیزیولوژیک )کم شدن طبیعی سرعت رشد( 

2. مصرف شیر فراوان 

3. فعالیت زیاد )خستگی( 

4. فعالیت کم 

5. کم خوابی 

6. افراط در خوردن تنقالت 

7. اشکاالت ارتباطی صحیح و سالم بین مادر و فرزند 

)عجله، وسواس، اصرار، تقبل جایزه( 

8. عدم توجه به سلیقه کودک

9. عوامل پزشــکی عفونت های حاد یا مزمن، کمبود ریزمغذی ها، 

بیماری های گوارشی

10. وسواس مادر برای رعایت نظافت هنگام تغذیه 

راهکارهای مقابله با بدغذایی کودکان 

اشــتهای کودک بهترین راهنمای تغذیه صحیح است. مادر باید به 

سه شاخصه مهم اشتها، گرسنگی و سیری کودک توجه و متناسب 

با آن هــا تغذیه کودک را برنامه ریــزی نماید. هرچه محیط های 

خانوادگی صمیمی، صرف غذا بــا هم، رفتارهای غذائی یکنواخت، 

مادر به امور خانواده مسلط و نگرش مثبت روحیه شاد و آرام داشته 

باشد مشکالت تغذیه ای کودکان کمتر وجود دارد. 

متأســفانه بدغذایــی کــودکان در خانــواده های مســئله دار به 

وجود می آیــد. چنین خانواده ها زندگی را بر خود و فرزندشــان 

آن چنان تلخ و ناگوار می کنند که کودکان برای همیشــه از تغذیه 

خاطره ای بد در ذهنشان ثبت می شود. 

مگر نه این است که تعداد قابل توجهی از مبتالیان به اختالل رشد 

)F.T.T( ریشه ارگانیک ندارند، بعید نیست که مادران سخت گیر و 

عصبی فرزندانی از گروه سخت داشته باشند که این مشکل زحمت 

اصالح این قضیه را دوچندان می کند. 

روانپزشکان کودکان را به سه دسته آسان، سخت و مخلوط تقسیم 

می کنند و خانواده ها باید فرزند خود را در یکی از گروه های فوق 

بشناســند و آن طور که مقتضی است با آن ها رفتار کنند. مسلماً 

تغذیه با زور، تهدید، جایزه هیچ مشــکلی را حل نمی کند و توصیه 

می شود در چنین مواردی از همکاران روانپزشک راهنمائی بگیرند. 
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شیرخواردربیمارستان:

کاهش وزن نوزاد در اوايل تولد:

نوزادان روزهای اول تولد کمی وزن از دســت می دهندکه ارتباط 

به سن داخل رحمی و میزان کالری مصرفی نوزاد دارد. نوزاد مادر 

چندزا کمتر وزن از دســت می دهد چون مادرانشان زودتر به شیر 

 supply می آیند. مادر اول زا ممکن اســت در96-72 ساعت اول

کامل نداشته باشــد. اگرکاهش وزن بیشتر از 5% باشد قبل از آن 

که جدی شــود باید هرگونه مشکلی بررسی شود. کاهش 7% وزن 

حداکثر است و باید کاهش وزن در 72 ساعت از تولد متوقف شود. 

اگــر نوزاد10% وزن کم کند به شــرطی که همه چیز خوب پیش 

برود و در معاینه یافته غیرطبیعی مالحظه نشود، قابل قبول است 

و بایــد در پرونده ثبت و بالفاصله بعد از ترخیص ویزیت و پیگیری 

شــود تا اطمینان حاصل شود که مشــکلی وجود ندارد و برطرف 

شده است.

مادرانی که ازطریق بی حســی اپیدورال ســزارین شده اند و سرم 

دریافت می کنند، این ســرم بر حجم مایع جنین و وزن تولد نوزاد 

اثر گذاشته، در72 ســاعت اول10% وزن کم می کنندکه به دلیل 

کم شیری نیست. لذا بررسی مایع دریافتی در مرحله درد و زایمان

)labor(  قســمتی از بررســی علل کاهش وزن زیاد را تشــکیل 

می دهد.

چنانچه مادر و نوزاد زودتر از 48 ســاعت مرخص شوند باید تماس 

تلفنی با منزل گرفته یا ویزیت خانگی انجام شود.

بررســی مادران برای شــیردهی موفق در رابطه با رفلکس جهش 

اقدامات عملی درتغذيه شیرخوارازپستان مادر

دکتر خلیل فريور )قسمت ششم( 

شــیرانجام شــده و مالحظه گردیده که: اگر روز 2 زایمان کرامپ 

رحمی به دنبال مکیدن دیده شــود، شــیردهی موفق 64% است، 

مشاهده چکیدن شیر از پستان دیگر هنگام مکیدن شیرخوار همراه 

موفقیت 95% اســت، چکیدن شــیر قبل از گذاشتن شیرخوار به 

پستان روز 5 زایمان همراه موفقیت 78% است، و رفع درد نوک که 

با پرشدن مجاری و فشار منفی حاصل از مکیدن برطرف می شود 

روز 4 و 5 و 6 به ترتیب 89/78 و92 درصد اســت. شیرباقی مانده 

در پستان بعد از شیردهی موفق 27% و شیردهی ناموفق47% بود. 

این گونه اقدامات تکنولوژیک، برتر و بهتر از مشاهده عالئم حاکی 

از رفلکس جهش شــیرکه در باال ذکر شد نمی باشد. ضمن اینکه 

باید دانست ظرفیت ذخیره ای پستان های مادران متفاوت است.

شــروع فرموال در بیمارســتان نیز، موفقیت شیردهی را کاهش 

می دهد.

دیر به پستان گذاشتن بدو تولد نیز موجب افزایش مصرف فرموال 

می شود. شــروع آب و آب قند موجب کاهش بیشتر وزن نوزاد و 

موفقیت کمتر در شیردهی می شود.

توزین قبل و بعد از شیردهی منجر به اضطراب زیاد مادر می شود 

و اگر دقیق انجام نشــود کمکی نمــی نماید. البته نتیجه توزین با 

استفاده ازترازوی الکترونیک با دقت 1گرم در NICU برای نوزادان 

کمتر از 1 کیلوگرم بهترشــده است. اکثر بخش های نوزادان نیز از 

این ترازو اســتفاده می کنند. ولی آزمون توزین نوزاد زمانی انجام 

می شــودکه از لحاظ طبی اندیکاسیون داشته باشد. باید درست و 

غلط بودن آن ها قبل و بعد از توزین مشــخص شود. با استفاده از 
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تراوهای معمولی باحجم کمتر مرز خطا بیشتر می شود. با حجم 

کمتر از 60 ســی سی error+ -20% می تواند موجود باشد.

شــیری کــه تولید و بین شــیردهی ها ذخیره می شــود تا حد 

معینی جمع می شــود. وقتی شــیردهی به تاخیــر افتد یا انجام 

نشود پستان ها ناراحت می شوند تا وقتی که شیرخوار به پستان 

گذاشته شود. 

تولید شیر دائمی اســت. اگر شیر تخلیه نشود موجب مهار تولید 

شیر می شــود و لذا تولید شــیر کاهش می یابد. بنابراین ازنظر 

فیزیولوژیک، بیان پستان خالی نام درستی نیست.

استفراغ خونی: 

اگر نوزاد استفراغ خونی کرد باید بررسی شود که این خون، خون 

جنینی یا خون بالغ اســت. Apt test کمک می کند مشــخص 

شود خون مربوط به نوزاد یا مادر است. خون فرد بالغ درمواجهه 

با سود قهوه ای رنگ می شــود ولی هموگلوبین جنینی صورتی 

رنگ باقی می ماند. اگر خون بالغ بود، ممکن اســت خونریزی از 

نوک پســتان مادر باشد. خونریزی از پستان مادر می تواند بدون 

درد باشد وگاه مادر می ترســد آن را گزارش کند. اگر شیرخوار 

تحمل می کند و علت مشــخص شــده باشد، مادر می تواند شیر 

بدهد. شــیر مایل به رنگ ســبز یا قهوه ای نتیجه خون مانده در 

مجاری شــیر به خاطر رشد سریع پســتان و واسکوالریزا سیون 

پستان اســت که بی ضرر است و طی 2-1 روز برطرف می شود 

و)Rusty pipe syndrome( نام دارد.

رفلکس جهش شیر:

مهم ترین عملکــرد منفرد موثر بر موفقیت شــیردهی، رفلکس 

جهش شــیر است. ممکن است شیر تولید شــود ولی چنانچه از 

پســتان تخلیه نشــود می تواند بر تولید اثرکــرده آن را کاهش 

دهد. رفلکس جهش شــیر نتیجه اثر عوامــل هورمونی، اعصاب، 

غدد درون ریز و روان اســت. محرک موثرتــر برای تحریک این 

رفلکس مکیدن شیرخوار است. فرکانس مکیدن 120-70 ضربه 

در دقیقه و فشــار آن 50 تا 150 اســت. طی 1 دقیقه از مکیدن 

اولین انقباضات میواپی تلیال پســتان آغاز می شــود ولی ممکن 

اســت 2-1 دقیقه طول بکشد تا پاســخ کامل دیده شود. گرچه 

طی10-6 دقیقه اکســی توسین به حداکثر رسیده پالتو می شود 

ولی آزاد شــدن آن ضربانی است و در بعضی مطالعات این چنین 

نبوده اســت. صدای گریه شیرخوار و انتظار شیردادن به او منجر 

به ترشح هورمون می شود. چنین ترشحی برای پروالکتین وجود 

ندارد. موج دوم آزاد شــدن هنگام شروع مکیدن شیرخوار است. 

ارتباطی بین اکســی توســین با حجم شــیر وجود ندارد. مقدار 

هورمــون در هیپوفیز1000میلی یونیت اســت و برای هرجهش 

شــیر نیم میلی یونیت الزم اســت. با آزادشــدن اکسی توسین 

رحم نیز منقبض می شــود و با برگشــت رحــم به حال اول این 

رسپتورها کاهش می یابند. دامنه و دفعات ممکن است طی یک 

شیردهی افزایش یابد. تحریک مکانیکی نوک پستان نیز منجر به 

عمل رفلکس بر پســتان و رحم می شــود. با سرما، درد، استرس 

هیجانی و الکل ... مهار می شــود. با دیدن و شنیدن صدای گریه 

شــیرخوارتحریک می شود. اکسی توســین در فعال کردن رفتار 

مادری در زمان مناســب دخالت دارد و نقــش مهمی در تداوم 

رفتار مادری طی دوران شیردهی دارد. در مادران دچاردیابت بی 

مزه علی رغم ناتوانی در تولید ADH پاسخ اکسی توسینی وجود 

دارد. تزریق اکســی توســین اثر مکیدن را ایجاد می کند. تزریق 

)rapid series( ســری سریع 10-1 میلی واحد وریدی تحریکی 

شــبیه مکیدن ایجاد می کنــد. Drip مداوم آن اثری ندارد. ولی 

پیتوســین داخل بینی بهترین روش درمان خانگی شروع جهش 

شیر است. با ادامه مکیدن غلظت اکسی توسین افزایش می یابد. 

در هفته های اول شیردهی دوز آستانه اکسی توسین برای ایجاد 

رفلکس جهش شیر65 میلی واحد است. سی روز بعد شیر گرفتن    

100 است. ازوپرسین تاثیری چون اکسی توسین ایجاد نمی کند 

و100 برابر الزم اســت تا اثر کند. همچنان که اکســی توســین 

موجب افزایش فشــاردرمجاری شیرمی شود، پروستاگالندین هم 

همین کار را می کند.
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جنبه های عملی رفلکس جهش شیر:

باتحریــک نیپل امواج به هیپوتاالمــوس رفته، هیپوفیز را تحریک 

کرده موجب ترشــح پروالکتین و در نتیجه تولید و ترشــح شیر 

ازآلوئول می شود. این موجب ترشح شیر پسین با پروتئین و چربی 

بیشتر می شود. ابتدا قسمتی ازشــیر پیشین که در پستان مانده 

بود آزاد می شود که رقیق  تر است و چربی کمتری دارد. رفلکس 

جهش شیر منجر به ترشــح هولوکرین می شود. اکسی توسین از 

خلف هیپوفیز ترشــح می شــود. در احتقان پستان خون کمتری 

به پســتان می رســد و درنتیجه هورمون اکســی توسین کمتر و 

جهش ممکن است مهار شود. کمپرس گرم مرطوب، ماساژ مالیم 

و دوشــیدن دستی پستان که موجب خروج مقدارکمی شیر شود، 

رفلکس جهش شیر را تسهیل می کند.

)Mental anguish( درد، اســترس و اضطــراب و غــم وانــدوه

مهارکننده رفلکس جهش شیر است. اگر با اقدامات ساده ای چون 

ایجاد راحتی برای  مادر، موزیک مالیم، قرارگرفتن در اتاق ساکت 

و آرام اثر نکرد باید از روش های دیگر استفاده کرد. لمس و نوازش 

مالیم )Gentle stroke( پســتان ممکن اســت منجر به کاهش 

اضطراب و محرک جریان شیر باشد.  تحریک لمسی گرم بر عکس 

لمس ســرد محرک ولی گذاشــتن یخ برای ایجاد ارکسیون نباید 

اســتفاده شود زیرا با رفلکس جهش شــیر مداخله می کند. سرما 

به دلیــل انقباض عروقی راه عصبی را مســدود می کند. رفلکس 

قوی جهش شــیر می تواند منجر به خروج مقدار زیاد شــیر و به 

حلق پریدن و ســرفه شود. این رفلکس قوی چند روز بعد برطرف 

می شــود. بهترین کار دوشــیدن 10-5 سی ســی ابتدای شیر و 

ذخیره آن و سپس به پستان گذاشتن شیرخواراست.

supply فراوان در اول زا منجر به چکیدن بین تغذیه ها وآزاد شدن 

مقادیر زیاد شــیر درخالل تغذیه و جهش شیر با کمترین تحریک 

 Firm well( می شود. لذا درمان آن استفاده ازکرست سفت است

constructed(. می توان بین دفعات شــیردهی از کمپرس خنک 

 pad اســتفاده کرد. تاکردن نیپل قبل ازگذاشــتن )Cool pack(

می تواند چکیــدن بین وعده های شــیر را کاهش دهد. چنانچه 

بعــد از3-2 هفته ادامه یابد، هیپر پروالکتینمی، هیپرتیروئیدی یا 

هیپوتیروئیدی بررسی شود.

مقدارمتوســط شــیر تولیدی در24 ســاعت در 6 ماه اول حدود 

1100 سی سی اســت. نیز تغییرات حاد در غلظت الکتوز، گلوکز، 

ســدیم، پتاسیم وکلر6-5 روز قبل و7-6روز بعد از تخمک گذاری 

ایجاد می شود. مقدار تولید شیر در ساعت 58-11 سی سی است.

سونوگرافی می تواند پاســخ رفلکس جهش شیر، ابنرمالیتی های 

مجاری، قطر مجاری و جریان شــیر را نشان دهد. قطر مجاری با 

رفلکس جهش شــیر افزایش می یابد. پالس های اکســی توسین 

هر 45 ثانیه ترشح می شــود. دفعات جهش برمقدار مصرف شیر 

اثر دارد. درموقع جهش شیر مجاری متسع می شوند. سونوگرافی 

برای درمان انسداد مجرای شیرنیز به کار می رود.

:Drug enhanced lactation

سرراست ترین درمان برای تشدید رفلکس جهش شیر اکسی توسین 

است. وقتی اقدامات حمایتی ساده اثر نکند از اکسی توسین بینی 

در منزل اســتفاده می شود. پیتوسین یک اکسی توسین سنتتیک 

است و بنابراین با توام بودن با وازوپرسین که  ADH است، آلودگی 

ندارد. چون درمعده خراب می شــود خوراکی مصرف نمی شود و 

مقدار10واحد اکسی توسین در میلی لیتر دارد. اسپری آن 40واحد 

در میلی لیتر دارد ولی دیگر تولید نمی شــود. دوز آن 2 اســپری 

یا 6-4 قطره در ســوراخ های بینی و3-2 دقیقه بعد دوشــیدن یا 

شیردادن انجام می شود. اگرجهش شیر عمل نکرد یا شیرخوار به 

پســتان دیگر گذاشته شــد در بینی دیگر تکرار می شود. در اکثر 

موارد در 1 یا 2  تغذیه موثر واقع می شــود و جهش شــیر بدون 

دارو انجام می شود.

توصیــه می کنند از ســولپراید در زنانی که طی 48 ســاعت اول 

شــیری کمتر از50 سی ســی تولید کرده اند، استفاده شود. این 

داروپروالکتین را افزایش می دهد. مقدار50 میلی گرم از آن 2 بار 

در روز از روز 7-4 موجب افزایش شــیر در اول زا ها می شود. اگر 
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همه درمان ها شکست بخورد از این دارو استفاده می شود.

متوکلوپرامیــد برای افزایش تولید شــیر در زنانی که نمی توانند 

شــیر بدهند و می دوشند یا به دلیل تولید شیر ناکافی فرزندشان 

دچار FTT شده، موثر بوده است. روزانه 3بار هر بار10 میلی گرم 

اســتفاده می شود تا شیر زیاد شود )دارو به مدت6-4 روز استفاده 

و قطع تدریجی در6-4 روز انجام می شود(. درمواردی که مکیدن 

کافی باشــد، خود مکیدن محرکی اســت که کافی است. مادری 

که برای بچه نارس یا بیمار شــیر می دوشد، با قطع دارو اثرش را 

می بیند. متوکلوپرامید به مدت 12-4 هفته برای درمان ریفالکس 

اســتفاده می شــود. برای ریفالکس شــیرخوار و نوزاد نارس به 

مقدار 1/-5/م/ک/ روز اســتفاده می شود. استفاده از مقدار بیشتر 

از40میلی گرم دارو در روز در مادر مولد عارضه است. اسهال، تهوع 

و تخدیر عوارض مادری دارو اســت، ولی در نوزاد عارضه ای ایجاد 

نشده اســت. Torsades de pointes بدون رابطه با دوز گزارش 

شده است. عارضه اکســتراپیرامیدال درمصرف زیاد یا مزمن دارو 

دیده می شود. در افراد فشــارخونی نباید استفاده شود و طوالنی 

مدت نیز استفاده نشود.

دومپریــدون 10-20 میلــی گــرم 4-3 بــار در روز تولیــد را 

افزایش می دهد و با قطع دارو مقدار شــیرکم می شــود و مادران 

ماه ها مصرف کرده اند.

Fenugreek روزی3 کپســول3 بــار در روز موثــر بــوده، مادر 

و شــیرخوار بوی شــربت افرا می دهند و با بــادام زمینی واکنش 

متقاطع دارد. امکان کولیک را برای شیرخوار ایجاد می کند.

عوارض جانبی همراه رفلکس جهش شیر:    

ســردرد درشروع شــیردهی و درتعویض پســتان به دلیل ترشح 

ناگهانی اکسی توسین  ایجاد می شود.

تهوع: که طی4-3 هفته برطرف می شــود و باخوردن مثاًل کراکر 

قبل از شیردهی برطرف می شــود. همچنین با استفاده ازمچ بند 

فشــاری که برای درمان motion sickness اســتفاده می شود، 

قابل درمان است. پیشگیری موثرتر از درمان است.

Flash و Hot flash درپوســت و تعریق شبانه درهفته های اول  

دیده می شود.

Phantom letdown: رگ کردن پســتان و درد درخانم هایی که 

شیر نمی دهند و قباًل شــیرداده اند با شنیدن صدای شیرخوار یا 

مشاهده نوزادان یا مواجه شدن به هردلیل با شیرخوار دچار غلغلک 

یا تورژسانس می شوند. این حالت دوطرفه و موقت است. در پستان 

شــیر تولید نمی شــود. امکان پروالکتینوما را باید درنظر داشت. 

درمانی نمــی خواهد گرچه ویتامین E به مقــدار800 میلی گرم 

در روز بــرای 1 هفته و کاهش به 400 میلی گرم تا رفع درد موثر 

بوده است. 
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مسئول میزگردتاريخموضوع میز گرد

آقای دکتر ارزانیان، فوق تخصص خون و سرطان 4 خردادنحوه برخورد با آدنوپاتی در کودکان
کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تفسیر آزمون های کبدی چگونگی برخورد با 
اقای دکتر غالمرضا خاتمی، فوق تخصص گوارش 1 تیرکودک با آنزیم های کبدی مختل                                                    

کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران   

چگونگی مراقبت از کودکان LBW از بدو تولد تا 
آقای دکتر حسین فخرایي، فوق تخصص نوزادان، استاد 2 شهریور2 سالگی        

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نحوه ارزیابی اختالل رشد یا مداخالت مورد نیاز 
آقای دکتر ناصر کالنتر، فوق تخصص تغذیه6 مهردر موارد رشد کودکان      

خانم دکتر مریم رزاقی آذر، فوق تخصص غدد و 4 آبانچالش های مدیریتی دیابت کودکان                        
متابولیک کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر عبداله کریمی، فوق تخصص عفونی کودکان 3 آذرتازه های واکسیناسیون                          
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

چالش های پزشکان در تغذیه کودکان )ریز 
آقای دکتر منصور بهرامی، متخصص کودکان7 ديمغزی ها و مکمل ها(   

اقدامات گام به گام در ارزیابی و پیگیری 
آقاي دکتر مصطفی شریفیان، فوق تخصص کلیه                          5 بهمنعفونت های ادراری     

کودکان

آقای دکتر محمد غفرانی، فوق تخصص اعصاب 3 اسفندچگونگی برخورد با تشنج کودکان             
کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

لیست برنامه ادواري جلسات ماهیانه انجمن پزشکان کودکان ايران در سال 1393

گردهمايي علمي ماهیانه انجمن پزشکان کودکان ايران در روزهاي يکشنبه طبق برنامه فوق در سالن قائم بیمارستان مفید 
رأس ساعت 11:30 صبح برگزار مي شود. الزم به ذکر است جلسات داراي امتیاز بازآموزي مي باشد. 
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محل برگزاریتاريخ برگزاریعنوان کنگره

تهران، مرکز همایش های رازی11-9 مهر 1392  دومین سمینار سالیانه کودک بد حال

تهران، انستیتو تغذیه و صنایع غذائی کشور11-9 آذر 1392هشتمین کنگره سالیانه طب اورژانس 

نهمین همایش سالیانه انجمن علمی پزشکان 
تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی15-13 آذر 1392عفونی کودکان

تهران، بیمارستان مفید30 آذر 1392دومین کنفرانس یک روزه نورومتابولیک

هفتمین کنگره بین المللی انجمن خون و سرطان 
بندر عباس25- 23 بهمن 1392کودکان ایران

نخستین کنگره سراسری روانشناسی کودک و 
نوجوان 

تهران، دانشگاه شهید بهشتی29 و 30 بهمن 1392   

تهران، انستیتو تغذیه و صنایع غذائی کشور30 بهمن تا 2 اسفند 1392   دهمین همایش تغذیه کودکان

چهارمین سمینار بین المللی کاهش سوانح 
شیراز، مجتمع فرهنگی والیت8-7 اسفند 1392  ترافیکی

چهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی 
تهران، تاالر همایش های بین المللی بیمارستان امام 9-7 اسفند 1392قانونی ایران

خمینی

تهران، مرکز طبی کودکان8 اسفند 1392 سمینار یک روزه هایپر آمونمیا

تهران، سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم 11 اسفند 1392 کنفرانس یک روزه کم کاری تیروئید
پزشکی ایران

تهران، کتابخانه ملی13-10 اردیبهشت 1393 همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران

لیست همايش های داخلي
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عنوان کنگره تاريخ برگزاریمحل برگزاری

Qatar4-7 Dec. 2013Excellence in Pediatrics

Bangkok, Thailand13-16 Feb. 2014  The 3rd Global Congress for Consensus in 
Pediatrics & Child Health

North Cyprus27 Feb 2 Mar. 2014International Cardiometabolic Syndrome Eastern 
Mediterranean Congress

Florence, Italy19-22 Mar. 2014International Course of Neultrasonographyonatal

Valencia, Spain3-5 Apr.  2014International Neonatology Association Conference

Bruges, Belgium26-29 Jun. 2014CIPP XIII International Congress on Pediatric 
Pulmonology

Vancouver, Canada17-22 Aug.  201628th International Congress of Pediatrics

Netherland18-21 Sept.  2014The 2014 International Conference on Stillbirth

Antalya, Turkey22-26 Oct. 2014
UMEMPS Congress in conjunction with 14th 
UNIPSTR-Central Asia and 58th Turkish 
National Pediatric Congress

Beijing, China14-17 Nov. 20147th Asian Congress of Pediatric Infectious 
Diseases

لیست همايش های بین المللی
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تسلیت

استاد محترم جناب آقاي دکتر سید محمدرضا بلورساز

ضایعه درگذشــت برادر گرامیتان را خدمت شــما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، براي آن مرحوم علو درجات الهي و براي خانواده 

محترمتان صبر جمیل را از خداوند متعال خواستاریم.

                                                                                                      »انجمن پزشکان کودکان ایران«
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تهران: خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، تقاطع فلسطین، شماره 20، کد پستی 1416934896
IRANIAN SOCIETY OF PEDIATRICS

No: 20, Bozorgmehr Street, Valiasr Avenue, Tehran, Iran  Zip code: 1416934896

مدارک مورد نیاز: 
1-2 قطعه عکس 4 × 3 )برای اعضای جدید( 

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

4- لطفاً آدرس کامل را مرقوم فرمایید. 
5- پرداخت حق عضویت به مبلغ 500000 ریال به حساب جاری شماره 0123545982 بانک تجارت، شعبه بزرگمهر )کد 026(. مدارک 

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

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

آدرس محل کار : 

تلفن : 
تلفن همراه: 

محل مهر و امضاء 
تاریخ :

تلفن :

تلفن :

تاریخ تولد: 

Name:

شماره نظام پزشکی : 

آدرس مطب:

نوع کار : 

متخصص رشته : 

فارغ التحصیل دانشکده پزشکی : 

Last Name:

دولتی :  آزاد : 

سال اخذ دکترا : 

نام موسسه مربوطه: 

سال اخذ تخصص : 

رتبه دانشگاهی: 

دانشگاه : 

کد ملی : 

محل تولد : 

شماره شناسنامه:  نام پدر :  نام خانوادگی :  نام : 

فرم ثبت نام اعضای انجمن پزشکان کودکان ايران
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همايش ساليانه انجمن پزشكان كودكان ايران

Annual Congress of Iranian Society of Pediatrics

30 April - 3 May 2014

Deadline For Online Abstract Submission: 20 January 2014

35    Memorial Congress of Professor Mohammad Gharibth

دريافت مقاالت به صورت online و فقط از طريق سايت انجمن خواهد بود

10لغايت 13ارديبهشت 1393


