سر ارادت ما و آستان حضرت دوست

که هر چه بر سر ما ميرود ارادت اوست

صبــا ز حال دل تنـگ ما چه شرح دهد

که چون شکنج ورقهـاي غنچـه تو بر توست

نظير دوست نديدم اگر چه از مـه و مهـر

نه من سبـوکش اين دير رندسوزم و بس
مگر تو شـانه زدي زلــف عنبرافشـان را

نثار روي تو هر بــرگ گـل که در چمن است

زبان ناطقه در وصف شـوق ماالمال
رخ تو در دلـــم آمد مــراد خواهم يافت

نه اين زمـان دل حـافظ در آتش طلب است

نهـادم آينــهها در مقابـل رخ دوست

بسا سرا که در اين آستانه سنگ و سبوست
که باد غاليه سا گشت و خـاک عنبربوست
فداي قد تو هر سروبن که بر لـب جوست

چه جاي کلک بريده زبـان بيهده گوست

چرا که حال نکو در قفاي فـال نکوست
که داغــدار ازل همچو اللـه خودروست
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صاحب امتیاز  :انجمن پزشکان کودکان ایران
مدیر مسئول  :دکتر غالمرضا خاتمی
سردبیر :دکتر سید محمد رضا بلور ساز
مدیر اجرایی :دکتر سمیرا ذکائی
ويراستار :دكتر كتايون خاتمي
هیئت تحریریه ( :به ترتیب حروف الفبا)
دکتر اسفنـدیار بـداغی ،دکتر سید محمدرضا بلور ساز ،دکتر منصـور بهرامـی،
دکتر غالمرضـا خاتــمی ،دکتر کتایـون خاتــمی ،دکتر مـریم رزاقـی آذر،
دکتر محمد علی رئیسی ،دکتر محمد حسین سلطان زاده ،دکتر یحیی عقیقی،
دکتر حسین کریمی ،دكتر اكبـر كوشـانفـر ،دکتر سیـد مرتضی لسـانی،

فهرست
شعر
پيام سردبير
جلسه علمی ماهیانه انجمن در دي ماه 93
جلسه علمی ماهیانه انجمن در بهمن و اسفند 93
تازه هاي سل كودكان
سواد سالمت والدين و ارتقاء سالمت كودكان

دکترمحمدعلی نیلفروشان

سالمت استخوان در نوجوانان

همکاران این شماره ( :به ترتیب حروف الفبا)

گزارش انتخابات انجمن پزشكان كودكان كرمانشاه

آقاي دكتر سيد عليرضا مرندي ،آقاي دكتر علي اكبر واليتي

نامه های رسیده به انجمن

طراحی و صفحه آرایی :حمید رضا بیج آوری ،سمیرا شعیب ،اکرم نیرشادان

برنامه جلسات ماهيانه انجمن

نشـر هم صـدا

برنامه مدون ويژه متخصصين كودكان ارديبهشت 94

آدرس انجمن پزشکان کودکان ایران
تهــران :خیابان ولــی عصر -خیابــان بزرگمهر -شــماره  -20طبقه ســوم
کد پستی141693896
تلفن انجمن66968317 -18 ، 66492157 :
دورنگار (فاکس)66465828:
آدرس سایتwww.irpediatrics.com :
آدرس ایمیلinfo@irpediatrics.com :

ليست همايش هاي داخلي
لیست همایش های خارجی
تسليت
فرم ثبت نام
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بسمه تعالی

سخنی با همکاران
همكاران ارجمند ،در طي ســه ســال گذشته اينجانب و اعضاء هيأت مديره انجمن پزشــكان كودكان ايران كمافي السابق در خدمت شما
عزيزان ســعي نموده ايم از تمام توان خود در پيشرفت اهداف عاليه انجمن اســتفاده نماييم .همايش ساليانه انجمن پزشكان كودكان ايران
(همايش استاد دكتر قريب) ،تشكيل جلسات ماهيانه ،و تشكيل جلسات مدون بازآموزي و اخيرا ً فعاليت در زمينه نگارش و تدوين پروتكل هاي
تشخيصي و درماني در مورد بيماري شايع كودكان كه اولين پروتكل در مورد عفونت ادراري مي باشد.
با كمك اساتيد فوق تخصصي كليه و عفوني اطفال تهيه و انشااهلل در خبرنامه انجمن به چاپ خواهد رسيد .در زمينه فعاليت هاي اجتماعي
و رفع مشكالت همكاران مالقات هايي با مسئولين و مقامات كشوري از جمله مالقات با وزير محترم بهداشت و درمان آموزش پزشكي جناب
آقاي دكتر هاشمي كه در مورد افزايش تعرفه هاي پزشكي متخصصين اطفال بحث و بررسي هايي انجام شد و مقرر گرديد نمايندگاني تعيين
و مسئله فوق را پي گيري نمايند.
جلســات و مالقات هايي با جناب آقاي دكتر زالي رياســت محترم سازمان نظام پزشــكي در سازمان نظام پزشكي ،در محل انجمن پزشكان
كودكان ايران ،بحث در مورد افزايش تعرفه ويزيت همكاران محترم اطفال
تشكيل جلسات با روساي محترم انجمن هاي فوق تخصصي كودكان ،در زمينه آموزش ،تعيين تعرفه هاي پزشكي
در زمينه تهيه واكسن پنتاواالن پيگيري هايي انجام كه حتي المقدور واكسن فوق از طريق انجمن پزشكان كودكان در اختيار همكاران قرار
گيرد كه بحمداهلل اين كار به سرانجام رسيد.
همكاران تقاضاي هيأت مديره انجمن پزشكان كودكان ايران از شما عزيزان و بزرگواران اين است كه به هرطريق ممكن با ما همكاري و هم
فكري نموده و حضور فعال شــما بزرگواران باعث دلگرمي ما و موفقيت انجمن خواهد شــد .ما آنچه درتوان داريم در طبق اخالص خواهيم
گذاشــت ولي به نظر مي رسد براي پيشرفت و موفقيت انجمن نياز به ياري شما دوستان مي باشد تا انشااهلل انجمن پزشكان كودكان را جزء
انجمن هاي برجسته جهاني و بين المللي به جهانيان معرفي نمائيم.
با آرزوي موفقيت و سالمتي براي شما همكاران
دکتر محمدرضا بلورساز
دبير انجمن پزشکان کودکان ایران
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جلسه علمي ماهيانه انجمن پزشكان كودكان ايران در دي1393
درمان عفونت ادراري در كودكان
اعضــای پانل :دکتــر عبــاس مدنی ،دکتــر پرویــز طباطبایــی ،دکتر فرحناک اســدی ،دکتر حســن

اتوکــش ،دکتر معصومــه محکم ،دکتر طاهــر اصفهانی ،دکتــر نیلوفر حاجــی زاده ،دکتر نکیســا هومن
درمان عفونت ادراری براساس یافته های بالینی و آزمایشگاهی برای

است با شکیبایی بیشتر آزمایش ادرار انجام و درمان شایسته شروع

هربیماری به طور جداگانه ولی براساس ضوابط علمی و آکادمیک و

می شود.

امکانات خانواده بیمار گوناگون می باشد .برای جلوگیری از تداخل یا

عاليمی که ظن عفونت ادراری را برمی انگیزد:

از دست رفتن بعضی نکات مهم ناگزیر از تقسیم بندی هایی هستیم

کم شــدن جریان ادرار ،سابقه عفونت ادراری قبلی ،تب تکرارشونده

که برای این گونه بیماران مترتب شده است.

بدون منشا خاص ،ناهنجاری های گزارش شده قبل از تولد

تدابیر درمانی برای شیرخواران کمتر از  3ماه

ســابقه وجود  VURدر افراد فامیل ،یبوست طوالنی ،اختالل دفع

در خصوص این گروه سنی اکثر مراکز درمانی به یک عقیده هستند

ادرار ( ،)Dysfunctional Voidingوجــود مثانــه حجیم (گزارش

که بیماران را صرف نظر از جایگاه عفونت بررسی و درمان می کنند

ســونو گرافی یا  ،)VCUGلمس توده در شــکم ،شواهدی که دال

بدین ترتیب که شــیر خوار کمتر از ســه ماه با ظن عفونت ادرای

برضایعات نخاعی اســت (وجود  Dimpleدر ناحیه ساکروم ،وجود

بایستی بالفاصله با روش مطمئن ازمایش ادرار و کشت داده شود و

دسته مو ،وجود توده های همانژیوماتو ،سابقه عمل مننگومیلوسل)،

بی درنگ درمان شروع شود.

کمی رشد جسمانی ،افزایش فشار خون ،بروز شب ادراری (ثانویه)،

که در این راســتا به استثنای گروه سنی نوزادان که جداگانه بحث

وجود سنگ در سیستم ادراری

خواهد شد درمان به صورت  empiricalشروع می شود.

تدابیر درمانی برای شیرخواران بیشتر از  3ماه

چنانچه عاليم برای عفونت ادراری اختصاصی نباشــد باید بیمار به

این گروه نیز بایــد برای درمان به متخصص کــودکان ارجاع داده

متخصص کودکان ارجاع داده شــود و پــس از گرفتن نمونه های

شــود .چنانچه تب دار و توکســیک نباشــند از آنتی بیوتیک های

ضــروری شــامل  UA ,U/Cو درصورت لزوم انجــام  LPدرمان

گروه سفالوسپورین یا کوآموکسی کالو می توان استفاده نمود و در

 empiricalشروع شود .اگر دسترسی به متخصص کودکان میسر

غیر این صورت از آنتی بیوتیک های تزریقی مانند سفوتاکســیم یا

نباشد پس از دادن آزمایش میکروسکوپی و کشت ادرار و در صورت

سفتری اکسون به مدت  4-2روز و سپس با آنتی بیوتیک خوراکی

مشاهده پیوری و هماچوری درمان شروع می شود.

در مجموع  10روز استفاده می شود.

در مواردی که حتی انجام میکروســکپی ادرار هم برای پزشــک و

چنانچه بیماران مبتال به ظن عفونت ادراری نیاز به بستری و درمان

خانواده مقدور نباشــد با توســل به نوار  Dipstickو مثبت بودن

داشته باشند اما برای خانواده مقدور نباشد می توان از داروهایی مانند

نیتریت ادرار می توان آنتی بیوتیک را شــروع نمود .فراموش نشود

آمینو گلیکوزید (جنتامایسین  3 mg/kg/doseبه مدت  5-3روز یا

که ادرار این بیماران باید در یخچال  4درجه در شــرایط آسپســی

آمیکاســین با دوز متعارف) به صورت یک بار تزریق روزانه استفاده

نگهداری و به موقع به آزمایشگاه ارسال شود.

نمود ،بدیهی است قبل از شروع درمان وحین درمان باید کراتینین

در مواردی که ریســک ناخوشی سخت برای شیرخوار کمتر مطرح

ســرم اندازه گیری شود .و ســپس از داروهای مناسب خوراکی که
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آنتی بیوگرام آن را تایید نموده اســتفاده مــی نماییم .دوره درمان

آموزش به دفع ادرار هر  2ساعت

بر مبنای شــدت عفونت ادراری تعیین می گردد .یادآوری می شود

باز نمودن و سرکشی به دایپر کودکان هر  1ساعت

برای کلیه بیمارانی که درمان آنتی بیوتیکی آنان خاتمه یافته است

جلوگیری از پوشــیدن لباس های زیر تنگ و ســاخته شده از مواد

تا پایان بررسی های  ،Imagingبیمار باید از یک نوع آنتی بیوتیک

سنتتیک

به عنوان پروفیالکسی استفاده نماید .قصور در تجویز پروفیالکسی

توصیه اکید به استفاده نکردن از دستمال های به اصطالح مرطوب

احتمال عود عفونت را زیاد می نماید.

که منجر به واکنش های نامطلوب آلرژی می شود

پیشگیری از تکرار عفونت ادراری

پروفیالکســی بــرای کودکانــی کــه  VURندارنــد توصیــه

شامل  3بخش است:

نمی شــود مگر کودکی که طی  6ماه گذشــته  3بــار یا در طی

 .1رعایت موازین بهداشتی

ســال  4بارعفونت ادراری تب دار داشته باشــد.در این گونه موارد

 .2پیشگیری از عفونت ادراری درکودکانی که  VURندارند.

از کوتریموکســازول

 .3پیشگیری از عفونت ادراری در کودکانی که  VURدارند.

یــا نیتروفورانتوئین
بدیهی اســت چنانچه در طی درمان

رعایت موازین بهداشتی

پروفیالکسی عفونتی عارض نشود می توان دارو را قطع نمود.

اســتفاده نکردن از موادشوینده و ضد عفونی کننده برای تمیز نگه

مصــرف  cranberry juiceکــه به نــام قره قات مصطلح اســت

داشتن اندام تناسلی خارجی توصیه به شستشوی با آب برای زدودن

در ســال های اخیر توصیه می شــده اما به دالیل تحقیقی تاثیری

ادرار و مدفوع ،بدین نحو که ابتدا منفذ ادرار و سپس مقعد شسته شود

در جلوگیری از عفونت ادراری نــدارد و بر عکس موجبات چاقی و

جلوگیری از کم آب شدن بدن و تعریق

پوسیدگی دندان را برای بچه ها فراهم می کند.

برطرف نمودن یبوست احتمالی

پروفیالکســی بــرای کودکانی که  VURدارنــد :در این خصوص

درمان اکسیور در مواقعی که ظن وجود آن محتمل است

مطالعات متعددی با نتایج متناقض وجود دارد و به طور کلی هر چند

توصیه به انجام ختنه برای پسرها

مصرف پروفیالکســی بروز عفونت را  %50تقلیل می دهد معذالک

عدم استفاده از وان (استفاده از استخر مستثنی است)

مطالعات نشان داده که تاثیری در جلوگیری از بروز اسکار پارانشیم

رفع چسبندگی ماینور لبیا در دخترها

کلیه ندارد.

6

خبــرنـامـه /سـال یازدهم /شـماره چهلم /زمستان1393

جلسه علمي ماهيانه انجمن پزشكان كودكان ايران در بهمن و اسفند1393
عفونت ادراري در نوزادان
اعضــای پانــل :دکتر عبــاس مدنــی ،دكتر حســين فخرايــي ،دكتــر ابوالفضل افجــه ،دكتــر معصومه

محكــم ،دكتــر محمــد كاظميــان ،دكتــر نكيســا هومــن ،دكتــر ميتــرا رادفــر ،دكتر علــي ناصح
شیوع باکتریوری در نوزادان ترم یک دهم تا یک درصد و در نوزادان

می باشد و شامل :تب ،لتارژی ،استفراغFTT-Poor feeding ،

نارس تا حدود  2%می باشــد .در دوره نــوزادی عفونت ادراری در

بی قراری ،ایکتر ،اسهال ،دیستانسیون شکم ،تاکی پنه ،سیانوز است.

پسرها بیشتر از دخترهاست وتا سن  6ماهگی این نسبت ادامه دارد.

عاليم بالینی در نوزادان نارس شبیه نوزادان ترم می باشد ولی ممکن

جرم های شایع عفونت ادراری در شیرخواران زیر  3ماه به ترتیب:

است شیوع هایپوکسی ،آپنه و برادی کاردی در آن بیشتر باشد.

Ecoli -

زردی نوزادی از تظاهرات مهم عفونت ادراری اســت و می تواند به

 -انتروباکتر

عنوان اولین تظاهر بیماری باشد.

 -کلبسیال

عفونت ادراری باید جزء تشخیص افتراقی تب های بدون توجیه در

 -پروتئوس

دوره شیرخواردگی قرار گیرد.

 -سیتروباکتر

تشخیص:

 -سالمونال

کشت ادرار

 -سراشیا

 .1آسپیراسیون سوپراپوبیک قابل اعتماد ترین تکنیک برای ارزیابی

عفونت های با اجرام گرم مثبت کمتر از گرم منفی شــایع هستند

باکتریوری می باشد و وجود حتی یک عدد کلنی نشانه باکتریوری

مثل :استاف اورئوس ،استاف کواگوالزمنفی ،انتروکوک.

است.

عفونت های بیمارستانی :ســودومونا ،انتروکــوک ،کاندیدا ،استاف

روش نمونه گیری سوپراپوبیک :باید حداقل  1ساعت از آخرین وعده

کواگوالزمنفــی چون عفونت ادراری در  3روز اول تولد نادر اســت

ادرار کردن نوزاد گذشــته باشــد و نوزاد در وضعیت  supineقرار

در بررســی سپسیس زودرس معموالً توصیه به گرفتن کشت ادرار

مــی گیرد و پاها در وضعیت  frog legنگه داشــته می شــود و

نمی شود.

ناحیه سوپراپوبیک با الکل یا بتادین ضد عفونی می شود و با سوزن

عفونت ادراری در شــیرخواران و نوزادان معموالً منشاء هماتوژن و

 20نمــره با طول  1/5اینچ در فاصله  1اینچ باالی ســمفیز پوبیس

یا باالرونده از دســتگاه ادراری تحتانی دارد و معموالً با مشــکالت

داخل فوندوس مثانه می شــویم و آسپیراسیون انجام می شود .این

آناتومیک دستگاه ادراری همراه است.

روش در مواردی مثل دیستانســیون شــکم ،آنومالی های دستگاه

آنومالی های دســتگاه ادراری در  %20-50مــوارد عفونت ادراری

ادراری و مشکالت انعقادی بهتر است انجام نشود و اگر به هر دلیلی

نوزادان دیده می شود و شایع ترین مورد آن  VURمی باشد.

نمونه گیری موفق نبود بعد از  1تا  2ســاعت می توان مجددا ً نمونه

سایر موارد :حالب نابجا ،سیستم جمع کننده دو گانه ،دیسپالزی

گیری انجام داد.

کلیه و انسدادها مثل  PUVو  UPJOمی باشد.

 .2نمونه گیری با کاتتر :اگر در شرایط استریل انجام شود تعداد 3کلنی

عاليم بالینی :عاليم عفونــت ادراری در نــوزادان غیر اختصاصی

یا بیشتر نشانه عفونت است.
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 .3نمونه گیری با کیســه :که کشت منفی ادرار جمع آوری شده با

 :DMSA .3اگر در ســونوگرافی صدمه کلیوی مشــکوک باشــد

کیسه نشانه استریل بودن ادرار است ولی نمونه مثبت باید با روش

 DMSAبرای تایید وجود اســکار کلیوی انجام می شود و بهترین

دیگری مثل نمونه گیری سوپراپوبیک و یا با کاتتر تایید شود.

روش برای تشخیص پیلونفریت حاد( )gold standardاست و عمل

آنالیز ادرار :معموالً در ارزیابی عفونت ادراری به دلیل حساســیت و

کرد کلیه را هم ارزیابی می کند.

اختصاصی بودن کم توصیه نمی شود.

 .4اســکن رادیونوکلئیــد (  : ) RNCبرای تاییــد وجود ریفالکس

کشت خون :کشت خون در همه نوزادان با تشخیص عفونت ادراری

متناوب روش ارجح اســت ولی برای تشخیص آنومالی های حالب،

بایدگرفته شــود چون معموالً  1/3نوزادان باکتریمی با همان جرم

مثانه و درجه ریفالکس روش مناسبی نیست.

دارند.

 :CT SCAN .5در موارد شک به وجود توده و یا آبسه

 :CSF/Cکشت  CSFدر نوزادانی که تب و یا عاليم ناخوشی دارند

درمان:

باید گرفته شود .ریسک مننژیت همزمان  %1-2می باشد.

درمان  :empiricبا آمپی ســیلین و یک آمینوگلیکوزید می باشد.

 : CBCافزایــش و یا کاهش نوتروفیل ،افزایش باندســل و افزایش

ولی در نوزادانی که ســابقه بستری در بیمارستان دارند و همچنین

نوتروفیل /باندسل ،آنمی همولیتیک کومبس منفی retic ،نرمال و

در  Late onset sepsisباید با وانکومایسین و یک آمینوگلیکوزید

یا افزایش  ESRو  CRPاست وافزایش پروکلسیتونین نشان دهنده

درمان شوند که پوشش مناسبی برای جرم های بیمارستانی از جمله

پیلونفریت است.

استاف کواگوالز منفی و  MRSAمی باشد.

مطالعات بیوشــیمی :افزایش  :Bilکه درصد بیلی روبین کونژوگه و

اگر عفونت با جرم های مقاوم باشــد و یا مشکالت آناتومیک ادراری

غیر کونژوگه به سن نوزاد بستگی دارد .در هفته اول زندگی معموالً

وجود داشته باشد کشت ادرار روز  2یا  3درمان مجددا ً تکرار می شود.

بیلی روبین غیر کونژوگه بیشتراست ولی از هفته دوم به بعد میزان

اگر کشت ادرار علی رغم درمان مناسب همچنان مثبت باشد کودک

بیلی روبین کونژوگه افزایش می یابد.

باید مجددا ً از نظر کانون عفونی بررسی شود.

آنزیم های کبدی نرمال یا مختصری افزایش یافته

دوره درمان بــرای عفونت های بدون عارضه  10-14روز اســت و

 -ازوتمی

معموالً نوزادان این دوره درمان را به صورت  IVدریافت می کنند.

 -اسیدوز هایپرکلرمیک

پروفیالکســی :در همــه نوزادان مبتــا به عفونــت ادراری بعد از

مطالعات تصویربرداری :در همه نوزادان با تشــخیص عفونت ادراری

اتمــام درمــان و تا زمان اطــاع از وجود و یا عــدم وجود VUR

به دلیل شــیوع باالی آنومالی های دستگاه ادراری باید بررسی های

و یــا ناهنجــاری های دیگر آنتــی بیوتیک پروفیالکتیک شــامل

رادیولوژیک انجام داد.

آموکسی سیلین و سفالکســین (بطور متناوب) در یک دوز  1/4تا

 .1سونوگرافی :بعد از تثبیت وضعیت بالینی نوزاد باید انجام شود.

 1/3دوز درمانی توصیه می شود.

ســونوگرافی بــرای تعیین اندازه شــکل و مکان کلیــه ها و وجود
هیدرونفروز ،هیدرویورتر ،یورتروســل ،اتســاع مثانه و وجود سنگ
ادراری و تا حــدودی در مورد ریفالکس کمک کننده اســت ولی
اسکارهای کلیوی را تشخیص نمی دهد.
سونوگرافی برای ارزیابی مشکالت جنینی باید حداقل  48ساعت بعد
از تولد انجام شود.
 3 :VCUG .2تا  6هفته بعد از کامل شــدن درمان آنتی بیوتیکی
انجام می شــود .بهترین روش برای دیدن مثانه و یورترا و تشخیص
 VURمی باشد.
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تازه های سل کودکان
دکتر علی اکبر والیتی
درمیــان بیماری هــای عفونی خطیر که در صورت پیشــگیری و

در نهایت غربالگری منظم ،با اســتفاده از یک الگوریتم بالینی ساده

تشــخیص به هنگام ،قابل کنترل بوده و جواب مناســب به درمان

که براســاس وجود ســرفه مداوم ،تب ،کاهش وزن و تعریق شبانه

حاصل می شــود ،بیماری ســل است .براســاس تخمین سازمان

استوارســت ،برای شناسایی زنان باردار مبتال به عفونت  HIVكافي

بهداشت جهانی ،حدود یک صد هزار کودک ،مبتال به سل مقاوم به

خواهد بود تا پیشگیری با ایزونیازید انجام شود .4این امر به منظور

چند دارو ( )MDR-TBشده اند .از سوی دیگر با اجرای روش های

جلوگیری از انتقــال عمودی ویروس  HIVاز مادر به نوزاد ضروری

متداول و دســتورالعمل های توصیه شده ،بیش از یک سوم موارد

است .استفاده از روش های مولکولی برای تشخیص همزمان باسیل

تخمینی سل کودکان شناسایی نشده و تنها در مقاالت پژوهشی،

در خلط زنان باردار و شناسایی مقاومت نسبت به ریفامپین (آزمون

کمتر از  500کودک مبتال به سل مقاوم به چند دارو وارد مطالعات

 )Xpert MTB/RIFبــه علّت تعداد کمتر باســیل در خلط افراد

متفاوت شــده1و مورد بررسی قرار گرفته اند که این امر بیانگر کم

 HIVمثبت و محدودیت در عکس برداری به دلیل حاملگی و تغییر

توجهی به ســل کودکان در سطح جهانی اســت .استفاده نابجا و

الگوی تصویر پس از عفونت  ،HIVتوسط سازمان بهداشت جهانی

مصرف نادرســت آنتی بیوتیک ،موج جدیدی از مقاومت نســبت

توصیه شــده است .این آزمون به عنوان آزمایش تشخیصی اولیه در

به این داروها را در ســویه های باسیل سل ایجاد نموده که به نام

افراد مشکوک به سل مقاوم ( )MDR-TBیا سل مرتبط با عفونت

سل مقاوم به تمام داروهای موجود )Totally Drug Resistant

 HIVبه کار گرفته شده است.

 )TDRموسوم گشته اند.2

منابع:

1. Seddon JA, et al. Journal of the Pediatric
Infectious Diseases Society, Vol. 2, No. 2, pp. 100–9,
2013.
2. Velayati AA, Masjedi MR, Farnia P, Tabarsi P,
Ghanavi J, Ziazarifi AH, Hoffner SE. Chest. 2009
Aug;136(2):420-5
3. Ling DI, Nicol MP, Pai M, et al. Thorax
2013;68:860–866.
4. Getahun H, et al. The Journal of Infectious Diseases
2012;205:S216–27
5. World Health Organization. Automated real-time
nucleic acid amplification technology for rapid and
simultaneous detection of tuberculosis and rifampicin
resistance: Xpert MTB/RIF system. Policy statement.
Geneva, Switzerland: World Health Organization,
2011.

تشــخیص به هنگام و کاهش زمان تأخیر در تشخیص ،از مهمترین
عوامل ،در مدیریت برنامه درمانی ســل کودکان است .اخیرا ً ارزش
آزمون های رهاســازی اینترفرون-گاما ( )IGRAsدر ســل فعال
کودکان و به ویژه در مناطق با شــیوع باالی سل (آفریقای جنوبی)
مــورد ارزیابی قرار گرفته اســت .3مطالعات متاآنالیز نشــان داده
اســت که آزمون رهاســازی اینترفرون-گاما در سل فعال کودکان
از ویژگی( )specificityباالتر و حساســیت ( )sensitivityمشابه
با تست پوســتی توبرکولین برخوردار است (به طور متوسط حدود
 ،)%70ا ّما این میزان حساســیت در مناطق با شــیوع باالی سل ،از
تست پوســتی توبرکولین کمتر خواهد شد (به طور متوسط حدود
 .)%55بنابراین ممکن اســت در مناطق با شــیوع کم ،این روش به
همراه تســت پوســتی و ســایر روش های معمول آزمایشگاهی به
تشخیص سریع سل در کودکان اسمیر منفی کمک کند.
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سواد سالمت والدين و ارتقاء سالمت كودكان
دكتر سيد عليرضا مرندي

1

ســواد و تحصيالت از عوامل بسيار مؤثر بر سالمت انسانها است به

اين امر در مورد فرزندان آنان نيز صادق اســت .در نتيجه فرزندان آن

طوري كه حتي ميزان اميد به زندگي با مدارج تحصيلي افراد ارتباط

دسته از والدين كه سواد سالمت آنان بيشتر است احتمال اينكه آينده

مســتقيم دارد .سواد ســامت كه متفاوت از سواد عمومي است به

بهتري در زمينه ارتقاء سالمت و پيشگيري از بيماري ها داشته باشند

معني ظرفيت افراد براي درك و به كارگيري اطالعات ســامت در

بيشتر است.

راستاي تأمين نيازهاي ســامت خود و خانواده است .اين ظرفيت

مطالعــات در كودكان هم مشــابه بالغين در زمينه پيشــگيري از

شامل ســواد عمومي به اضافه توان دسترسي به اطالعات سالمت،

بيماريها نشان داده است كه پرداختن به سواد سالمت ،استراتژي

برقــراري ارتباط با ارائه كنندگان خدمات ســامت و اســتفاده از

مناســبي براي كاهش بيعدالتي در ســامت اســت .آمريكایيها

مراقبتها و خدمات سالمت است .سواد سالمت كودكان شامل همه

آموزش همه كودكان و خانوادههايشــان در ارتباط با ارتقاء سالمت

اطالعات و آگاهيهايي اســت كه در مدرســه و يا از طريق رسانهها

و پيشــگيري از بيماري ها را يك اولويت قلمداد نموده و معتقدند

و غيره فرامي گيرند .ســواد ســامت كودكان هم به سواد سالمت

در زمينههاي فعاليت بدني ،زيادي وزن ،اســتعمال دخانيات و مواد

خود كودك برميگردد و هم به ســواد سالمت والدين .طبيعتاً سواد

اعتيادآور ،رفتار جنسي ،سالمت روان ،پيشگيري از جراحات ،محيط

ســامت كودك با افزايش سن ،تكامل و آموزشهايي كه به كودك

زيست ،ايمنسازي و دسترسي به مراقبتها بايد اقدامات مؤثري را

داده ميشود ارتقاء مييابد.

از ســالهاي اول كودكي شــروع كرد .براي تحقق اين امر ،آكادمي

ســواد ســامت نقش بيبديلي در ارتقاء ســامت جامعه و نيز در

كــودكان آمريــكا ( )AAPراهنمايــي ( )Guidelinesتهيه كرده

پيشــگيري و رفع تهديدات سالمت داشــته و در پيشبرد و بهبود

اســت و معتقد اســت الزمه موفقيت آن است كه مطالب به راحتي

بخشيدن مراقبتهاي سالمت ،بسيار تأثيرگذار است .سواد سالمت

توســط كودكان و خانوادههايشان قابل فهم و درك باشد .متأسفانه

ميتواند ســبب تالشهاي مناسب و زود هنگام براي رفع مشكالت

اطالعات مكتوب مربوط به ســامت كودكان اغلب از ســطح سواد

و مخاطرات احتمالي سالمت شده و در صورت بروز بيماري ،امكان

اغلب بالغين باالتر اســت .مطالعات عديده نشان ميدهد همانگونه

درمان كامل و به موقع را فراهم و احتمال بروز عوارض و معلوليتها

كه احتمال اســتفاده افراد بالغ كم ســواد از مراقبتهاي پيشگيري

را به حداقل ممكن برســاند .بهترين شــيوه ارتقاي ســواد سالمت

نظير ايمنسازي ،كنترل وزن ،فشــار خون ،غربالگري سرطانهاي

كــودكان تمركز بر آموزش فعال آن اســت كه خود موجب افزايش

پســتان ،دهانه رحم و پرســتات كمتر اســت ،همين امر در مورد

دسترســي و كاهش بيعدالتي ميشــود .طبيعتاً در اين راستا بايد

برنامههاي پيشگيري فرزندانشان نظير واكسيناسيون ،تغذيه با شير

درجه تكامل و فراگيري كودكان در نظر گرفته شود.

مادر منحني رشد و غيره هم صادق است.

مطالعات بالنسبه جديد در بالغين آمريكایي ،ارتباط مسشتقيمی را

آكادمــي كودكان آمريــكا و ديگران در آمريكا تــاش كردهاند كه

بين سواد پایین سالمت و درك ضعيفتر از مراقبتهاي پيشگيري

راهنماهاي بهداشتي كودكان را با زباني بسيار ساده و كمتر از سواد

و برخورداري كمتر از اين قبيل خدمات و مراقبتها را نشان ميدهد.

 8كالس تهيه كنند .مطالعات نشان ميدهد كه كودكاني كه والدين

 .1استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،تهران ،ایران
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آنان و يا خودشان از سواد كمتري برخوردارند احتمال كمتري دارد

ســامت كودكان به نحوي ســهم دارند بايد مهارتهاي الزم را در

كه از مراقبتهاي پيشگيري استفاده كرده و مشكالت سالمت خود

زمينه محاوره مؤثر و مفيد در زمينه سالمت پيدا كنند .متخصصين

را رفع كنند و اين در حالي است كه احتمال مراجعات بيمورد آنان

كودكان بايد مرتباً راجع به ميزان ســواد سالمت كودك جويا شوند

به خدمات اورژانس بيشــتر ،خطاهاي مربوط به دوز و نحوه مصرف

و از والديــن كودكان كوچكتر بخواهند كــه مطالب را براي كودك

داروها بيشتر و استفاده آنان از راهنماهاي ضميمه داروها كمتر است.

بلنــد بخوانند .در كودكان بزرگ تر بايد دقت كرد كه آيا كودك در

كودكان و نوجواناني كه قدرت خواندنشان پایينتر از سطح تحصيلي

حــد كالس خود توانايي خواندن دارد .بايد درك و پيگيري مطالبي

آن ها اســت ،بيشتر در معرض رفتارهاي خشــونتآميز هستند و

كه در مطبها و مراكز ارائه خدمات در مورد مسائل پيشگيري ارائه

احتمال مصــرف دخانيات و داروهاي اعتيادآور و گرفتار شــدن به

ميشود آسان باشد .اتاق انتظار و معاينه متخصص كودكان و مراكز

بيماري هاي مقاربتي آنان بيشتر است.

ارائه خدمات محل مناســبي براي آموزش است .بايد نظام آموزش

مطالعه در آمريكا نشــان داد كه فقط  %17مادران توانســتند دقيقاً

كشــور سواد سالمت را از قبل از دبستان و حتي قبل از كودكستان

نوشــتههاي آكادمي كودكان آمريكا را در زمينه تغذيه با شير مادر

تا پايان دبيرستان پيگيري كند .بعضي از مدارس اصوالً الزمه فراغت

متوجه شوند و درنتيجه سوء تغذيه در بين كودكان اين دسته بيشتر

از تحصيالت دبيرستان را توانمندي ( )Competencyسواد سالمت

است .مادران كم ســواد كمتر به برچســبهاي مواد غذايي توجه

تعيين كردهاند .سواد ســامت بايد در همه كالسها اعم از قرائت،

ميكنند و آنرا كمتر ميفهمند ،در تهيه شيرخشك مشكل دارند و

رياضيات ،علوم اجتماعي و غيره آموزش داده شود.

اطالعات آنان در مورد مواد مغذي و ويتامينها كم اســت  .اكثريت

يکي از خالءهاي موجود در زمينه ســواد ســامت ،کمبود مهارت

قابل توجهي از مادران كم ســواد ،وزن فرزندان چاق خود را مطلوب

کارکنان بهداشــتي براي برقراري ارتباط با مراجعين ،آشــنايي با

دانسته و يا حتي كم تصور ميكنند .تفسير منحني رشد را نميدانند

نيازهاي واقعي جمعيت هدف ،انتقال مفاهيم سالمت به صورت ساده

و نسبت به مخاطرات استعمال دخانيات و يا در معرض دود آن بودن

و قابل درک به جامعه ،و نداشــتن ارزشيابي از نتايج اين آموزش در

ناآگاهند.

جامعه است که بايد مورد توجه نظام ارائه خدمات قرار گيرد .اين در

ســامت روان مادر نقش فوق العادهاي در ســامت كودك داشته

حالي است که در کشورهايي که سواد سالمت به عنوان يک شاخص

و تشــخيص و درمان افســردگي مادر نقش مهمي در مراقبتهاي

مهم در ارتقاي ســامت جامعه تعريف شده است با رصد پي در پي

پيشــگيري كودك دارد .مطالعات حاكي از رابطه قوي بين ســواد

اين موضوع به ارائه بازخورد به کارکنان بهداشتي در تمامي سطوح

كم مادر و بروز افســردگي ،اســتعمال دخانيات و چاقي مادر است.

مي پردازند و آنان را نســبت به حتي پرهيز از به کارگيري کلماتي

مداخالت براي افزايش سواد سالمت بايد بتواند منجر به تغيير رفتار

که توســط جامعه عمومي قابل درک نيســت مطلع مي ســازند و

گردد و بايد در چهار سطح :فرد  ،سيستمهاي ارائه خدمات سالمت،

پيشنهادات کاربردي به آنان ارائه مي کنند .حساسيت نسبت به اين

سيستمهاي آموزشي و جامعه اعمال گردد.

مهم مي تواند در تمامي اقدامات آموزشي حتي در رسانه ملي و ساير

ارائه آموزشهاي واضح و عملي در مورد مراقبتهاي پيشــگيري به

روش هاي آموزشي مورد توجه قرار گيرد تا اثربخشي آموزش هاي

هر كودك و خانوادهاش حياتي است از جمله آموزش در زمينههاي

سالمت ارائه شده به جامعه بيشتر شود .در ضمن بايد به عنوان يک

ايمنسازي ،بلند خواني ،تغذيه ،امنيت اتومبيل ،امنيت منزل ،سالمت

اصل اساســي بپذيريم که آموزش يک جزء جدايي ناپذير براي ارائه

روان ،دندانپزشــكي اطفال ،معاينه پستان و بيضه ،فوق برنامههاي

خدمات با کيفيت و همه جانبه مي باشد که الزمه آن برقراري ارتباط

مدارس ،كالسهاي ترك دخانيات ،اطالعات راجع به پيشــگيري از

و گفت و گو با بيمار و يا مراجعه کنندگان است.

جراحات ،فعاليتهاي بدني ،تغذيه و فوريتها.
همه متخصصين كودكان و مشــاغلي كه در ارائه مراقبتهاي اوليه
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سالمت استخوان در نوجوانان
Bone Health in Adolescents
Contemporary pediatrics, 2013: 14-20

سالمت استخوان در بزرگسالي بستگي به تراكم استخواني دارد كه

سرشار از كلســيم و ويتامين  Dگردد .بيمار مبتال به بياشتهايي

در دوران نوجواني بهدست ميآيد .شناخت عوامل خطرساز مرتبط

عصبي ( )anorexia nervosaنمونهاي از عواقب كمبود تغذيهاي

با سالمت نامناسب اســتخوان و مشاوره در مورد تغذيه ،ورزش ،و

بسيار شــديد در استخوانبندي اســت (يك مورد بيمار مبتال به

شيوه زندگي ميتواند تا پيش از تكميل رشد استخوانبندي در به

«بياشتهايي عصبي» در بخشهاي بعدي مقاله آورده شده است).

حداكثر رساندن توده استخواني نوجوانان كمككند.

در برخي از موارد ضايعات استخواني ناشي از اين بيماري غيرقابل

اســتخوان بافتي اســت با عملكرد دوگانه :اول اينكه اســتخوان

جبران است.4

چهارچوب ساختاري حركت ،تنفس و نگهداري اندامها را تشكيل

ساير عوامل مؤثر بر سالمت استخوان

ميدهد؛ دوم اينكه استخوان مخزني براي كلسيم ،فسفر و كربنات

عوامــل ديگري جدا از تغذيه نيز در تفاوت توده اســتخواني نقش

بهشمار ميرود .هموستاز استخوان روندي جاري و پيوسته دارد و

دارنــد .ژنتيك نقش مهمي در ســامت اســتخوان دارد بهطوري

با وجود اينكه روند تخريب استخوان در طول زندگي اتفاق ميافتد

كه بهنظر ميآيد حدود ســهچهارم تغييرات ظاهري (فنوتيپيك)

تشكيل آن تنها در دهههاي ابتدايي زندگي رخ ميدهد .1در واقع،

استخوانبندي ناشي از عوامل ارثي هستند .1در يك مطالعه ،سابقه

حدود  26درصد از رســوب نهايي كلســيم بزرگساالن در ابتداي

خانوادگي تنها عامل مســتقل همراه با شكستگي ناشي از استرس

دوره نوجواني با حداكثر ميزان رخداد در ســنين  12/5سالگي در

( )stress fractureدر دختران جوان فعال بود.5

دختران و  14سالگي در پسران پديد ميآيد.2

گزينههاي مربوط به شــيوه زندگي مانند حداقــل فعاليت بدني،

تغذيه و سالمت استخوان

مصــرف كافئين بيش از اندازه و/يا نوشــابههاي كربناتدار ،برنامه

رشد سريع اســتخوانبندي به تغذيه كام ً
ال متوازن شامل مصرف

غذايي كام ً
ال گياهي ،دريافت سديم زياد ،سيگار و الكل نيز ميتواند

كافي كلســيم و ويتامين  Dنيازمند است .زمان فيزيولوژيك رشد

تأثير منفي بر ســامت استخوان داشته باشد .6,1ساير بيماريهاي

استخوانبندي نوجواني همزمان با افزايش استقالل و خودمختاري

مزمن حين دوره نوجواني ـ عالوه بر بياشتهايي عصبي نيز ممكن

نوجواني اســت كــه گاه ميتوانــد مخالف با نيازهــاي تغذيهاي

است سبب اختالل استخوانسازي شوند.7,1

استخوانبندي باشد .نوجوانان مســتقل از رهنمودهاي والدين به

ســامت نامناسب استخوان ممكن اســت در نوجواني شروع شود

انتخاب نوع غذا ميپردازند و هميشه غذاهاي مورد نياز بدنشان را

پوكي استخوان در سنين بزرگسالي ،غالباً جديترين رخداد ناگوار

در اولويت قرار نميدهند.

وابسته به سالمت استخوان در طي نوجواني است.

مطالعات ،شــناخت محدود نوجوانان از اجــزاي غذايي مورد نياز

شك به سالمت نامناســب استخوان بايد در هر نوجوان مراجعهكننده با

براي استخوانســازي سالم را مطرح ميكنند .3اين كمبود آگاهي

شكستگي ايجاد شــود؛ البته تشخيص وجود بيماري زمينهاي استخوان

ممكن اســت ســبب دوري نوجوان از انتخاب غذاهاي مناســب

در يك نوجوان داراي عاليم واقعي ،چالشبرانگيز اســت زيرا شكستگي
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در اين گروه ســني امري شايع است .9,8,1شكستگيهاي مجزا از جمله

سابقه پزشكي

شكســتگي اســتخوانهاي محيطي مانند مچ يا قوزك پا ممكن است با

گردآوري سرنخهاي اوليه براي سالمت اســتخوان ميتواند با تهيه يك

احتمال كمتري شك به ســامت استخوان را برانگيزد اما در شكستگي

ســابقه پزشــكي جامع انجام گيرد .آيا بيمار سابقه ســه بار شكستگي

اســتخوانهاي محوري مانند لگن يا مهره بايد ارزيابي نوجوان از لحاظ

اســتخواني يا بيشتر در گذشــته را دارد؟ در صورت پاســخ مثبت ،آيا

بيماري زمينهاي اســتخواني انجام شــود .7همينطور ،شكســتگيهاي

شكستگيها مربوط به استخوانهاي محيطي يا محوري بودهاند؟ بررسي

ايجادشــده با ضربه خفيف ممكن است ســامت نامناسب استخوان را

ســابقه خانوادگي بيمار از لحاظ شكستگي يا پوكي استخوان ميتواند به

هشدار دهد.

يافتن بيماران در معرض خطر كمك كند زيرا ژنتيك پيوستگي نزديكي

پيدا كردن نوجوانان داراي تراكم اســتخواني پايين و استعداد شكستگي

با سالمت استخوان دارد.1

سريع استخوان ،اهميت ويژهاي دارد زيرا آنها ميتوانند پيش از تكميل

برخي از داروها ميتوانند پيشزمينه از دست دادن استخوان در نوجوانان

رشد استخوانبندي ،توده استخواني خود را بهطور بالقوه بهبود بخشند.

باشند .براي نمونه مشاهده شده است كه مصرف مدروكسي پروژسترون

بررسي اوليه و عوامل خطرساز

سبب كاهش تراكم استخواني ميشود .البته دادههاي جديد مطرحكننده

تشخيص قطعي سالمت اســتخوان در كودكان و نوجوانان ممكن است

امكان بازگشت تغييرات استخواني با قطع دارو ميباشد.10

نياز به فناوري داشــته باشــد اما براي پزشكان كودكان بايد كاري ساده

ارزيابي تغذيهاي

باشــد و شروع آن با تهيه شــرححال جامع تغذيهاي و پزشكي است .در

ارزيابي تغذيهاي دقيق براي بررســي ســامت اســتخوان اهميت دارد.

بعضي از موارد ممكن است بيماريهاي ديگري مانند بياشتهايي رواني

توصيه انجمن كودكان آينده روشن آمريكا انجام حداقل يك بار بررسي

وجود داشته باشد كه بيمار را در معرض خطر سالمت نامناسب استخوان

تغذيهاي ســاالنه از دوران كودكي تا انتهاي دوره نوجواني است .13اين

قرار خواهد داد .شــك به سالمت اســتخوان ،ممكن است ثانويه به يك

بررسي شامل پرســشهايي در زمينه توازن تغذيهاي كلي روزانه ،منظم

رخداد ناگوار مانند شكستگي غيرقابلتوجيه به وجود آيد .چندين روش

بودن دريافت مواد غذايي ،و محتويات برنامه غذايي بيمار اســت .پرسش

براي غربالگري ســامت استخوان در شرايط سرپايي وجود دارد (جدول

در اين مورد كه آيا بيمار يك «نوك زننده به غذا» بهشــمار ميرود يا نه

.10,7-12 )1

در بررسي تنوع تغذيهاي مفيد است .بايد به دريافت غذاها يا مكملهاي

جدول  .1عوامل خطرساز براي سالمت استخوان در نوجوانان

غنيشــده با كلســيم و ويتامين  Dتوجه ويژه كرد .توجــه به دريافت
متوســط پروتيين نيز داراي اهميت است زيرا استخوانبندي متشكل از
چهارچوب غضروفي مينراليزه شده است.
فعاليت بدني
فعاليت بدني از اجزاي اصلي ســامت عمومي اســت و بهويژه ســامت
اســتخوان بــر فعاليتهايي تكيه دارد كه با حركــت مفاصل ،عضالت و
اســتخوانها همراهند ،و طي دهه اول زندگي به منظور كسب بيشترين
توانايي انجام ميشــوند .آن دسته از فعاليتهاي ورزشي كه در وضعيت
ظاهري بدن و/يا وزن تأثير زيادي دارند (كشــتي ،رقص ،دويدن مسافت
طوالني) بايد ما را به ســوي مطرح كردن پرسشهاي مربوط به دريافت
غذاي روزانه و رفتارهاي محدودكننــده ()restricting behaviors
سوق دهند.
رفتــار محدودكننده در دختران ممكن اســت به شــكل آمنوره ثانويه
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تظاهر كند و هنگاميمطرح ميگردد كه مصرف انرژي ورزشي به ميزان

كاهش توده استخواني داشته باشند.6

چشــمگيري بيشتر از مقدار دريافت غذايي ميباشد و در نهايت منجر به

بررسي ساختاري سالمت استخوان

كمبود انرژي ميگردد.14

بررسي اوليه سالمت استخوان در مطب پزشكان با اندازهگيري قد و وزن

عالوه بر مزاياي فعاليت منظم بدني فعاليتهاي ورزشــي غالباً در فضاي

و توجه به رشد نوجوان در مراجعات منظم انجام ميشود .كاهش سرعت

باز انجام ميگيرد و ســبب قرارگرفتن نوجوانان در معرض اشعه ماوراي

افزايش قد يــا وزن در زمانهاي متوالي بايد توجه پزشــك را به حفظ

بنفش  Bميگــردد و در نتيجه توليد ويتاميــن  Dرا افزايش ميدهد.

سالمت استخوان جلب نمايد.

قرارگرفتن روزانه در معرض نور خورشــيد براي چندين ساعت ميتواند

يك بيمار مبتال به بياشتهايي عصبي

راهنماي كلي از وضعيت ويتامين  Dباشد.

دختر  15ســالهاي كه قب ً
ال سالم بوده است براي انجام معاينه ساالنه به

ارزيابي آزمايشگاهي

مطب شــما مراجعه ميكند .آخرين مراجعه بيمار يك ســال پيش بوده

بررسيهاي آزمايشگاهي سالمت استخوان معموالً محدود به اندازهگيري

اســت .ضريب توده بدني وي از  50درصد به  5درصد كاهش يافته است

ذخايــر فيزيولوژيك ويتامين  Dميشــود و بهتريــن روش اندازهگيري

و مقدار كاهش وزن او از يك سال پيش  25پوند (حدود  5/11كيلوگرم)

غلظت  25ـ هيدروكسي ويتامين  )D (D [OH]25است  .15نيمه عمر

بوده است .پاسخ وي به پرسش در مورد كاهش وزن ،اجراي برنامه غذايي

اين متابوليت ســه تا چهار هفته است كه نشاندهنده اندوخته ويتامين

در شــش ماه گذشته به دنبال افزايش  5پوندي وزن طي فصل مسابقات

 Dبدن اســت .اگر ســطح سرمي 25ـ هيدروكســي ويتامين  Dكمتر

فوتبال است .عادات غذايي بيمار نخوردن صبحانه ،خوردن يك تكه ميوه

از  ng/ml20باشــد بدين معني است كه بيمار دچار كمبود ويتامين D

و مقداري بيســكويت براي نهار ،و ســپس خوردن يك شام «معمولي»

ميباشد .بسياري از متخصصان نتيجه آزمون سرمي ويتامين  Dبين 21

همراه با خانواده است .او ،همچنين دويدن يا دوچرخه سواري  5روز در

تا  ng/ml29را ويتامين  Dناكافي ذكر ميكنند .البته آستانه «مطلوب»

هفته و هر بار حدود دو ســاعت را گزارش ميكند .آخرين عادت ماهانه

 ،D [OH]25مورد بحث ميباشــد و شامل دو دستورالعمل ملي جديد

وي ســه ماه پيش بوده اســت .بيمار هدف از رژيــم گرفتن را اين طور

است كه ارائهدهنده توصيههاي متفاوت ميباشد.16,15

ذكر كرد كه چون براســاس گفته همكالسيهايش «خيلي خوب بهنظر

مقدار سرمي D [OH]25هر فرد ممكن است با تغيير فصل تغيير كند.

ميآيد» ،مايل است  10تا  15پوند ديگر نيز وزن كم كند .تصوير ذهني

بيمار داراي مقدار طبيعي ويتامين  Dدر نيمه تابســتان ،ممكن اســت

بيمار از بدن خود بهگونهاي اســت كه هيچگونه تمايلي به افزايش وزن

در ماههاي زمســتان دچار كمبود شود .اگرچه غربالگري ويتامين  Dدر

دوباره ندارد زيرا احســاس كنوني وي در مورد خودش اين است كه «به

جمعيت عمومي نوجوانان توصيه نگرديده اســت اما بيمار داراي عوامل

اندازه كافي بزرگ» است.

خطرساز (جدول  )1به منظور اطمينان يافتن از درمان به موقع و مناسب

پرتونگاري سنجش جذب با انرژي دوگانه

كمبود يا مقدار ناكافي ويتامين  ،Dبايد مورد پيگيري آزمايشگاهي قرار

پرتونگاري ســنجش جذب با انرژي دوگانــه (dual-energy x-ray

گيرد .15,10,7

 )absorptiometry; DXAيك انتخاب ســنجش تراكم استخواني

اندازهگيــري مقادير هورمونــي در بيماران ميتواند اطالعات بيشــتري

است كه از راه اســكن ناحيه استخوان (برحسب سانتيمتر مربع) مقدار

در اختيــار قرار دهد .براي نمونه مقدار پايين اســتراديول و آندروژن در

ماده معدني اســتخوان (برحسب گرم) را تعيين ميكند .امتياز  Zتراكم

دختران نوجوان مبتال به آمنوره ناشــي از بياشــتهايي عصبي ثانويه به

ماده معدني استخوان اســت كه با سن ،جنس ،و غالباً نژاد همساز شده

ســركوب محور هيپوتاالموس ـ هيپوفيز ،قابل پيشبيني اســت .تكامل

اســت .قابلذكر است كه دادههاي مرجع براي كودكان و نوجوانان سالم

استخواني در اين وضعيت متوقف ميشــود و ذخاير كلسيم بدن همراه

تهيه شــده است اما دادهها براي نوجوانان مبتال به بيماري مزمن ،ناچيز

با بازجذب استخوان بدون افزايش تشكيل همزمان آن مصرف ميگردد.

هســتند .بنابراين ،در تفسير امتيازات  Zكه تراكم استخوان را به صورت

دختران نوجوان داراي كمبود استروژن ممكن است ساالنه  3تا  5درصد

دو بعدي بررسي ميكند ،ممكن اســت اندازه استخوان سبب مخدوش
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شدن آن گردد .17

تشــخيصي در نوجوانان توســط توموگرافي كامپيوتري در آينده را بايد

براي نمونه نتايج  DXAدر يك نوجوان مبتال به كمبود رشد و كوتاهي

مدنظر قرار داد.

قد ثانويه به بيماري مزمن ممكن اســت ســبب تخمين بيش از مقدار

گزينههاي درماني

واقعي ازدسترفتن استخوان گردد .البته  DXAيك روش ايمن ،سريع

اساســيترين ،ايمنترين و در دســترسترين گزينههــاي درماني براي

و با كاربرد گســترده براي ســنجش تراكم استخوان است  .17در صورت

ســامت نامناسب اســتخوان در نوجوانان عبارت اســت از :به حداكثر

هرگونه شــك به وجود تراكم پايين مواد معدني در استخوان بايد براي

رســاندن مقادير مــورد نياز كلســيم و ويتاميــن  Dو افزايش فعاليت

نوجوان اسكن  DXAانجام شود.7

بدني (جدول  .16,15,13,6,1)2تدابير درماني ســامت اســتخوان براي

تحقيقات ارتباط روشــني ميان تراكم استخواني پايين و خطر شكستگي

جوانــان مبتال به بيماري مزمن بر اولويت درمان بيماري زمينهاي تأكيد

اســتخوان در كودكان را نشان نداده است؛ بنابراين پزشك كودكان بايد

دارد.

هنگام مشــاوره با بيماران و خانوادههاي آنها كام ً
ال دقت كند .نوجوان

كلسيم

داراي سابقه شكســتگيهاي متعدد ممكن است  DXAطبيعي داشته

دريافت كلســيم به مقدار كافي در دوران نوجواني براي حداكثر رشــد

باشد و نميتوان تنها براســاس يافتههاي يك بار بررسي  DXAپوكي

استخوانها در زمان اوج رشد در دوره بلوغ ،امري اساسي به شمار ميرود

استخوان را تشخيص داد و يا آن را رد كرد.7

و به كاهش خطر شكستگي در زنان جوان كمك ميكند.21,20,1

توموگرافي كامپيوتري كمِي

جدول  .2توصيههاي درماني براي سالمت نامناسب استخوان

فناوري جديد ســبب افزايش توانايي جامعه پزشكي در بررسي دقيقتر
ســامت اســتخوان در نوجوانان توســط توموگرافي كامپيوتري كمِي
( )quantitative computed tomography; QCTاستخوانهاي
ي تراكم
محيطي و محوري گرديده اســت .اين ابــزار ،اندازهگيري حجم 
ماده معدني اســتخوان (برحســب گرم بر ســانتيمتر مكعب) را ممكن
ميســازد و در نتيجه بــراي جمعيت كودكان كه به مــرور زمان اندازه
استخوان در آنها تغيير ميكند و نوجوانان مبتال به بيماري مزمن روش
مناسبتري است.
پژوهشهاي پيشين نشــان داده اســت كه  QCTبراي ارزيابي تراكم
استخوان در كودكان از اسكن  DXAدقيقتر است  ،18اما ميزان باالي
اشعه همراه با  QCTاستخوانهاي محوري ،سبب محدوديت استفاده از
آن در كار باليني ميگردد.
از ســوي ديگر  QCTمحيطي ـ بهويژه  QCTمحيطي با شفافيت زياد
ميكروساختار اســتخواني را دقيقتر بررسي ميكند و ميتواند تغييرات
اســتخواني ناشي از فعاليت بدني ،بلوغ ،و/يا بيماري جدي را تعيين كند
.19
بااينحال اين فناوريها درحالحاضر تنها در مراكز دانشگاهي در دسترس

مقادير غذايي مجاز توصيهشده كلسيم روزانه براساس دستورالعملهاي

است و پژوهش مستمر براي كاربرد آنها به عنوان ابزار تشخيصي در كار

اخيــر منتشرشــده 700 ،ميليگرم براي كودكان  1تا  3ســاله1000 ،

باليني ادامه دارد ،اما پژوهــش در مورد آگاهي از احتمال افزايش دقت

ميليگرم براي كودكان  4تا  8ساله و  1300ميليگرم براي كودكان  9تا
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 18ساله است  .16مقدار مورد نياز كلسيم بايد بهطور مناسب از راه تغذيه

گفتگو با بيماران داراي امتياز  Zپايين ( 2ـ <  )z scoreبهويژه با سابقه

تأمين شود مگر در افرادي كه قادر به دريافت كلسيم غذايي نيستند.

شكســتگي پيشين به عهده پزشــكان معالج است .متخصصان كودكان،

مكملهاي كلســيم با يبوست ،هيپركلسيوري ،و ســاير عوارض جانبي

عالوه بر تشــويق در مورد فعاليت بدنــي ،ميتوانند يك الگوي تغذيهاي

همراهاند؛ بنابراين استفاده از آنها بايد محدود به بيماراني شود كه مبتال

مناسب ارائه دهند كه مصرف سديم ،كافئين و نوشابههاي گازدار كاهش

به عدم تحمل الكتوز و داراي موانع شناختهشــده براي دريافت كلسيم

يابد .همينطور ميتوانند در مورد پرهيز يا ترك مصرف سيگار و الكل به

غذايي هســتند .غالباً روش سادهتر براي اطمينان از موفقيت درماني در

منظور حفظ سالمت استخواني مشاوره دهند.

مورد نوجواناني كه از دريافت غذاهاي سرشار از كلسيم در برنامه غذايي

پيشگيري

خود محرومند ،22درمان دارويي با كلسيم است.

متخصصــان كــودكان ميتوانند با توجه به وضعيــت تغذيه و تمركز بر

ويتامين D

تشخيص زودرس شــرايطي كه موجب اختالل در سالمت استخوان در

درمان نوجوان مبتال به كمبود ويتامين(D (ng/ml20 < D [OH]25

نوجوانان ميشــود در حفظ سالمت اســتخوان مؤثر باشند .چندين گام

يا مقدار ناكافي ويتامين ( D ng/ml29ـ  )D [OH]25 < 21يكسان

كليدي براي حفظ سالمت استخوان در دهه دوم زندگي عبارتند از:

است .نوجوانان ميتوانند در هر دو مورد  2000واحد ويتامين  Dروزانه

 .1توجه به تغذيه مناســب روزانه كه با داشــتن برنامه غذايي متعادل و

يا  000,50واحــد ويتامين  Dيكبار در هفته براي مدت شــش هفته

سرشار از كلسيم و ويتامين  Dميسر ميشود.

دريافت كنند .هر يك از ويتامينهاي  2Dيا  3Dدر افزايش سطح خوني

 .2توصيــه به مصرف روزانه  600واحد ويتامين  Dو مقدار متناســب با

ايــن ويتامين در دامنه مورد نظر مؤثرند اما مطالعات جديد مطرحكننده

سن از كلسيم براي حفظ سالمت استخوانها در كودكان باالي يك سال

كارايي بيشــتر ويتامين  3Dنسبت به ويتامين  2Dاست و در پيدايش

و نوجوانان فاقد عوامل خطرساز خاص .16,15

توده استخواني كورتيكال و استحكام بهتر استخوان مؤثر است .23,15

 .3تشويق نوجوانان به انجام فعاليت بدني منظم همراه با تحرك مفاصل،

مكمــل ويتامين  Dبه مقدار  400تا  1000واحــد روزانه بهطور مداوم

عضالت و استخوانها كه تراكم استخواني و ميكروساختاري آن را حين

پس از درمــان و نيز براي بيماران داراي مقاديــر كافي ويتامين  Dكه

دوران بلوغ افزايش ميدهد.

در معرض ســامت نامناسب اســتخوان قرار دارند توصيه ميشود.15

 .4متخصصــان كودكان بايد هميشــه نوجوانان را از عوارض تماشــاي

مهم است تشــخيص داده شود كه دريافت ويتامين  Dاز راه غذا بهويژه

طوالنيمدت تلويزيون و بازيهاي ويديويي آگاه و آنها را به فعاليتهاي

اين كه براي كودكان و نوجوانان مطبوع باشــد امري دشــوار است .شير

خارج از منزل ،تشويق نمايند.

ت متحده آمريكا بهشمار
مناسبترين غذاي سرشار از ويتامين  Dدر اياال 

 .5بايد همــواره در مورد پرهيز از مصرف محصــوالت تنباكو و الكل به

ميرود اما غنيسازي شير با اين ويتامين ميتواند در محصوالت مختلف

منظور حفظ سالمت استخوان تأكيد شود.

ناپايدار باشــد .بهعالوه برچسب روي ظروف شــير هميشه نشاندهنده

• با نظارت :دكتر منصور بهرامي

ميزان درست ويتامين  Dمحصول نيست.

• مترجم :دكتر ثمينا يزداندوست

تغيير شيوه زندگي
تغيير شــيوه زندگي نيز در بازسازي سالمت اســتخوان نوجوانان نقش
اساسي دارد .بايد به منظور بهبود رشد سالمت استخوان براي نوجواناني كه
برنامه ورزشي منظمي ندارند به برقراري يك فعاليت بدني همراه با تحمل
وزن براي وارد كردن نيروهاي زيســتي ـ حركتي ()biomechanical
بر اســتخوان كمك شــود .25,24,1توصيههاي جــاري محدود كردن
ورزشــكاران در انجام ورزش براي كاهش خطر شكســتگي نيست ولي
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بسمه تعالی
در تاريخ  1393/11/9بنا به درخواست پزشكان متخصص كودكان استان كرمانشاه اينجانب دكتر محمد علي رئيسي عضو هيأت مديره
انجمن پزشــكان كودكان ايران -تهران به نمايندگي از طرف هيأت مديره انجمن پزشــكان كودكان و بنا به دستور رياست محترم انجمن
جناب آقاي دكتر غالمرضا خاتمي مأموريت يافتم تا به اســتان كرمانشــاه مســافرت و انتخابات را براي تشكيل انجمن پزشكان كودكان
كرمانشــاه برگزار نمايم .لذا در تاريخ  1393/11/10مصادف با روز جمعه با مشــاركت عده اي از متخصصين كودكان استان كرمانشاه در
محل نظام پزشكي استان كرمانشاه در حضور رياست محترم نظام پزشكي آن استان جناب آقاي دكتر فرخي جلسه اي تشكيل و انتخابات
انجمن انجام شد و نتايج آن بدين شرح اعالم گرديد:
 .1آقاي دكتر علي اصغر عاليپور

 .7آقاي دكتر محمد قاسمي

 .2خانم دكتر ميترا همتي

 .8آقاي دكتر رضا اكرمي پور (عضو علي البدل)

 .3آقاي دكتر سيد ابوالحسن سيد زاده

 .9آقاي دكتر عبدالحسين رضانيا (عضو علي البدل)

 .4آقاي دكتر مرتضي حسيني

 .10خانم دكتر فرحناز كامياب (بازرس اصلي)

 .5خانم دكتر مرجان موجه

 .11آقاي دكتر پوريا مرادي (بازرس علي البدل)

 .6آقاي دكتر احمدرضا بيگلري
دکتر محمد علي رئيسي
عضو هيأت مديره انجمن پزشكان كودكان ايران
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بسمه تعالی
رياست محترم انجمن هاي علمي گروه پزشكي

با سالم
همان گونه كه مستحضريد هتك حرمت كسوت مقدس پزشكي به ويژه در ويژه نامه اهانت آميز ثريا كه چهارشنبه شب مورخ 1393/8/28
از شبكه  1سيما پخش شد ،موجي از نارضايتي و التهاب را در همكاران به وجود آورده است .متاسفانه اين برنامه و ديگر موارد مشابه آن به
كليدي ترين نقطه حركت و حيات نظام سالمت كشور يعني اعتماد متقابل پزشك و بيمار ضربه مي زنند و موجب نگراني و التهاب در مردم
و ياس و دلزدگي در ارائه كنندگان خدمات سالمت مي گردند.
جهت انعكاس شايسته اين معضل ،الزم است به نحو مناسب مراتب اعتراض و تكدر خاطر جامعه پزشكي كشور و دغدغه دلسوزان واقعي مردم
و كشور در اين خصوص به اطالع مسئوالن امر رسانده شود .اين سازمان به نمايندگي از جامعه خدوم پزشكي مكاتبات متعددي در اين مورد
انجام داده است .در همين راستا به پيوست متني خطاب به رياست صدا و سيما تهيه شده است كه اميد است با مشاركت جدي همكاران و
امضاي آن شاهد شكل گيري و انعكاس اعتراض منطقي ،برحق و دلسوزانه جامعه پزشكي به اين گونه غرض ورزي ها و بد انديشي ها باشيم.
از تالش فراواني كه جهت جمع آوري امضاء همكاران در اين زمينه مبذول مي فرماييد سپاسگزارم.
لطفاً برگه هاي امضاء شده را به سازمان نظام پزشكي -دفتر رياست ارسال و يا به شماره  88330686فكس فرماييد.

دكتر عليرضا زالي
رييس كل
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برنامه جلسات ماهيانه انجمن پزشكان كودكان ايران در سال 1393
موضوع ميز گرد
نحوه برخورد با آدنوپاتی در کودکان
تفسیر آزمون های کبدی (چگونگی برخورد با
کودک با آنزیم های کبدی مختل)
چگونگی مراقبت از کودکان  LBWاز بدو تولد
تا  2سالگی

مسئول ميزگرد

تاريخ

آقای دکتر ارزانیان ،فوق تخصص خون و سرطان
 4خرداد
کودکان ،استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 1تير

اقای دکتر غالمرضا خاتمی ،فوق تخصص گوارش
کودکان ،استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر حسین فخرايي ،فوق تخصص نوزادان،
 2شهريور
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

محل برگزاری
بیمارستان مفید

مرکز طبی

بیمارستان مفید

نحوه ارزیابی اختالل رشد یا مداخالت مورد نیاز
در موارد اختالل رشد کودکان

 6مهر

آقای دکتر ناصر کالنتری ،فوق تخصص تغذیه

تعیین پروتکل درمان عفونت ادراری در کودکان ()1

 4آبان

آقای دکتر عباس مدنی ،فوق تخصص کلیه
کودکان استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز طبی

تعیین پروتکل درمان عفونت ادراری در کودکان ()2

 3آذر

آقای دکتر عبداله کریمی ،فوق تخصص عفونی
کودکان استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مرکز طبی

تعیین پروتکل درمان عفونت ادراری در کودکان ()3

 7دي

آقاي دكتر عباس مدني ،فوق تخصص كليه
كودكان ،استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز طبی

تعيين پروتكل درمان عفونت ادراري در نوزادان()1

 5بهمن

آقای دکتر حسین فخرايي ،فوق تخصص نوزادان،
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تعيين پروتكل درمان عفونت ادراري در نوزادان ()2

آقاي دكتر عباس مدني و آقای دکتر حسین
 3اسفند
فخرايي

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

بیمارستان مفید

گردهمايي علمي ماهيانه انجمن پزشكان كودكان ايران در روزهاي يكشنبه طبق برنامه فوق در بيمارستان مفيد یا مرکز
طبی رأس ساعت  11:30صبح برگزار مي شود .الزم به ذكر است جلسات داراي امتياز بازآموزي مي باشد.

21

خبــرنـامـه /سـال یازدهم /شـماره چهلم /زمستان1393

برنامه مدون متخصصین کودکان اردیبهشت 1394
هپاتيت ويروسي
جمعه 94/2/11
کد 3312023
ویژه متخصصین کودکان
بيماري هاي عفوني در اطفال 4

8:00-10:00

آقای دکتر غالمرضا خاتمي ،فوق تخصص گوارش كودكان استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران
پذیرایی

10:00-10:30

سندرم نقص ايمني اكتسابي

10:30-11:30

خانم دكتر خديجه دانشجو ،فوق تخصص عفوني كودكان استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران
11:30 -13:30

انتروويروس ها

آقاي دكتر سيد عليرضا فهيم زاد ،فوق تخصص عفوني كودكان دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
آنمي
جمعه 1394/2/18
کد 3312016
ویژه متخصصین کودکان
بيماري هاي خوني در اطفال 1

8:00 -11:00

آقای دکتر محمد تقي ارزانيان ،متخصص خون کودکان استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پذیرایی

11:00-11:30

شمارش كامل سلول هاي خوني

11:30-12:00

آقاي دكتر حسن ابوالقاسمي ،متخصص خون كودكان استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
12:00 -13:30

فرآورده هاي خوني

آقاي دكتر حسن ابوالقاسمي ،متخصص خون كودكان استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
8:00 -9:00

عفونت دستگاه ادراري

آقاي دكتر عباس مدني ،فوق تخصص کلیه کودکان استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
جمعه 1394/2/25
کد 33120018
ویژه متخصصین کودکان
بيماري هاي كليه و دستگاه ادراري در
اطفال 1

9:00 -10:00

ريفالكس

خانم دكتر نكيسا هومن ،دانشيار فوق تخصص آسم و آلرژي دانشگاه علوم پزشكي تهران
10:00 -11:30

هماچوري

آقاي دكتر نعمت اهلل عطايي ،فوق تخصص کلیه کودکان استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
پذیرایی

11:30-1200

پروتئينوري

12:00-13:30

خانم دكتر نيلوفر حاجي زاده ،فوق تخصص کلیه کودکان -دانشگاه علوم پزشكي تهران
زردي نوزادان
جمعه 1394/3/1
کد 3312004
ویژه متخصصین کودکان
مدون نوزادان 2

8:00 -9:30

آقای دکتر حسین فخرایی ،فوق تخصص نوزادان استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
9:30-11:00

سیانوز

آقای دکتر ابوالفضل افجه ،فوق تخصص نوزادان استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پذیرایی

11:00-11:30

عفونت های نوزادان

11:30-13:30

آقای دکتر محمد کاظمیان ،فوق تخصص نوزادان استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جمعه 1394/3/8
کد 33120027
ویژه متخصصین کودکان
مدون روانپزشکی کودکان

8:00 -11:00

روانپزشکی کودکان

آقاي دكتر بهروز جلیلی ،فوق تخصص روانپزشکی کودکان استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
پذیرایی

11:00 -11:30

آقاي دكتر حسین کریمی ،متخصص كودكان

11:30 -13:30

رفتارهای ناهنجار
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لیست همایش های داخلي
عنوان کنگره

تاریخ برگزاری

دومین همایش سراسری سالمت کودکان و نوجوانان با
محوریت بیماری های شایع کودکان

 10-12دی 1393

دانشکده دندانپزشکی ،تاالر بوعلی ،زاهدان

سومین کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی

 10-12دی 1393

سالن مرکز همایش های رازی ،تهران

سومین همایش سراسری ساالنه طب درد در کودکان

 16-17بهمن 1393

بیمارستان محک ،تهران

چهارمین کنگره انجمن نفرولوژی کودکان

 22-24بهمن 1393

بیمارستان حضرت رسول ،سالن ابوالفضل ،تهران

دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری مغز
و اعصاب کودکان

 28-30بهمن 1393

بیمارستان شهید محمدی ،بندرعباس

همایش بیماری های گوارش ،کبد و پيوند كبد
کودکان
اولین همایش رتینوپاتی در نوزادان نارس

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و
ششمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب

 6-8اسفند 1393
 7اسفند 1393

محل برگزاری

بیمارستان شهید صدوقی ،یزد
سالن مرکز همایش های رازی ،تهران

 2-5اردیبهشت 1394

مرکز همایش های کتابخانه ملی ،تهران

پنجمین همایش قلب کودکان ایران

 10-12اردیبهشت
1394

مرکز قلب و عروق شهید رجایی ،تهران

هفتمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و
نوجوان

 22-24اردیبهشت
1394

سالن همایش های دانشکده پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،تهران

دهمین همایش بیماری های شایع گوارش و کبد
کودکان

 6-8خرداد 1394

شهرک غرب ،انستیتو تغذیه ،تهران
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لیست همایش های بین المللی

عنوان کنگره

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

Eleventh International Kawasaki Disease
Symposium

3-6 Feb. 2015

Honolulu, Hawaii

37th Annual Pulmonary & Allergy Update at
Keystone

4-7 Feb. 2015

Keystone, Colorado

18th Annual Update on Pediatric and
Congenital Cardiovascular Disease CME

11-15 Feb. 2015

Scottsdale, Arizona

International Conference on Gastroenterology,
Hepatology and Nutrition (ICGHN) 2015

23-24 Feb. 2015

London

10th Annual National Conference of PESI
(Paediatric Endoscopic Surgeons)

27th Feb. to 1st Mar.
2015

JAIPUR,India

The seventh edition of the international Course
open to paediatricians,neonatologists and
paediatric radiologists

17-20 Mar. 2015

Florence, Italy

The 49th Annual AEPC meeting

20-23 Mar. 2015

Prague

The 2nd World Congress on Controversies in
Pediatrics

16-19 Apr. 2015

Budapest, Hungary

10th International Breastfeeding and Lactation
Symposium

17-18 Apr. 2015

Warsaw, Poland

Middle East Hands On Pediatrics Conference

23-25 April. 2015

Dubai

33rd annual meeting of The European Society
for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)

12-16 May 2015

Leipzig, Germany

7th Epa-Unepsa Europaediatrics

13-16 May 2015

Florence ,Italy

28th International Congress of Pediatrics

17-22 Aug. 2016

Vancouver, Canada
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تسليت

استاد محترم جناب آقاي دكتر عباس مدني

ضايعه درگذشت والده گراميتان را خدمت جنابعالي و خانواده محترم تسليت عرض نموده ،براي آن مرحومه علو درجات الهي و براي خانواده
محترمتان صبر جميل را از خداوند متعال خواستاريم.

انجمن پزشكان كودكان ايران

مسئوليت صحت مطالب علمي مقاالت مندرج در اين خبرنامه به عهده نويسندگان محترم مي باشد.
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فرم ثبت نام اعضای انجمن پزشکان کودکان ایران
نام :

شماره شناسنامه:

نام پدر :

نام خانوادگی :
Last Name:

Name:

کد ملی :

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  500000ریال به حساب جاری شماره  123545982بانک 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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