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پیام مدیر مسئول

اساتید و همکاران محترم؛

با سالم و احترام

کــه  کــودکان ایــران حــدود 20 ســال اســت  خبرنامــه انجمــن پزشــکان 

بــا همــت و همــکاری هیئــت مدیــره، اســاتید و همکاران ایــن انجمن 

منتشــر می گــردد. اخیــرا بــا همــت مشــاورین محتــرم خبرنامــه در 

کــه امیدواریــم موردپســند و نظــر  محتــوای آن تغییراتــی ایجــاد شــده 

گیــرد. همــکاران قــرار 

تقاضــای دســت انــدرکاران خبرنامــه از شــما اســاتید محتــرم ایــن 

کــه ضمــن بیــان نظــرات ارزشــمند خــود، مــا را در ارتقــاء و  اســت 

کمــک شــما عزیــزان  کیفیــت خبرنامــه یــاری دهیــد تــا بــا همــت و 

ایــران  کــودکان  پزشــکان  انجمــن  حــد  در  ای  خبرنامــه  بتوانیــم 

نماییــم. منتشــر 

 دکتر محمدرضا بلورساز 
 مدیر مسئول خبرنامه 

 انجمن پزشکان کودکان ایران 
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سخن رسدبیر

همکاران عزیز 

 درود به همکاران دانشمند و سخت کوش، که در روزهای سخت اقتصادی با درآمد  
بودم  گرچه قول داده  ننمودند.  را متوقف  به مردم عزیز  ناچیز لحظه ای خدمت 
شماره های امسال خبرنامه به موقع منتشر شود، لیکن بسیاری مسائل دست به 
گردد. تمام سعی و تالش  دست هم داد تا دو شماره بهار و تابستان با هم منتشر 
هیات تحریریه مجله بر پربار بودن آن بوده است، باشد که مقبول شما فرهیختگان 

گیرد. قرار 
بود،  آن  درگیر  دوره  شروع  از  انجمن  فعلی  مدیره  هیات  که  مهمی  مسائل  از  یکی 
برگزاری  و  اداره ثبت شرکتها  انجمن در  به ثبت اساسنامه جدید  مشکالت مربوط 
کودکان  از همه مهمتر ورود به مسائل صنفی متخصصین  انتخابات الکترونیک و 
و  درمان  بهداشت  وزارت  جدید  سیاستهای  در  مستحضرید  که  همانطور  بود. 
و  باشد  الکترونیک  صورت  به  می بایست  انجمنها  انتخابات  همه  پزشکی،  آموزش 
بر اساس دستورالعمل های وزارت متبوع انجمنها صرفا علمی هستند و نمی توانند 
در امور صنفی ورود کنند. اساسنامه انجمن پزشکان کودکان ایران، مربوط به دهه 
کلی داشت. با پیگیری های  60 خورشیدی بود و عمال نیاز به اصالح در حد تغییر 
هیات مدیره محترم و تالش فراوان این مهم در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
که در تاریخ 26 خرداد ماه 1401 در محل انجمن با حضور نماینده وزارت بهداشت 
که نه تنها موارد مربوط به  کامل  برگزار شد، به نتیجه رسید و اساسنامه ای جامع و 
کودکان  انتخابات الکترونیک، بلکه مجوز ورود انجمن به امور صنفی متخصصین 
و همچنین الزام حضور حداقل چهار نفر متخصص کودکان در ترکیب هیات مدیره 
وزارت  تایید  به   1401 مهرماه  در  نهایتا  اصالحات  این  است.  گردیده  لحاظ  آن  در 

بهداشت رسید و مراحل قانونی آن در حال گذراندن است. 
محترم  همکاران  مالحظه  جهت  را  مذکور  مجمع  صورتجلسه  متن  شماره  این  در 
اتفاقات خوبی  به  که تالش هیات مدیره محترم منتج  امیدوارم  ایم.  کرده  منتشر 

گردد. برای انجمن و جامعه متخصصین اطفال 

  دکتر علی فرجی
سردبیر خبرنامه 

انجمن پزشکان کودکان ایران



خبــــــــــرنـــامـــــه / ســال نوزدهم / شــماره شصت و هشتم / بهار و تابستان 1401

6

 
1 

                            
 باسمه تعالی

 
 نوبت دومانجمن پزشکان کودکان ایران العاده صورتجلسه مجمع عمومی فوق

 
 ، سالم علیکم

و  944به شماره ثبت  مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول انجمن پزشکان کودکان درسانیاحتراماً به استحضار م         
روزنامه  1401اردیبهشت  11یکشنبه مورخ  مجمع در روز آگهی ،18ماده  ق بامطاب ،10100113150شناسه ملی 

در محل تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، نرسیده به  26/2/1401مورخ  شنبهدوروز  11الی  9در ساعت اطالعات 
، سالن اجتماعات انجمن 6 ، طبقه سوم، واحد20تقاطع خیابان بزرگمهر با خیابان فلسطین، جنب بانک تجارت، ساختمان 

اصالح مواد اساسنامه در خصوص نحوه برگزاری انتخابات  -3تغییر آدرس انجمن  -2اصالح نام انجمن  -1با دستور جلسه 
اعالم بروز رسانی سایر مواد اساسنامه و تصویب اساسنامه جدید،  -4هیات مدیره و بازرس انجمن بصورت الکترونیک 

 23ماده  عضو پیوسته تشکیل شد اما طبق 3مجمع با حضور  9ساعت  1401اردیبهشت  26گردید. در روز دوشنبه 
  کننده، رسمیت نیافت.اساسنامه بعلت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای پیوسته شرکت 19 هماد وقسمت ب 

العاده نوبت دوم مجمع فوق طالعاتادر روزنامه  28/2/1401شنبه چهارآگهی دعوت مجدد روز  ،19ماده  طبقلذا        
-پنجروز  صبح 10انجمن در ساعت  نفر اعضای پیوسته 13با حضور تعداد اعالم گردید که  1401 خرداد 26 شنبهپنجروز 

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، نرسیده به تقاطع خیابان بزرگمهر با خیابان در محل  26/3/1401مورخ  شنبه
ماده و  قسمت ب 23ماده  ، طبق، سالن اجتماعات انجمن6، طبقه سوم، واحد 20تمان فلسطین، جنب بانک تجارت، ساخ

اصالح مواد  -3تغییر آدرس انجمن  -2اصالح نام انجمن  -1 اساسنامه مجمع رسمیت یافت و با دستور جلسه 19
وز رسانی سایر مواد بر -4اساسنامه در خصوص نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن بصورت الکترونیک 

 رئیسنایب  سید محمدرضا بلورساز تشکیل گردید. پس از قرائت آیاتی از قرآن،اساسنامه و تصویب اساسنامه جدید، 
گزارشی از اقدامات هیات مدیره در خصوص مجمع ارائه ضمن خیر مقدم نسبت به افتتاح مجمع اقدام نمود سپس انجمن 

با رای اکثریت حاضرین در  ،20و طبق ماده  یون در خصوص حضور ناظر کمیسیونمصوبه کمیسنمود در ادامه با رعایت 
 جلسه، هیات رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب شدند:

   2ناظر : مقدمیسیدپرویز طباطبائ                     1ناظر  :اکبر سیاریعلی                   مجمع سیرئ: محمدعلی رئیسی
 های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشتانجمن ناظر کمیسیون :بابک شهباز

و  قسمت ب 23ماده  صوبات مجمع در خصوص اساسنامه طبقو مطابق با دستور جلسه، خالصه مذاکرات، تصمیمات و م
 بشرح ذیل اتخاذ شد: اساسنامه 19ماده 
 .نام و مشخصات شد-فصل اول عنوان جایگزین اصالح و تغییر یافت و "فصل اول ـ کلیات"

شورای عالی انقالب فرهنگی و آیین نامه  7/8/1370به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ "-1 ماده
مصوبه فوق که من بعد به اختصار کمیسیون نامیده می شود انجمن علمی  4مربوطه و تصویب کمیسیون موضوع ماده 

اصالح  "نامیده می شود. "انجمن"بعد به اختصار  بر اساس مواد آتی تشکیل می گردد که در سطور رانیا پزشکان کودکان
 شد. 1تغییر یافت و جایگزین ماده و 

 نام و امضای هیات رئیسه:
 1ناظر  :یاریس اکبریعل                                                    مجمع سیرئ: یسیرئ یمحمدعل

                                           2ناظر : ممقدیئطباطبا زیدپرویس

 های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشتناظر کمیسیون انجمن :بابک شهباز

صورتجلسه مجمع عمویم فوق  العاده 
انجمن پزشکان کودکان ایران 

نوبت دوم
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نماید و اعضای آن به نام انجمن های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت میانجمن صرفًا در زمینه"ـ2ماده 

و بخشی از  2و جایگزین بخشی از ماده  ییر یافتو تغ اصالح "حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.
 گردید. 6ماده 

انجمن غیر انتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی "-3ماده 
 .گردید 2 از ماده یبخش نیگزیو جا افتی رییاصالح و تغ "نماینده قانونی انجمن می باشد. است و رئیس هیات مدیره آن

بخش مرکزی، شهر تهران، محله دانشگاه  ،شهرستان تهران تهران،استان آدرس: به مرکز انجمن در شهر تهران "-4ماده 
 6934896141کد پستی:  واحد شمالی، ، طبقه سوم،20ساختمان  ،20پالک  تهران، خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر،

تشکیل شود، در ضمن روند تشکیل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر  تواند در هر منطقه از کشورو شعب آن می است
صل ف، عنوان 5و جایگزین ماده  و تغییر یافت اصالح ".ها خواهد بودهیات مدیره انجمن مرکزی و تحت نظارت آن

 گردید. 56و ماده  هاشعب انجمن در شهرستان-سیزدهم
 .یدگرد اضافه "انجمن دارای تابعیت ایرانی است."ـ5ماده 
شود و ملزم به رعایت قوانین و مقررات انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می"ـ6ماده 

 گردید. 7و ماده  6و بخشی از ماده  3و جایگزین ماده  و تغییر یافت اصالح "اسالمی ایران است.جمهوری 
 تشکیالت گردید.-فصل دوم عنوان ایگزینج اصالح و تغییر یافت و "فصل دوم ـ شرح وظایف و اهداف"

 "های زیر را به عمل خواهد آورد.اساسنامه انجمن، اقدامات و فعالیت 2به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده "ـ7ماده 
 اضافه گردید. 

که به نحوی نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی تحقیقاتی، آموزشی و تبادل ایجاد ارتباط علمی، فنی،"ـ7ـ1
 اضافه گردید. "های گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند.در شاخه

ها و موسسـات آموزشـی و پهوهشـی و نیـز سـایر همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آمـوز  پزشـکی و دانشـگاه"-2-7
 بهداشـتی، فنـی، پهوهشـی، شـی،ریزی امـور آموزهای انجمن مرتبط هستند در برنامـههایی که به نحوی با فعالیتسازمان
 اضافه گردید. "و اجتماعی درمانی

درمـانی، های آموزشـی و بهداشـتی بازنگری و ارزشیابی برنامه ،تعامل و همکاری با مراجع ذیصالح در زمینه تدوین"-3-7 
 اضافه گردید. "آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکیدانش دانشجویان و موسسات آموزشی و سطح علمی

 اضافه گردید. "بر اساس ضوابط مربوطهپهوهشی، اجتماعی و درمانی  ارائه خدمات آموزشی، علمی، فنی،"-4-7
مــی، پهوهشــی و آموزشــی، هــای علپهوهشــگران و دانشــجویان در پیشــبرد فعالیت ترغیــب و تشــویق دانشــمندان،"-5-7

 اضافه گردید. "و اجتماعی درمانی بهداشتی،
جایگزین مـاده تغییر یافت و اصالح و  "و اجتماعی خبری، ، پهوهشیشار نشریات علمی، آموزشیتهیه و تدوین و انت"-6-7
 گردید. 11
المللی با رعایت قـوانین و مقـررات های آموزشی و پهوهشی، آموز  مداوم در سطوح ملی و بینبرگزاری گردهمایی"-7-7

 اضافه گردید. "جاری کشور
های علمی مرتبط با رشـته مربوطـه بخصـوص از طریـق تشـویق و جام پهوهشفراهم کردن زمینه مناسب جهت ان"-8-7

 اضافه گردید. "ترغیب متخصصین جوان
 نام و امضای هیات رئیسه:

 1ناظر  :یاریس اکبریعل                                                 مجمع سیرئی: سیرئ یمحمدعل

  2ناظر : ممقدیئطباطبا زیدپرویس

 های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشتز: ناظر کمیسیون انجمنبابک شهبا
 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن پزشکان کودکان ایران )نوبت دوم(
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 "ریزی امـور مـرتبط بـا آنهای علمی گروه پزشکی ایـران و برنامـههمکاری با مجمع انجمن ومشارکت در تشکیل "-9-7

 اضافه گردید.
عرصه ملی و در  های علمی، پهوهشی درالمللی برای انجام فعالیتجلب حمایت و مشارکت با نهادهای بین"-10-7

  اضافه گردید. "چارچوب ضوابط جاری کشور
آموز  همگانی در زمینه تامین حفظ و ارتقا سالمت )سالمت به معنای برخورداری از رفاه جسمی، اجتماعی، "-11-7

 اضافه گردید. "روانی و معنوی( کودکان
 "های آموز  مداوم و مهارتی کوتاه مدتهدور و اجرا بررسی و تایید مجوز، موضوع و محتوا مشارکت انجمن در"-12-7

 اضافه گردید.
ای های همپوشان و تعیین صالحیت حرفهدرمانی رشته-های آموزشیو مشاوره در تعیین و اصالح برنامهمشارکت "-13-7
 اضافه گردید. "
 .اضافه گردید "های انجمنهای متناسب با فعالیتعلمی و فنی و کارگروههای تشکیل کمیته"-14-7
 اضافه گردید. "حقوقی مرتبط در مراجع ذیصالح-دفاع علمی دعاوی حقوقی وطرح "-15-7
و ارز   یفهرست و تعرفه خدمات درمان نییدرخصوص تع یو اظهار نظر کارشناس یفن یبانیو پشت یمشاوره علم"-16-7
 اضافه گردید. "با رشته کودکان خدمات مرتبط ینسب
درمانی در -های آموزشیی و آموزشی در خصوص ارزشیابی و اعتباربخشی فعالیتمشارکت و مشاوره علمی و فن"-17-7
 اضافه گردید. "رشته کودکانحوزه 
 اضافه گردید. "رشته کودکان در حوزه یانسان یروین نیتام یهادر برنامه یو فن یمشارکت و مشاوره علم"-18-7
 اضافه گردید. "انی، آموزشی، بهداشتی و خدماتیهای درماستاندارد نیو تدو یدر طراح و مشاوره مشارکت"-19-7
 اضافه گردید. "و آموزشی یدرمان ،یبهداشت خدماتدر حوزه  ینظارت یمشارکت و مشاوره به نهادها"-20-7
 اضافه گردید.  "با رشته کودکان مرتبط یدرمان یهاو دستورالعمل ینیبال یراهنماها نیمشارکت در تدو"-21-7
 اضافه گردید.  "مرتبط در حوزه انیدانش بن یهاشرکت و همکاری در توسعه همشاور، مشارکت "-22-7
ای و حفظ و ایجاد همکاری و همبستگی بین پزشکان متخصص کودکان با تاکید بر رعایت اصول اخالق حرفه"-23-7

 و ه این ماده د ،ج های الف، ب،و قسمت 9اصالح و تغییر یافت و جایگزین ماده  "ت طب کودکان در اجتماعثیارتقا  حی
 . گردید
های دولتی ارتباط ها با سازمانبه نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه ها و سایر اقدامات انجمن کهها و برنامهطرح":تبصره

بصورت تبصره  10ماده  "به مرحله اجرا در خواهد آمد. مربوطه ا سازمان دولتیی و دارد پس از کسب موافقت وزارتخانه
 .گردیدو جایگزین الح اص 7ماده 
شرایط عضویت و رو  -عضویت و اعضا رسمی، فصل هشتم-فصل پنجم هایجایگزین عنوان "فصل سوم ـ عضویت"

  گردید.شرایط عضویت و رو  انتخاب اعضا افتخاری -انتخاب اعضا رسمی، فصل دهم
 اضافه گردید. "باشد:زیر می هایرو عضویت در انجمن به "ـ8ماده 
توانند طبق باشند می کودکانتخصص یت پیوسته: هیات موسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه عضو"ـ8ـ1

های الف، قسمتو  39ماده جایگزین تغییر یافت و  اصالح و  "ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.
 گردید. این ماده های الف و بو قسمت 40، ماده 14 بخشی از ماده ین ماده،ا ب، ج

 نام و امضای هیات رئیسه:

 1ناظر  :یاریس اکبریعل                                                 مجمع سیرئی: سیرئ یمحمدعل

                             2ناظر : ممقدیئطباطبا زیدپرویس

 اشتهای علمی گروه پزشکی وزارت بهدبابک شهباز: ناظر کمیسیون انجمن

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن پزشکان کودکان ایران )نوبت دوم(
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 توانند به عضویت انجمن درآیند:عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر باشند می"ـ8ـ2

 اصالح و  "آیند.باشند با تصویب هیات مدیره به عضویت انجمن در می عمومی پزشکیدکتری  درجه کلیه کسانی که دارای
 گردید. ب و ج این ماده های الف،و قسمت 42و ماده  14بخشی از ماده جایگزین تغییر یافت و 

های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و عضویت افتخاری: شخصیت"ـ8ـ3
 "توانند به عضویت افتخاری پذیرفتــه شوند.ای نموده باشند میهای موثر و ارزندهیا در پیشبرد اهداف انجمن کمک

 گردید. های الف، ب و تبصره این مادهو قسمت 44و ماده  14بخشی از ماده یگزین جاتغییر یافت و  اصالح و 
 اضافه گردید "مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.توانند با احراز شرایط و تصویب هیاتاعضای وابسته می"ـ1تبصره 
نامه نحوه تشکیل و شرح آیین 7اده مدیره مذکور در مموسس و هیات شرایط هیات داعضای پیوسته انجمن بای"ـ2تبصره 

 اضافه گردید. "وظایف کمیسیون را دارا باشند.
مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی هر یک از اعضای انجمن ساالنه مبلغی را که میزان آن توسط هیات"ـ9ماده 

 .گردید 50از ماده  جایگزین بخشی تغییر یافت اصالح و "خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
اضافه  "پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد."ـ1تبصره 
 گردید.
که حق عضویت مصوب آن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود  ،مالک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن"ـ2تبصره 

ا مجاز به حق شرکت و رای در مجامع عمومی عادی، عمومی فوق العاده و انتخابات انجمن می اند لذسال را پرداخت کرده
 گردید. 46و  43تبصره آن و مواد  و 41، ماده 17و  16مواد جایگزین تغییر یافت و  اصالح و  "باشند.
 اضافه گردید. "یابد:عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می"ـ10ماده 
 گردید. 47صالح و تغییر یافت و جایگزین ماده ا "ستعفای کتبی عضوا"ـ10ـ1
صالح و تغییر یافت و جایگزین ا "نماید.مدیره تعیین میعدم پرداخت حق عضویت ساالنه در مهلتی که هیات"ـ10ـ2

 گردید. 49بخشی از ماده 
پزشکی به لی انتظامی سازمان نظامهای بدوی و عازوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیات"ـ10ـ3

 اضافه گردید. "محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی است.
صالح و تغییر یافت و جایگزین ا "مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است."ـ1تبصره 
 گردید. 48ماده 
خاتمه عضویت پس از اطالع و تائید هیات نظارت بر عملکرد انجمن بر تصمیم نهایی راجع به عدم پذیر  و نیز "ـ2تبصره 

 اضافه گردید. "مدیره خواهد بود.نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون، با هیاتآیین 3ماده  7اساس موضوع بند 
  "ارکان انجمن"فصل چهارم ـ

 گردید. 13ین ماده صالح و تغییر یافت و جایگزا "انجمن دارای ارکان زیر است:"ـ11ماده 
 گردید. 13صالح و تغییر یافت و جایگزین قسمت الف ماده ا "مجمع عمومی"ـ11ـ1
 گردید. 13صالح و تغییر یافت و جایگزین قسمت ب ماده ا "مدیرههیات"ـ11ـ2
 گردید. 13صالح و تغییر یافت و جایگزین قسمت ج ماده ا "بازرس"ـ11ـ3

 اضافه گردید. "مجمع عمومی"الف ـ 
 م و امضای هیات رئیسه:نا

 1ناظر  :یاریس اکبریعل                                                 مجمع سیرئی: سیرئ یمحمدعل

                             2ناظر : ممقدیئطباطبا زیدپرویس

 های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشتبابک شهباز: ناظر کمیسیون انجمن

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن پزشکان کودکان ایران )نوبت دوم(
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و  افتی رییاصالح و تغ "گردد:عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل میمجمع "ـ12ماده 
 .دیگرد 19ماده  بخشی از نیگزیجا
توانـد از کند و نیز میشود و به امور جاری انجمن رسیدگی میبار تشکیل میمجمع عمومی عادی که هر سال یک"-1-12

 گردید. 18صالح و تغییر یافت و جایگزین بخشی از ماده ا "تشکیل گردد. العاده بصورت فوقجهت نوبت و حسب ضرورت، 
العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصالحات الزم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم درخصوص مجمع عمومی فوق"-2-12

از تصـویب کمیسـیون قابـل  شود و نتیجه تصمیمات آن درخصوص اصالح و تغییر اساسنامه پسانحالل انجمن تشکیل می
پنجم از اعضـای پیوسـته تشـکیل ت مـدیره یـا بـازرس یـا یـکهیـاالعاده به دعـوت مجمع عمومی فوق اجـرا خواهد بود.

 گردید. 24و بخشی از ماده  و قسمت الف و ب آن 23صالح و تغییر یافت و جایگزین ماده ا "گردد.می
موسس، پس از موافقت اولیه انجمن از کمیسـیون و حـداکثر ت هیا اولین جلسه مجمع عمومی عادی با درخواست"-3-12

 اضافه گردید. "های کثیراالنتشار تشکیل خواهد شد.ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه
العاده هر یک با حضور حداقل نصف بعـالوه یـک اعضـای پیوسـته رسـمیت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق"-1تبصره 
 حاضرین جلسـهسوم آرا دوبا العاده در مجمع عمومی فوق در مجمع عمومی عادی با نصف بعالوه یک و یماتتصمیابد و می

 گردید. 22ماده بخشی از  و  19صالح و تغییر یافت و جایگزین بخشی از ماده ا "خواهد بود.
 لیمـاه قبـل از تشـک کیـو دستور جلسه  لیمحل تشک خ،یا ذکر تارب العادهو فوق یعاد یجلسات مجمع عموم"-2تبصره 

بـه اطـالع اعضـا  یمجـاز یانجمن و فضا تیوب سا ک،ینامه الکترون راالنتشار،یدر روزنامه کث یانتشار آگه قیمجمع از طر
مـاه از تـاریخ جلسـه اولیـه نیامد بـه فاصـله یک ستچنانچه حدنصاب الزم برای تشکیل جلسات بد د،یخواهد رس وستهیپ

د از اعضـای شود در اینصورت مجمـع بـا هـر تعـدامجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام مینسبت به دعوت 
 22و بخشـی از مـاده  19و بخشـی از مـاده  18صالح و تغییر یافت و جایگزین بخشی از ماده ا "حاضر تشکیل خواهد شد.

 گردید.
ت رئیسه متشکل از یک رئـیس سـنی، دو نـاظر و عهده هیاالعاده اداره جلسه بر وقدر مجامع عمومی عادی و ف"-3تبصره 

 گردید. 20صالح و تغییر یافت و جایگزین ماده ا "گردند.یک منشی است که از بین شرکت کنندگان جلسه انتخاب می
 گردید. 21صالح و تغییر یافت و جایگزین ماده ا "باشد:وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می"ـ13ماده 
  "های ساالنه انجمنمدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزار  فعالیتماع گزار  هیاتاست"ـ13ـ1
 گردید. 21صالح و تغییر یافت و جایگزین قسمت ب و ج ماده ا
 "ه"قسمت  نیگزیو جا افتی رییاصالح و تغ "ـ اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت13ـ2
 .دیگرد 21ماده  "و"و 
صالح و تغییر یافت و جایگزین بخشی از ا "مدیرههیات البدلاصلی و علی اعضایهر یک از عزل و یا انتخاب "ـ13ـ3

 گردید. 21قسمت الف ماده 
 گردید. 21صالح و تغییر یافت و جایگزین بخشی از قسمت الف ماده ا "البدلبازرس اصلی و علیعزل و یا انتخاب "ـ13ـ4
صالح و ا "مدیرهها و ضوابط اجرایی موردلزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیاتنامهتصویب کلیه آیین"ـ13ـ5

 گردید. 21تغییر یافت و جایگزین قسمت د ماده 
صالح و تغییر یافت و جایگزین بخشی از قسمت ز ماده ا "های انجمنتعیین روزنامه کثیراالنتشار برای انتشار آگهی"ـ13ـ6
 گردید. 21

 نام و امضای هیات رئیسه:

 1ناظر  :یاریس اکبریعل                                                 مجمع سیرئی: سیرئ یمحمدعل

                             2ناظر : ممقدیئطباطبا زیدپرویس

 های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشتبابک شهباز: ناظر کمیسیون انجمن

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن پزشکان کودکان ایران )نوبت دوم(
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نامـه نحـوه تشـکیل و شـرح وظـایف آیین 10مـاده  1در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصـره "صره ـتب

کمیسیون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضـور نماینـده کمیسـیون جلسـه رسـمیت نخواهـد 
  اضافه گردید "یافت.
 گردید. هیئت مدیره و بازرسان-فصل هفتمسمتی از عنوان صالح و تغییر یافت و جایگزین قا "مدیرههیات"ب ـ

با انتخابات سال یکبار  4 هراست که  نفر عضو علی البدل 3و عضو اصلی نفر  9ت مدیره مرکب از ااعضای هی"-14ماده 
د. گردنانتخاب می از میان اعضای پیوسته الکترونیک بر طبق ضوابط و نظارت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

در صورت فراهم نبودن شرایط با موافقت کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات به صورت حضوری برگزار 
 گردید. 26و  25صالح و تغییر یافت و جایگزین مواد ا ".ت مدیره افتخاری استاعضویت در هیگردد و می

نفر که  1نفر با درجه فوق تخصص کودکان و  4، نفر با درجه تخصص کودکان 4ترکیب هیات مدیره متشکل از "-1تبصره 
نفـر بـا  2متشـکل از  نیـز هـاالبـدلو ترکیب علی در انتخابات کسب کرده باشد خواهد بود را بیشترین رای از این دو گروه

 گردید.اضافه  ".نفر با درجه فوق تخصص کودکان خواهد بود 1درجه تخصص کودکان و 
ره با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی و تائیـد نهـایی کمیسـیون خواهـد مدی هیاتافزایش تعداد "-2تبصره 

 گردید. 24بخشی از ماده جایگزین  صالح و تغییر یافت و ا "بود.
یابـد و شود و بـا حضـور دوسـوم اعضـا رسـمیت میمدیره حداقل هر یک ماه یک بار تشکیل می هیات جلسات"-3تبصره 

 گردید. 33صالح و تغییر یافت و جایگزین ماده ا "رین خواهد بود.تصمیمات با اکثریت آراء حاض
دار با رای کتبـی رئیس و یک نفر دبیر و یک نفر خزانههیات مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس، یک نفر نایب"-15ماده 

مدیره مشـخص و بـه نامه داخلی هر انجمن در جلسات هیئت نماید. در ضمن آییناکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب می
 گردید. 28ماده و  26صالح و تغییر یافت و جایگزین قسمتی از ماده ا "تصویب خواهد رسید.

توانند به سمت یکی از ایـن سـه مسـئولیت انتخـاب دار انجمن بیش از دو دوره متوالی نمیرئیس، دبیر و خزانه"-1تبصره 
 اضافه گردید. ".شوند

مدیره و نماینده قانونی و اداره امور جاری انجمن و مجری کلیه مصوبات هیاتمدیره مسئول رئیس هیات"–2تبصره 
 اضافه گردید. "شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.

دار و مهر و امضای خزانه و در غیاب او با امضای نایب رئیس مدیرهکلیه اوراق تعهدآور با امضای رئیس هیات"ـ3تبصره 
تغییر یافت و اصالح و  "رئیس خواهد بود.مدیره و در غیاب او نایبای رسمی اداری با امضای رئیس هیاتهانجمن و نامه

 گردید. 52و ماده  30، ماده 12ماده قسمتی از جایگزین 
جلسه متناوب بدون دلیل موجه )به تشخیص  5جلسه متوالی و یا  3مدیره چنانچه هریک از اعضای هیات"ـ4تبصره 

 اضافه گردید. "در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد. مدیره(هیات
البدل برای مابقی دوره عضویت به مدیره عضو علیدر صورت استعفا و برکناری و یا فوت هریک از اعضای هیات"ـ5تبصره 

 گردید. 35ماده  تغییر یافت و جایگزین اصالح و "جانشینی وی تعیین خواهد شد.
 بـه روز نامـهنیو طبق آئ کیبا انتخابات الکترون را دیبازرس جدو  رهیمد تایموظف است انتخاب ه رهیمد تایه"-16ماده 

 ی وزارت بهداشـت ازگـروه پزشـک یعلمـ یهـاانجمن ونیسیکم رخانهیمصوب دب های علمی گروه پزشکیانتخابات انجمن
 ماه قبل از پایان اعتبار پروانه فعالیت،  6 یدلذا با .دهدانجام های علمی گروه پزشکی ایران طریق سامانه جامع انجمن

 نام و امضای هیات رئیسه:

 1ناظر  :یاریس اکبریعل                                                 مجمع سیرئی: سیرئ یمحمدعل

                             2ناظر : ممقدیئطباطبا زیدپرویس

 ای علمی گروه پزشکی وزارت بهداشتهبابک شهباز: ناظر کمیسیون انجمن
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در صـورت عـدم امکـان برگـزاری اعالم نمایـد.  ای رسمی به دبیرخانه کمیسیونکمیته انتخابات را تشکیل دهد و طی نامه
ت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پـیش از پایـان تصـدی خـود اهیانتخابات به صورت الکترونیکی به هر علت، 

ت مدیره و بازرس جدید با حضور نماینده او انتخاب هی انتخابات حضوری عادی با دستور مجمع عمومی نسبت به فراخوانی
اضـافه  ".کمیسیون اقدام و بالفاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسـیون ارسـال نماینـد

 گردید.
های علمی گروه پزشکی، نتخابات در کمیسیون انجمنپس از تایید نهایی نتیجه ا ت مدیره موظف استهیا"-1 تبصره

آن جهت صدور پروانه فعالیت جدید به  1 و تبصره 15نتیجه تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره جدید را طبق ماده 
را دبیرخانه کمیسیون ارسال نماید و تا تایید و صدور پروانه فعالیت جدید از سوی کمیسیون، مسئولیت امور انجمن 

ت مدیره جدید نیز موظف است پس از صدور پروانه فعالیت جدید ضمن شروع تصدی برعهده خواهد داشت. هیاهمچنان 
 .اضافه گردید "ها اقدام نماید.در اداره ثبت شرکت 3مسئولیت امور انجمن، نسبت به ثبت تغییرات طبق ماده 

دالیل موجه، با درخواست هیات مدیره وقت  در صورت عدم امکان برگزاری مجمع عمومی در مهلت قانونی و با"-2 تبصره
و موافقت کمیسیون، مدت اعتبار پروانه حداکثر برای یک دوره شش ماهه قابل تمدید است. در اینصورت هیات مدیره 

اصالح و  "ذکر دالیل به کمیسیون تقدیم کند.انجمن موظف است درخواست خود را شش ماه قبل از پایان مهلت قانونی با 
 گردید. 34ت و جایگزین ماده تغییر یاف

 گردید. 27اصالح و تغییر یافت و جایگزین ماده  "مدیره:وظایف و اختیارات هیات" ـ17ماده 
 اضافه گردید." العادهدعوت مجامع عمومی عادی و فوق"ـ17ـ1
 د.گردی 27ماده  قسمت ه اصالح و تغییر یافت و جایگزین "اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی"ـ17ـ2
اصالح  "های علمی، فنی و پهوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشورتشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی"ـ17ـ3

 گردید. 27ماده  قسمت ب و تغییر یافت و جایگزین
 اضافه گردید. "های اجرایینامهتهیه ضوابط و مقررات و آیین"ـ17ـ4
 اضافه گردید. "ای ارائه به مجمع عمومیهای انجمن برتهیه گزار  ساالنه فعالیت"ـ17ـ5
 اضافه گردید. "تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی"ـ17ـ6
 اضافه گردید. "های مالی برای انجمنقبول هدایا و کمک"ـ17ـ7
 اضافه گردید. "پیشنهاد اصالحات و تغییرات در اساسنامه به مجامع عمومی"ـ17ـ8
 اضافه گردید. "وب مفاد اساسنامهاداره امور انجمن در چارچ"ـ17ـ9
 اضافه گردید. "های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنهاتشکیل کمیته"ـ17ـ10
اضافه  "انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور"ـ17ـ11

 گردید.
شود در تمام مراجع و اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می اقامه دعوی کلیه"ـ17ـ12

 اضافه گردید. "مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر
 "اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور"ـ17ـ13

 اضافه گردید.
 اضافه گردید. "العادهشنهاد انحالل انجمن به مجمع عمومی فوقپی"ـ17ـ14
 اضافه گردید. "تغییر مکان انجمن از طریق خریداری یا اجاره به نام انجمن"-15-17

 نام و امضای هیات رئیسه:

 1ناظر  :یاریس اکبریعل                                                   مجمع سیرئی: سیرئ یمحمدعل

                             2ناظر : ممقدیئطباطبا زیدپرویس

 های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشتبابک شهباز: ناظر کمیسیون انجمن
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اضـافه  "گردد.(افتتاح حساب بانکی به نام انجمن در راستای اهداف انجمن )شامل موسسات مالی و اعتباری نمی"-16-17

 گردید.
 اضافه گردید." نقراردادهای آموزشی و پهوهشی در چارچوب وظایف و اهداف انجمعقد هر گونه "-17-17
 و تبصره آن شد. 4اصالح و تغییر یافت و جایگزین ماده " راست از مهر و آرم و اموال انجمنحفظ و ح"-18-17
فـرو  امـوال  امـا انجام دهدرا به نام انجمن ای را که ضروری بداند تواند هر گونه اقدام و معامههیات مدیره می" -19-17

 اضافه گردید. ".می استمستلزم تصویب مجمع عمو
 27اصالح و تغییر یافت و جایگزین قسمت د مـاده  "پیشنهاد میزان حق عضویت سالیانه به مجمع عمومی عادی"-20-17

 گردید.
و تبصـره آن  38، مـاده 32ده ، مـا31، مـاده 30، بخشی از ماده 29، ماده 27، قسمت ب و ج ماده 24تبصره ماده  توجه: 

 .حذف گردیدند
 هیئت مدیره و بازرسان گردید.-اصالح و تغییر یافت و جایگزین بخشی از عنوان فصل هفتم" بازرس "-ج

سـال یکبـار بـا انتخابـات  4انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفـر بـازرس علـی البـدل اسـت کـه هـر "-18ماده 
از میـان  بر طبق ضوابط و نظارت کمیسیون انجمن های علمـی گـروه پزشـکیات هیات مدیره همزمان با انتخابالکترونیک 

انتخاب می گردند. در صورت فراهم نبودن شرایط با موافقت کمیسیون انجمن هـای علمـی گـروه پزشـکی  اعضای پیوسته
 دید.گر 36اصالح و تغییر یافت و جایگزین ماده  "انتخابات به صورت حضوری برگزار می گردد.

 گردید. 37اصالح و تغییر یافت و جایگزین ماده  "وظایف بازرس به شرح زیر است:"ـ19ماده 
اصالح و تغییر یافت و  "بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزار  برای ارائه به مجمع عمومی"ـ19ـ1

 گردید. 37جایگزین بخشی از قسمت الف ماده 
مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزار  از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع اتبررسی گزار  ساالنه هی"ـ19ـ2

 گردید. 37اصالح و تغییر یافت و جایگزین بخشی از قسمت ب ماده  "عمومی
 اضافه گردید. "مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومیگزار  هرگونه تخلف هیات"ـ19ـ3
 اضافه گردید. "ه در موارد ضروریالعاددعوت از مجمع عمومی فوق"ـ19ـ4

تواند اسناد و دفاتر مالی مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان میشرکت بازرس در جلسات هیات"ـ20ماده 
 گردید. 37اصالح و تغییر یافت و جایگزین تبصره ماده  "مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.انجمن را از هیات

 45های ساالنه انجمن و ترازنامه مالی آن را حداقل مدیره گزار  فعالیتر سال مالی ریاست هیاتدر پایان ه"ـ21ماده 
 اضافه گردید. "روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی ساالنه برای تائید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

اصالح و تغییر  "رسد.د ماه به پایان میو همواره در پایان اسفن منطبق به سال هجری شمسی است یمال سال"-1-21
 گردید. 54یافت و جایگزین ماده 

حق عضویت و امور مالی -اصالح و تغییر یافت و جایگزین عنوان فصل دوازدهم "فصل پنجم ـ منابع مالی انجمن"
 گردید.
  اضافه گردید." منابع مالی انجمن عبارتست از:"ـ22ماده 
 گردید. 50غییر یافت و جایگزین ماده اصالح و ت" حق عضویت اعضا"ـ22ـ1
 گردید. 50اصالح و تغییر یافت و جایگزین قسمتی از تبصره ماده " هااز محل هدایا و کمک"ـ22ـ2
، پهوهشی و های کوتاه مدت و آموز  مداوم(ها، دورهها، سمپوزیومکنگره) های آموزشیدرآمد حاصل از فعالیت"ـ22ـ3

 اصالح و تغییر یافت و جایگزین قسمتی از " و انتشاراتیدریافت هزینه نگهداری واکسن( )خدمات بهداشتی از جمله فنی 
 نام و امضای هیات رئیسه:

 1ناظر  :یاریس اکبریعل                                                  مجمع سیرئی: سیرئ یمحمدعل

                             2ناظر : ممقدیئطباطبا زیدپرویس

 های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشتبابک شهباز: ناظر کمیسیون انجمن

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن پزشکان کودکان ایران )نوبت دوم(
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 گردید. 50تبصره ماده 

 اضافه گردید. "های مالی وزارت بهداشت، درمان و آموز  پزشکیحمایت"ـ22ـ4
 51زین ماده اصالح و تغییر یافت و جایگ "حساب بانکی انجمن واریز گردد. باید به 22وجوه دریافتی موضوع ماده "تبصره:
 گردید.

 اضافه گردید. "موارد انحالل انجمن"فصل ششم ـ
العاده به هر اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق 3/1مدیره یا بازرس و یا در صورت درخواست هیات"ـ23ماده 

 گردید. 23اصالح و تغییر یافت و جایگزین قسمت ب ماده  "گردد.دلیل انجمن منحل می
تسویه و  گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیاتالعاده که تصمیم به انحالل انجمن میعمومی فوقمجمع "ـ24ماده 

 اضافه گردید. "تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.
نماید. ختم العاده انجمن گزار  اقدامات خود را ارائه میهیات تسویه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق"ـ25ماده 
العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیـراالنتشار آگهی شود تسویه باید به تصویب مجمع عمومی فوق عملیات

 اضافه گردید. "و مراتب به کمیسیون اعالم گردد.
های انجمن پس از وضع دیون و مخارج و تصویب هیات تسویه و نیز اطالع کمیسیون به یکی از باقیمانده دارایی"تبصره ـ

 گردید. 55اصالح و تغییر یافت و جایگزین ماده  "تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد. موسسات آموزشی
-فوقبه تصویب مجمع عمومی  26/3/1401تبصره در تاریخ  23ماده و  26فصل و  6این اساسنامه مشتمل بر  -26ماده 
 ردید.جمله پایانی اساسنامه گ 3اصالح و تغییر یافت و جایگزین  .رسید العاده

 کار خود پایان داد. به  00/16 مجمع در ساعت
 نام و امضای هیات رئیسه:

 1ناظر  :یاریس اکبریعل                                               مجمع سیرئی: سیرئ یمحمدعل

                             2ناظر : ممقدیئطباطبا زیدپرویس

 های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشتبابک شهباز: ناظر کمیسیون انجمن

 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده انجمن پزشکان کودکان ایران )نوبت دوم(



خبــــــــــرنـــامـــــه / ســال نوزدهم / شــماره شصت و هشتم / بهار و تابستان 1401

15

گزارش ریاست انجمن

الف( مالقات با مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش

الهی  عین  بهرام  دکتر  آقای  جناب  دعوت  به  رمضان  مبارک  ماه  پایانی  هفته  در 

از  تعدادی  رؤسای  با  ای  جلسه  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  محترم  وزیر 

از  هریک  از  و  تشکیل  ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  محل  در  پزشکی  انجمن های 

مدعوین خواسته شد در حدود پنج دقیقه مسائل انجمن خود را به اطالع ایشان 

برسانند.

علوم  انجمن های  کمیسیون  محترم  دبیر  و  ایشان  معاونین  کلیه  جلسه  این  در 

، جناب آقای دکتر فخرالدین حجازی حضور داشتند. پزشکی کشور

مسائل پزشکان کودکان به شرح زیر به اطالع ایشان رسید:

در  مراجعین  پایین،کاهش  تعرفه  علت  به  کودکان  پزشکان  معیشت  سختی   -1

که حاصل آن  گیر هزینه های جاری مطب ها  کرونا و افزایش چشم  دوران اپیدمی 

تعطیل شدن تعداد قابل توجهی از مطب های همکاران ما شده است.

قــرار  اســتفاده  مــورد  کــه  کشــور  کــودکان  پزشــکان  در  موجــود  پتانســیل های   -2

 نمی گیــرد: پزشــکان کــودکان بهتریــن کســانی هســتند کــه می تواننــد در اجــرای برنامــه

کسیناسیون، رشد و تکامل و مشاوره ی  )Early Childhood Development)E.C.D، وا

کــه در  تغذیــه ای همــراه و همــکار وزارت باشــند و حــق الزحمــه مربوطــه همــان طــوری 

گــردد. کتــاب ارزش نســبی خدمــات مشــخص شــده اســت بــه آنهــا پرداخــت 

کنون بخش مهمی از بودجه درمانی وزارت  که هم ا گیر  3- بار بیماری های غیر وا

کودکان و توجه بیشتر و عملی به حفظ سالمت  را می بلعد با اهمیت دادن به طب 

کودکان  کودکان در 1000 روز اول زندگی از طریق استفاده بهینه از خدمات پزشکان 

ایران می تواند کاهش جدی یابد.

  دکتر منصور بهرامی
رییس انجمن پزشکان کودکان ایران  



خبــــــــــرنـــامـــــه / ســال نوزدهم / شــماره شصت و هشتم / بهار و تابستان 1401

16

ب ( مالقات با جناب آقای دکتر فخرالدین حجازی، دبیر محترم کمیسیون انجمن های پزشکی کشور 

به اتفاق جناب آقای دکتر علی فرجی عضو محترم هیئت مدیره انجمن در تایخ 1401/02/07 جلسه ای در 

دفتر آقای دکتر حجازی داشتیم.

کردند و اشاره  کودکان در  مالقات با جناب آقای وزیر اظهار رضایت  گروه  گزارش  1- آقای دکتر حجازی از 

کردند آقای وزیر همه را یادداشت و عملی خواهند فرمود.

کارشناسان آن  که  2- مشکالت انجمن با اداره ثبت شرکت ها به اطالع ایشان رسید و ایشان قول دادند 

دفتر برای رفع این مسائل با انجمن همکاری جدی خواهند کرد و در همین رابطه جناب آقای دکتر شهباز 

کمک های جدی خود را آغاز نمودند.

3- درخواست انجمن برای تمدید دوره هیئت مدیره به مدت 6 ماه مطرح و موافقت ایشان اعالم شد.

کودکان و حذف سن 7 سال از میزان تعرفه و تعیین تعرفه برای خدمات  4- مشکالت معیشتی پزشکان 

گردید. کسیناسون، مشاوره تغذیه و ارزیابی رشد و تکامل با ایشان مطرح  جانبی در مطب مثل وا

گذراندن  کودکان از طریق  کردن پزشکان متخصص  آقای دکتر فرجی در مورد مزایای توانمند  5- جناب 

کردند. کوتاه مدت آموزشی اشاره  دوره های 

از  بسیاری  می توانند  متخصص  پزشکان  ندارند  حضور  تخصص  فوق  همکاران  که  کشور  از  مناطقی  در 

گذار کرد.  مشکالت مردم را حل نمایند، که باید آن ها را توانمند نمود و مجوز برخی از خدمات را به آن ها وا

امسال از افزایش ظرفیت رشته تخصص کودکان استقبال نشد.

به  وزارت  نامه  نمود  چاره جویی  کودکان  بورد  محترم  دبیر  سیاری  دکتر  آقای  جناب  از  بهداشت  وزارت 

انجمن منعکس و علل آن خدمت جناب آقای دکتر سیاری توضیح داده شد.

ارسال  وزارت  برای  مستدل  جوابی  باالخره  و  فرمودند  مشاوره  هم  دیگر  منابع  با  انجمن  بر  عالوه  ایشان 

کرده و پیوسته پیگیر این مسائل بود به  که انجمن از سال ها قبل شروع  که با مجموع اقداماتی  نمودند 

نتایجی منجر شد.
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گزارشایت از فعالیت های صورت گرفته 
توسط برخی از  شعبات انجمن - نیم سال اول 1401

انجمـــن  ســـالیانه  گردهمایـــی   1401 تیرمـــاه  پانزدهـــم  چهارشـــنبه 

ایـــن انجمـــن  بـــا حضـــور اعضـــای  کـــودکان ســـبزوار  متخصصیـــن 

و اعضـــای هیـــات مدیـــره ســـازمان نظـــام پزشـــکی ســـبزوار برگـــزار 

گردیـــد.

درابتـــدا ســـرکارخانم دکتـــر میتـــرا الداغـــی رییـــس انجمـــن ضمـــن 

ـــان مســـائل  گردهمایـــی را بی ـــزاری ایـــن  خوشـــامدگویی، هـــدف از برگ

و مشـــکالت صنفـــی و تجدیـــد دیـــدار و آشـــنایی اعضـــای جدیـــد 

ــرد . کـ ــوان  ــن عنـ انجمـ

کـــودکان  وی بیـــان  نمـــود: تعـــداد 25 نفـــر فـــوق تخصـــص و متخصـــص 

کـــه از ایـــن تعـــداد 20 نفـــر  در ســـبزوار مشـــغول بـــه فعالیـــت هســـتند 

ـــی  ـــی و درمان ـــای آموزش ـــان فعالیت ه ـــند . ایش ـــن می باش ـــو انجم عض

را  از مهـــم تریـــن اقدامـــات انجـــام شـــده ایـــن انجمـــن منســـجم 

برشـــمرد. 

دکتـــر ســـید حســـین حســـینی هوشـــیار دبیـــر انجمـــن فعالیت هـــای 

گروه هـــای  کـــودکان ســـبزوار را در ســـطح  گـــروه متخصصیـــن  ارزشـــمند 

گفـــت: از لحـــاظ علمـــی بـــه روز  مرجـــع دانشـــگاه های مـــادر خوانـــد و 

ویزیت هـــای  تعـــداد  بیشـــترین  هـــم  درمانـــی  نظـــر  از  و  هســـتیم 

کـــودکان انجـــام شـــده  درمانگاهـــی توســـط همـــکاران متخصـــص 

اســـت. 

ســـبزوار  پزشـــکی  نظـــام  ســـازمان  رییـــس  فاضـــل  محمـــود  دکتـــر   

ضمـــن تشـــکر از اهتمـــام انجمـــن در برگـــزاری اینگونـــه مجالـــس و 

فعالیت هـــای آموزشـــی و درمانـــی چشـــمگیر انجمـــن بـــه قدمـــت 18 

کـــرد . کـــودکان در ســـبزوار اشـــاره  ســـاله انجمـــن متخصصیـــن 

گروه هـــای مرجـــع مردمـــی دانســـت  ایشـــان جامعـــه پزشـــکی را جـــزو 

ــگاه در  گاه و بیـ ــه  کـ ــی  ــا تخریب هایـ ــه بـ ــا راه مقابلـ ــرد تنهـ کـ ــد  کیـ و تا

فضـــای عمومـــی علیـــه جامعـــه پزشـــکی صـــورت می گیـــرد، اســـتقامت 

ـــه  ـــز از فاصل ـــه و پرهی ـــراد جامع ـــاد اف ـــه آح ـــح ب ـــات صحی ـــه خدم و ارای

بـــا مـــردم می باشـــد. 

بـــا  انجمن هـــای علمـــی و صنفـــی  تفـــاوت  بـــه  اشـــاره  وی ضمـــن 

کـــرد فعالیت هـــای  ســـازمان نظـــام پزشـــکی، از انجمن هـــا درخواســـت 

گـــری صحیـــح را ســـر لوحـــه  صنفـــی خـــود را افزایـــش داده و مطالبـــه 

ــد. ــرار دهنـ ــود قـ ــای خـ فعالیت هـ

کـــودکان دانشـــگاه  گـــروه  در ادامـــه دکتـــر مهـــدی جلیلـــی مدیـــر 

گـــروه  علـــوم پزشـــکی ســـبزوار ضمـــن تشـــریح وضعیـــت و  جایـــگاه ایـــن 

کـــه  کـــودکان 12 نفـــر اســـت  گـــروه  افـــزود: تعـــداد اســـاتید هیـــات علمـــی 

کـــودکان تمـــام  شـــامل 11 نفـــر فـــوق تخصـــص و یـــک نفـــر متخصـــص 

وقـــت جغرافیایـــی می باشـــد. اولیـــن دوره پذیـــرش دانشـــجوی دوره 

گزارش برگزاری گردهمایی سالیانه متخصصین کودکان سبزوار
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اســـتاژر مهـــر 1391 و دوره اینترنـــی مهـــر 1393 می باشـــد. از مهـــر 

کـــودکان در بیمارســـتان حشـــمتیه  1395 اولیـــن دوره دســـتیاری 

غ التحصیلـــی و 11 نفـــر  کنـــون 3 دوره فـــار کـــه تـــا  کـــرد.  کار  شـــروع بـــه 

ــال 1398  ــم. در سـ ــته ایـ ــودکان داشـ کـ ــل متخصـــص  غ التحصیـ ــار فـ

گواهینامـــه تخصصـــی و در ســـال  کســـب رتبـــه ســـوم قطـــب در آزمـــون 

1399 کســـب رتبه10درصـــد بـــورد کشـــوری از افتخـــارات دســـتیاران 

کـــودکان بـــوده اســـت. برگـــزاری فعالیت هـــای متنـــوع مورنینـــگ و 

ــی  ــد و مورتالیتـ ــد رانـ گرانـ ــوژی و  ــروه رادیولـ گـ ــا  ــترک بـ مورنینـــگ مشـ

ـــاتید  ـــط اس ـــی توس ـــون خوان ـــات نلس ـــال کالب و جلس ـــورت و ژورن ریپ

و  کـــودک  احیـــا  مختلـــف  کارگاه هـــای  برگـــزاری  و  علمـــی  هیـــات 

نـــوزاد و شـــیرمادر بـــرای دانشـــحویان مقاطـــع مختلـــف از جملـــه 

کـــودکان اســـت. گـــروه  فعالیت هـــای آموزشـــی 

کالس هـــای  تعطیلـــی  دنبـــال  بـــه  و  کرونـــا  دوران  در  همچنیـــن 

کـــودکان  گـــروه   ، گـــروه پیشـــتاز علمـــی در ســـبزوار حضـــوری بـــه عنـــوان 

اقـــدام بـــه راه انـــدازی کالس هـــای مجـــازی مورنینـــگ و رانـــد مجـــازی 

نمـــود تـــا دانشـــجویان بتواننـــد در منـــزل از مباحـــث مطـــرح توســـط 

ــد. ــره ببرنـ ــتان بهـ ــاتید در بیمارسـ اسـ

در  پرستاری  گروه  و  کودکان  متخصصین  ویژه  وبینار   3 برگزاری   -

نیمه اول سال 1401 با همکاری اساتید دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور و تهیه و تدوین برنامه های حضوری در نیمه دوم 1401

-برگزاری جلسه غیرحضوری انجمن 

مشکالت  به  رسیدگی  جهت  رشت  پزشکی  نظام  با  همکاری   -

پزشکان

-همکاری با نظام پزشکی رشت درخصوص امور مالیاتی پزشکان 

دکتر اسماعیل نورصالحی

رئیس هیات مدیره انجمن پزشکان کودکان گیالن

فعالیت های انجمن پزشکان کودکان گیالن 
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کــه بــه  کرمانشــاه از بــدو تاســیس همــواره ســعی داشــته  کــودکان  انجمــن 

شــده  تعییــن  اهــداف  راســتای  در  صنفــی  علمــی  انجمــن  یــک  عنــوان 

کــودکان ایــران فعالیــت نمایــد  و در احقــاق حقــوق متخصصیــن  انجمــن 

کــودکان اســتان و ایجــاد همبســتگی صنفــی همــواره فعــال بــوده و در ایــن 

خصــوص بــا برگــزاری جلســات خصوصــی توســط اعضــای انجمــن و مجمــع 

همگانــی ســالیانه  فعالیــت مســتمر داشــته اســت.

از جمله فعالیت ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1-  برگزاری مجمع سالیانه در جهت تعیین و تصویب ویزیت 

 2- برگــزاری چندیــن جلســه بازآمــوزی در طــی ســال بــا مشــارکت اعضــا 

کرمانشــاه  هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ک)نشــریه انجمــن کودکان کرمانشــاه( بصــورت فصلنامه  3- چــاپ نشــریه پا

کورنــا بعلــت ایجــاد مشــکالت مالــی و  کــه بــا شــیوع  کرونــا  تــا قبــل از شــیوع 

گردیــد  اجتماعــی تعطیــل 

3- فعالیت هــای اجتماعــی در دوران زلزلــه کرمانشــاه در جهت ویزیت های 

رایــگان و کمک هــای مالــی بــه مــردم زلزلــه زده ســرپل ذهــاب و ثــالث باباجانــی و به طــور اخــص بــا جــذب کمک هــای مردمــی کمــک بــه ســاخت 

مدرســه در یکی از روســتاهای ســرپل ذهاب 

گروه واتساپی فعال با حضور همه پزشکان متخصص و فوق تخصص کودکان استان جهت خبر رسانی و تبادل نظر اعضاء 4- تشکیل 

که اعضای منتخب:  گردید  5- آخرین انتخابات انجمن کودکان در آذر 1400 برگزار 

ریاست انجمن  1- دکتر میتراهمتی   

نایب رییس انجمن  2- دکتر عبدالحسین رضانیا  

حسابدار و معاونت اجرایی 3- دکتر سید ابولحسن سیدزاده 

عضو 4- دکتر مرتضی حسینی              

عضو 5- دکتر رضا حبیبی                     

عضو و سر دبیر 6- دکتر مرجان موجه                  

عضو  7- دکتر جبار علی صفایی             

بازرس 8- دکتر شمس الدین شربتی         

کرمانشاه گزارشی از عملکرد انجمن پزشکان کودکان استان 
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ح   تاریخچه ای از زندگی پربار خود را برای ما شر
ً
    استاد لطفا

دهید )دوران کودکی، مدرسه، نوجوانی و...(:

به  خود  مجدد  ازدواج  در  و  بود  درمیان  روستای  اهل  من  پدر 

در  ای  مدرسه  مدیر  که  بنده  مادر  با  دوستان،  از  یکی  معرفی 

کشاورزی بود و بعد از ازدواج  کردند، شغل او  درخش بود، ازدواج 

در روستای درخش بودند اما در بعضی از فواصل سال به درمیان 

جهت رسیدگی به امور کشاورزی. می رفتند . درخش در حقیقت به 

معنای دره رخش یا دره سر سبز بوده است.

 مصاحبه اب استاد محرتم، 
جناب آقای دکرت محمود رفیعی

پیش درآمد:
در یـک صبـح تابسـتانی بـه همراه اسـتاد محتـرم دکتر 
منصـور بهرامـی بـر اسـاس قـرار قبلی در حیـاط زیبای 
دیـدار  ایشـان  بـا  رفیعـی  محمـود  دکتـر  اسـتاد  منـزل 
تمـام  بـه  حوصلـه  و  گشـاده  روی  بـا  اسـتاد  کردیـم. 
زندگـی  از  ای  چکیـده  و  دادنـد  پاسـخ  مـن  سـواالت 

گذاشـتند. ک  پربـار خـود را بـا مـا بـه اشـترا
اسـتاد محمـود رفیعـی متولـد سـال 1318 در روسـتای 
درخش از توابع شهرسـتان درمیان اسـتان خراسـان 
ابتدایـی را  گشـودند. دوره  جنوبـی دیـده بـه جهـان 
در دبسـتان حکیـم نـزاری بیرجنـد و دوره متوسـطه را 
در دبیرسـتان شـوکتی بیرجنـد و البـرز تهـران بـه پایان 
در  را  پزشـکی  تحصیـالت  دوره  ایشـان  رسـاندند. 
دانشگاه ژنو کشور سوییس و دوره تخصص کودکان 
را کالج سـلطنتی پزشـکان و جراحان گالسـکو کشـور 
کارورزی عملـی را  انگلسـتان بـه سـرانجام رسـانده و 
کـودکان  در سـرویس پروفسـور ولـف در بیمارسـتان 

 Great Ormond Street گذرانده اند. 
کـودکان  طبـی  مرکـز  در  ایـران  بـه  گشـت  باز از  پـس 
کار شـدند و بعـد از  بـه عنـوان اسـتادیار مشـغول بـه 
در  را  خـود  خدمـت  بقیـه  قریـب  دکتـر  اسـتاد  وفـات 

کردنـد.  سـپری  تهـران  بهرامـی  بیمارسـتان 
تـا امـروز اسـتاد به تصحیح، ترجمـه و تالیف 41 عنوان 
کتـاب اهتمـام نموده کـه 6 جلد کتاب در حوزه علوم 

پزشکی می باشد. 

کننده: آقای دکتر علی  فرجی مصاحبه 
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پـدرم از فرزنـدان میـرزا رفیـع خـان بودند که 

خراسـان  جنـوب  ناحیـه  مشـهور  حـکام  از 

طـور  بـه  آن  وقایـع  و  اطالعـات  کـه  بـوده 

شـده  ثبـت  الوقایـع  عیـن  کتـاب  در  کامـل 

بنـده  سـالگی   4-5 سـن  در  پـدرم  و  اسـت 

فـوت نمودنـد و خاطـرات زیـادی از ایشـان 

که پوسـتینی داشـت  ندارم تنها به یاد دارم 

گاهـی در سـرما زیـر پوسـتین ایشـان  و مـن 

و  داشـت  زیـادی  ک  امـال پـدرم  می رفتـم. 

بـود.  کـی   امال و  زمین هـا  مالـک  اصـوال 

کودکی  من خاطره زیادی از پدر ندارم و در 

او را از دست دادم. به قول سعدی: 

که در خردی از سر برفتم پدر مرا باشد از درد طفالن خبر 

من مقطع ابتدایی را در روستای درخش سپری کردم و بعد از آن به 

بیرجند رفتم و 2 سال در مدرسه حکیم نزاری بودم )تا سال پنجم( 

گذراندم  و دوران متوسطه خود را در دبیرستان شوکتیه در بیرجند 

و سال آخر را نیز در مدرسه شبانه روزی البرز بودم.

مادرم تمایل داشت که بخاطر شغل پدرم من هم در رشته کشاورزی 

چون  داشتم  پزشکی  رشته  به  زیادی  عالقه  من  اما  کنم  تحصیل 

کرد. من  گوارشی در راه بیمارستان فوت  پدرم به دلیل یک بیماری 

کشور بروم  که برای ادامه تحصیل به خارج از  عالقه زیادی داشتم 

اما مادرم دوست نداشت این اتفاق بیفتد، برای همین به این فکر 

از  تا  دارم  اعتماد  او  حرف  به  من  که  ببرد  کسی  نزد  را  من  که  افتاد 

رفتن به خارج منصرف شوم. مادرم با مادر آقای علم نسبتی داشت 

که در بستر  و من را به منزل ایشان برد. مادر علم خانم مسنی بود 

بیماری بود و علم هر روز قبل از رفتن به وزارت دربار به دست بوسی 

مادر می آمد. آن روز مادرم موضوع را با مادر علم مطرح کرد و ایشان 

کنیم. علم آمد و مادرم  کنیم تا علم بیاید و از او سوال  خواست صبر 

به او گفت که این فرزندم می خواهد برود خارج برای تحصیل، آقای 

علم به مادرم گفت که چرا او را نمی فرستی؟ بفرستش تا آنجا را ببیند 

گفتگو دیگر با رفتنم مخالفت نکرد.  و آدم شود، مادرم بعد از این 

بسیار دوست داشتم که برای تحصیل به خارج از کشور برم به همین 

دلیل به سوئیس رفتم و به مدت شش سال در دانشگاه ژنو دوره پزشکی 

خود را گذراندم پس از آن برای گذراندن دوره 

به  دیگری  زبان  که  می خواستم  تخصص، 

جز زبان فرانسه را یاد بگیرم به همین جهت 

شش ماه در انگلستان در یک مدرسه آموزش 

زبان به یادگیری زبان انگلیسی پرداختم و در 

بیمارستان های انگلستان شروع به کار کردم، 

در بیمارستانهای انگلستان وقتی یک پزشک 

را برای دوره رزیدنتی استخدام می کنند برای 

یک دوره شش ماهه است و بعد از آن باید 

بروید و در بیمارستان دیگری مجددا کاریابی 

پوزیشن  که  دیگری  بیمارستان  در  و  کنید 

گرفتم  خالی دارد مشغول شوید و نهایتا  تخصص خود را هم در آنجا 

کنار پروفسور وولف بودم. پروفسور وولف شخص  و یک سال و نیم در 

معتبری بود و بیشتر تحقیقات و مقاالتش در باره چاقی کودکان بود. 

کردید؟     استاد چرا رشته اطفال را انتخاب 

کودکی  گر  ا شما  و  است  کودکان  دستان  در  آینده  که  دلیل  این  به 

کودک درست تربیت شده باشد  سالم را تحویل جامعه دهید و این 

کمک  کرده اید، اولین  کمک و خدمت بزرگی به مملکت برای آینده 

آموزشی است که در مدرسه و توسط معلمان و مربیان انجام می شود 

کودک باید سالم و سالمت باشد  که  کمک پزشکی هست  و دیگری، 

تا بتواند برای مملکت خود خدمتگزار خوبی باشد.

    شما چند سال در انگلیس بودید و چرا به ایران برگشید؟

بـه مـدت 7 سـال همـراه بـا همسـرم در انگلیـس بـودم.در این 7 سـال 

همسـرم در انگلیس در دانشـگاه شـروع کرد به رشـته روانشناسـی و 4 

سـال دوره روانشناسـی دید.

 حمــل بــر خودســتایی نباشــد آدم وطــن خواهــی هســتم، یعنــی هیــچ 

جایــی بــرای مــن کشــور خــودم ایــران نمــی شــود و هیــچ جایــی بــه جــز 

کــه بــرای دیــدن فرزندانــم  کنــم. حتــی زمانــی  ایــران نمی توانــم زندگــی 

کوتاهــی می مانــم و نمــی توانــم  بــه خــارج از ایــران مــی روم مــدت 

بیشــتر بمانــم و زود بــر می گــردم.

که انگلیسی نبودیم  در انگلستان در بخشهای پزشکی خیلی به ما 

آینده در دستان کودکان است و 
گر کودکی سالم را تحویل  شما ا

جامعه دهید و این کودک درست 
تربیت شده باشد

 کمک و خدمت بزرگی به مملکت 
کرده اید برای آینده 
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کار  ما  از  بیشتر  و  نمی دادند  آموزش 

می کشیدند، روزی به سفارت ایران رفتم و 

شکوه کردم که چرا ما باید به عنوان پزشک 

در انگلیس آموزش زیادی نبینیم و فقط از 

که بودم  کثر بخشهایی  کار بکشند. در ا ما 

شفیلد  در  البته  آموزش،  تا  بود  کار  بیشتر 

آموزش  وورث  ایلین  پروفسور  بخش  در 

می خواستند.  کار  بیشتر  نه  بقیه  ولی  بود 

کرد و به چند بیمارستان  کمک  آنجا سفیر 

کرد  آموزش  همراه  کار  درخواست  من  برای  و  نوشت  نامه  آموزش 

که نتیجه داد و چند بیمارستان من را پذیرفتند از جمله پروفسور 

که من از پروفسور وولف  کردم.چیزی  که من او را انتخاب  وولف بود 

از  می شد  مطرح  بیماری  وقتی  ایشان  بود.  کردن  مشورت  آموختم 

نظر  بیمار  مورد  در  و  بیایند  تا  می کرد  دعوت  مختلف  تخصصهای 

گزارش بسیار علمی  دهند و خودش هم می دید و با تجمیع نظرات 

و خوبی می نوشت.

کنار پروفسور وولف بودم و ایشان  که در  در انگلستان با وجود  این 

آن  که بمانم،  از من خواستند  کردند،  را به راحتی قبول نمی  کسی 

بخش خیلی بخش بزرگ و مهمی بود، بیماران به صورت ریفرال از 

همه جای دنیا حتی ایران به آن بخش می آمدند و درمان می شدند 

با این حال من تنها یک سال و نیم نزد پروفسور وولف ماندم و به 

ایران برگشتم.

نزد  چگونه  برگشتید  ایران  به  وقتی      

دکتر قریب رفتید؟

آقـای  کـه  شـنیدم  برگشـتم  ایـران  بـه  وقتـی 

بـه عنـوان  نفـر پزشـک  بـه سـه  دکتـر قریـب 

اسـتادیار نیـاز دارنـد. من و اسـتاد سـلجوقی 

رفتیـم  آنجـا  بـه  دیگـر  پزشـک   60 حـدود  و 

از  یکـی  هسـت  یـادم  دادیـم  امتحـان  و 

سـواالتی کـه آقـای دکتـر قریب مطـرح کردند 

در آن آزمـون دربـاره هیدروسـفالی بـود، مـن 

وورث  ایلیـن  پروفسـور  محضـر  در  می کـردم  کار  انگلسـتان  در  وقتـی 

کـه زیـاد مریـض می دیدیـم همیـن مـورد  در شـفیلد یکـی از مقوالتـی 

زیـاد  هیدروسـفالی  بیمـاران  هـم  ایـران  از  حتـی  بـود.  هیدروسـفالی 

چـون  بیمـاران  ایـن  از  برخـی  می شـدند،  درمـان  و  آنجـا  می آمدنـد 

کـرده بودنـد. مـن بـه توصیـه دکتـر  سـل داشـتند هیدروسـفالی پیـدا 

بداغـی پاسـخ سـواالت را بـه زبـان انگلیسـی نوشـتم و پـس از آن آقـای 

دکتـر قریـب بـر اسـاس نتیجـه ایـن امتحـان مـن را در مرکز طبـی و کنار 

کـه رفتـم آنجـا دکتـر قریـب بـه مـن  خـودش نگـه داشـت. سـال اولـی 

کار  کـه اداره درمانـگاه  کـه تـو رییـس درمانـگاه بـاش، می دانیـد  گفـت 

که در درمانگاه بودم ایشـان  بسـیار دشـواری اسـت. بعد از یک سـال 

مـن را بـه بخـش 4 فرسـتادند. 

پس از فوت دکتر قریب من و دکتر معظمی و دکتر سلجوقی و تعدادی 

که بیمارستان بسیار شلوغ  دیگر از پزشکان را به بیمارستان بهرامی 

چون جد پدری من شاعر بودند و 
دیوانی به نام دیوان المع دارند، 

یک ذوق به ادبیات در من هم وجود 
داشت همین ذوق ادبی را دکتر 

قریب هم داشتند. 
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مختلفی  بیماران  انواع  و  بود  هم  خوبی  و 

در  بیمارستان  این  کردند.  منتقل  داشت،  

ناحیه فقیر نشین شهر قرار داشت و درمانگاه 

و بخشهای شلوغی داشت. در آن زمان دکتر 

قوامی رئیس بیمارستان بودند که ایشان نیز 

تا  من  بودند،   قریب  دکتر  خود  گردان  شا از 

زمان بازنشستگی در همان جا مشغول به کار 

بودم.

    لطفا درباره ی  فعالیت های تحقیقاتی 

ح دهید: و غیر پزشکی خود برای ما شر

چون جد پدری من شاعر بودند و دیوانی به 

نام دیوان المع دارند، یک ذوق به ادبیات در من هم وجود داشت 

همین ذوق ادبی را دکتر قریب هم داشتند. ادبیات ایران هم ادبیات 

که دارد )مانند اشعار  ساده ای نیست و در دنیا از نظر تمثیل هایی 

کدام دارای پند و نصیحت می باشد و همچنین دیگر  که هر  سعدی 

بزرگان( یک ادبیات بی نظیر است.

مـن عـالوه بـر ادبیـات عالقـه خاصـی بـه تاریـخ و جغرافیـای ایـران بـه 

خصـوص خراسـان و زادگاهـم دارم و بـه همیـن دلیـل آثـار زیـادی را در 

کـرده ام. بـه عـالوه ترجمـه سـفرنامه ها  ایـن زمینـه تصحیـح و ترجمـه 

کـه در حقیقـت مقطـع بسـیار مهمـی از تاریـخ و برنامه های اسـتعماری 

در  می دهـد.  نشـان  را  انگلسـتان  علی الخصـوص  غربـی  کشـورهای 

آخریـن کتابـم کـه ترجمـه سـفرنامه دکتـر بیلـو اسـت شـما می بینیـد کـه 

ایـن آقـای دکتـر بیلـو یـک جـراح بـوده اسـت، ایـن شـخص از سیسـتان 

راه افتـاده و تـا تهـران آمـده اسـت و تمـام مسـیرش را بـه دقت مشـخص 

کـرده، واقعـًا از خـودم پرسـیدم هـدف ایـن آدم چـه بـوده و چـرا دولـت 

انگلسـتان این قدر برای این سـفر هزینه کرده اسـت؟ اینها در این فکر 

گـر اتفاقـی در تهـران بیافتـد یـا مثال روسـها ایـران را بخواهند  بودنـد کـه ا

لشـکریان  و  مهمـات  انتقـال  روشـهای  و  جـاده  و  راه  کننـد،  اشـغال 

انگلیـس را بـرای برخـورد بـا ایـن وقایـع بایـد از قبل به خوبی بشناسـند 

کننـد.  کـه البتـه از منافـع انگلیـس و بحـث هندوسـتان بتواننـد دفـاع 

کـه در ایـن سـفرنامه ها می بینیـد اینهـا  از سـوی دیگـر غم انگیـز اسـت 

کمان  چگونـه و تحقیرآمیـز بـا حـکام ایرانـی برخـورد می کردنـد و یـا از حا

پـول می گرفتنـد.  در زمینـه تصحیـح ایـن آثـار 

و  بیرجنـدی  دکتـر  اسـتاد  چـون  بزرگانـی  از 

گرفتـه ام. دیگـر اسـاتید دانشـگاه کمـک 

من حدود 41 کتاب به هزینه خودم تصحیح 

کتاب هم سفرنامه  کردم و آخرین  و ترجمه 

هیأت دکتر بیلو است.

ترجمه  همگی  کتاب ها  این  استاد      

هستند یا تألیف هم دارید؟

تالیـف  بعضـی  و  ترجمـه  برخـی  کتابهـا  ایـن 

اهتمـام  بـه  کـه  اسـت  کتابهایـی  ای  پـاره  و 

کتابهـا را  اینجانـب چـاپ شـده اسـت. تمـام 

بـه هزینـه شـخصی تهیـه و چـاپ کـرده ام. مثـال کتـاب تاریـخ خراسـان 

کتـاب تصحیـح نشـده  جنوبـی را یـک روحانـی نوشـته بـود ولـی ایـن 

کـردم. کـردم و منتشـر  بـود، مـن آن را تصحیـح 

در زمینه کتابهای پزشکی نیز در دوره ای بخشهایی از کتاب نلسون را 

ترجمه کردم و چاپ شده است و البته مقاالت متعدد علمی هم دارم.

    شـما بـه پزشـکان متخصصیـن اطفـال و پزشـکان جوان تـر بـا 

کـه داریـد چـه توصیـه ای داریـد؟  توجـه بـه تجربـه و سـابقه بزرگـی 

)از جهـت پزشـکی و غیـر پزشـکی(

که  ارزش است و مهم نسیت  با  و  انسانی مهم  از نظر من جان هر 

آن شخص دارای چه شغل، سمت و یا هر چیز دیگری است. یعنی 

به  و  به تن دارد  ژنده  و  پاره  لباس  که  گرسنه  و  فقیر  آدم  حتی یک 

من مراجعه می کند با یک آدم با مقام باال یا صدر اعظم هیچ تفاوتی 

تعدادی  بین  از  را  من  بیماری  یک  بخاطر  شخص  آن  چون  ندارد. 

این  نموده است. وظیفه من  به من مراجعه  کرده  انتخاب  پزشک 

انجام  آن شخص  برای  از نظر پزشکی  که می توانم  کمکی  است هر 

دهم، بنابراین به پول و ثروت انسان ها توجهی نکنند و به همه به 

چشم انسان و مخلوق خداوند نگاه کنند و هرکاری که از دست شان 

برمی آید برای بیمار خود انجام دهند، زیرا همه ما انسان هستیم، 

عده ای در خانواده پولدار و عده ای هم در خانواده معمولی به دنیا 

می آیند بنابراین نباید بین انسان ها فرق گذاشته شود.

از نظر من جان هر انسانی مهم و 
که آن  با ارزش است و مهم نسیت 
شخص دارای چه شغل، سمت و 

یا هر چیز دیگری است. یعنی حتی 
که لباس پاره  یک آدم فقیر و گرسنه 
و ژنده به تن دارد و به من مراجعه 

می کند با یک آدم با مقام باال یا صدر 
اعظم هیچ تفاوتی ندارد. 
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که از زنجیره  کسن زنده ضعیف شده است  کسن B.C.G یک وا وا

که  کتریوم بویس می باشد و طبق برنامه E.P.I توصیه شده  مایکوبا

کسن تزریق شود. در زمان تولد در کوتاه ترین مدت این وا

می شود.  تزریق  جهان  کشور  یکصد  از  بیش  در   B.C.G کسن  وا

کاهش  باعث   B.C.G کسن  وا تزریق  که  داده  نشان  مطالعات 

شیرخواران،  در  سل  بیماری  کشنده  تظاهرات  انتشار  انسیدانس 

کسن ب.ث.ژ  کودکان و نوجوانان می گردد. طبق مطالعات تزریق وا

باعث کاهش خطر عوارض شدید بیماری سل می گردد.

 Case control و ترایال  کلینیکال  که  در دو متاآنالیز منتشر شده 

کسن یک پروتکشن و محافظت باال )به  که وا بوده نشان داده شده 

و سل میلیاری  در مقابل مننژیت سلی  طور متوسط حدود %80( 

دارد و در مورد محافظت در مقابل سل ریوی مطالعات متفاوت و 

کلینیکال ترایال نشان داده شده حدود %50  نتایج مختلف ولی در 

مانع ایجاد سل ریوی می گردد.

Indication

منفی   TST که  می گیرد  انجام  شیرخوارانی  در  اوال  کسن  وا تزریق 

کسن ندارند. دارند ثانیا در شیرخوارانی که هیچگونه منع مصرف وا

دو مورد مهم:

1- کودکانی که با فرد یا جمعیت هایی که سل ریوی مسری مقاوم 

به ایزونیازید تماس مداوم دارند و شیرخوارانی که نمی توانند از این 

کسن ممانعت دارد. تماس دور نگه داشته شوند تزریق وا

2- کودکانی که با افراد یا جمعیت های مبتال به سل مسری تماس 

که معالجه درآن ها انجام نشده و یا انجام شده و موثر  مداوم دارند 

کسن ممنوع می باشد. نبوده، تزریق وا

کســن B.C.G بــه شــیرخواران  توصیــه می شــود قبــل از تزریــق وا

کســن  ارزیابــی دقیــق از نظــر عــوارض و خطــرات بالقــوه شــدید تزریق وا

انجــام گیــرد.

واکسن B.C.G و گزارش موارد

1- فوق تخصص عفونی کودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

دکتر محمدرضا بلورساز  1
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کسن عوارض شایع وا

کسن های B.C.G می تواند  %2-1 تزریق وا

آبسه  یا  اولسر  مثل  موضعی  عوارض  باعث 

گردد،  ناحیه  آدنوپاتی  لنف  و  جلدی  زیر 

عارضه دیگر استئیت استخوان های بلند که 

غالبا در ناحیه اپی فیز می باشد و سال های 

پس از تزریق دیده می شود.

کشنده  ک عفونت  عارضه شدید و خطرنا

که 2-1 در میلیون   )B.C.G( ب.ث.ژ منتشر

دیده می شود و غالبا در افراد نقص ایمنی و 

که مبتال به عفونت HIV و یا نقص  کودکانی 

ایمنی باشند دیده می شود.   

یا  و   B.C.G علت  به  استئیت  تشخیص  از  پس  می شود  توصیه 

بیماری )B.C.G( ب.ث.ژ منتشر بایستی حتما توسط افراد باتجربه 

که در زمینه سل کودکان تجربه دارند درمان شوند.

کسن  کنتراندیکیشن تزریق وا

کسن  سوختگی شدید، عفونت پوستی، نقص ایمنی اولیه و ثانویه وا

نباید تزریق شود.

که با افراد مبتال به  کسن B.C.G در کودکانی  طبق توصیه WHO وا

HIV تماس دارند توصیه نمی شود زیرا خطر عارضه موضعی و منتشر 

وجود دارد.

می نمایند  دریافت  ساپرسیو  ایمیون  داروی  که  کودکانی  در  حتی 

که دز باالی  کودکانی  توصیه نمی شود و ممنوع است به خصوص در 

کسن در دوران حاملگی  کورتن دریافت می نمایند و همچنین تزریق وا

نیز توصیه نمی شود.

معرفی موارد

و  اینجانب  توسط  که  گروهی  و  شخصی  تحقیقات  و  تجربیات 

)بیمارستان  ریوی  بیماری های  و  سل  تحقیقات  مرکز  در  همکاران 

گردید  کسن ب.ث.ژ انجام  دکتر مسیح دانشوری( در مورد عوارض وا

به شرح ذیل می باشد:

کسن ب.ث.ژ دیده شد  شایع ترین عارضه ای که در مورد عوارض وا

، آبسه و لنف آدنوپاتی موضعی بود که  اولسر

ناحیه  و  ترقوه  باالی  بغل،  زیر  در  آدنوپاتی 

گردن دیده می شود.

کودکان   1-2% حدود  ما  تحقیقات  در   

کسن ب.ث.ژ دچار لنف  به دنبال تزریق وا

که غالبا  آدنوپاتی در ناحیه تزریق می گردند 

به  وگاهی  آدنوپاتی(  چند  یا  )یک  بغل  زیر 

گردن  ناحیه  و  ترقوه  فوق  ناحیه  در  ندرت 

صورتی  در  بیماران  این  در  می شود.  دیده 

که اندازه آدنوپاتی کمتر از 4 سانتی متر بود، 

کودک تحت نظر گرفته می شود و باالتر از آن 

تحت عمل جراحی قرار می گیرد.

آبسه  گردید  آدنوپاتی  ناحیه  آبسه  دچار  شیرخوار  که  صورتی  در 

تخلیه و جهت بررسی از نظر ب.ث.ژ به آزمایشگاه ارسال می شود.

که اولی استئیت به دنبال  دو عارضه بسیار مهم و نادر وجود دارد 

تزریق ب.ث.ژ که تا 5-4 سالگی دیده می شد و بسیار نادر است و در 

طول این چند سال فقط 5 مورد دیده شده، عارضه دوم و نادر دیگر 

کودکان مبتال به  که در  ب.ث.ژ بیماری است به نام ب.ث.ژ منتشر 

نقص ایمنی دیده می شود. در طول این مدت حدود 30 بیمار ویزیت 

گردید که سن آنها 1/5-1سال بود.

آدنوپاتی زیر بغل، FUO، FTT، درگیری ریه- عالئم بدو مراجعه: 

دستگاه گوارش-استخوان و هپاتواسپلنومگالی. 

پاتولـوژی،  نظـر  از  بررسـی  تحـت  مراجعـه  از  پـس  بیمـاران 

از  کترولـوژی، هماتولـوژی، ایمونولـوژی قـرار می گرفتنـد و پـس  مایکوبا

تشخیص قطعی به مدت 2 سال درمان می شدند. غالب این بیماران 

گامـا اینترفـرون و نقـص اینترلوکیـن 12 بودنـد. بیمـاران  کمبـود  دچـار 

علی رغـم درمـان فـوت می کردند فقط گروهی که نقص اینترفرون کامل 

نداشـتند تحت درمان با گاما اینترفرون قرار می گرفتند و می توانسـتند 

ک ترین عارضه، ب.ث.ژ منتشـر بود که  زنده بمانند. در نتیجه خطرنا

غالبـا درمـان اثرگـذار نبـود.

کسن اوال در شیرخوارانی  تزریق وا
که TST منفی دارند  انجام می گیرد 
ثانیا در شیرخوارانی که هیچگونه 

کسن ندارند. منع مصرف وا
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زمینه : بیماری مقاومت به هورمون رشد یا به عبارت دیگر عدم 
حساسیت به هورمون رشد به علت اختالل در گیرنده هورمون رشد و 
کتور رشد ایجاد می گردد.  این بیماران  یا مراحل بعد از گیرنده تا تولید فا
عالئم بالینی کمبود هورمون رشد را بصورت تیپیک نشان می دهند. 
کمی برجسته،  پیشانی برجسته، قاعده بینی فرورفته و چشم های 
کوتاهی قد با تناسب اندام ها و تناسب قسمت های مختلف بدن در 
این بیماران مشاهده می شود. در بررسی آزمایشگاهی، هورمون رشد 
کتور رشد )IGF-1( پائین است. درمان این  این بیماران باال بوده ولی فا
کتور رشد بصورت زیر جلدی دو بار در روز است و  بیماران با تزریق فا
قیمت این دارو بسیار گران و معموًال خارج از توان مالی بیماران است. 
که  است  حساسیت  ضد  داروی  یک  هیدروکلراید  سیپروهپتادین 
خاصیت افزایش اشتها را دارد. وقتی این دارو به یکی از بیماران مبتال 
به این سندرم برای افزایش اشتها داده شد با کمال تعجب رشد قدی 
بیمار مشاهده گردید. لذا این مسئله موجب تحقیق در  بیماران دیگر 

شد.   
روش کار: بیست بیمار مبتال، با روش نگرش مداوم آینده نگر وارد 
این تحقیق شدند. پانزده بیمار به مدت 1.3 ± 1.7 سال بدون درمان 
گرفتند )دوره مشاهده( سپس سیپروهپتادین با دوز  تحت نظر قرار 
کیلوگرم وزن بدن در روز تقسیم به سه دوز،  گرم برای هر  0.25 میلی 
2ساعت بعد از غذا به مدت 2.2±2.7 سال )دوره درمان( به ایشان 

گردید.   داده شد. پارامترهای رشدی در این دو زمان با هم مقایسه 
که به مدت 8-1 سال )2.9±4( سال درمانی نگرفته  از طرفی 5 بیمار 
گروه  کنترل انتخاب شده و مورد مقایسه با  گروه  بودند نیز به عنوان 

درمان قرار گرفتند.  
نتیجه: سرعت رشد در دوره مشاهده 0.7±1.88 سانتیمتر در سال 
بود که پس از درمان به 0.8±6.1 سانتیمتر در سال رسید که اختالف 
گروه کنترل 1.1±2.2 بود  آن معنی دار بود )P >0.001).  سرعت رشد در 
که آنهم در مقایسه با افراد درمان شده معنی دار بود )P >0.001). نرخ 
انحراف معیار سرعت رشد )height velocity SDS( از 0.74±4.5- در 
زمان مشاهده به 1.2 ± 0.21- در زمان درمان رسید. نرخ انحراف معیار 
نهایی  قد  به  که  بیمارانی  یافت.  افزایش  توجهی  قابل  بطور  نیز  قد 
کردند. توده بدنی )BMI( با وجود خاصیت  رسیدند قد نرمال پیدا 
افزایش اشتهای دارو در دو دوره بدون درمان و بعد از درمان تغییر 

معنی داری پیدا نکرد که شاید به علت تجویز دارو بعد از غذا باشد.  

نتیجه نهایی: در بیماران مقاوم به هورمون رشد می توان داروی 
کرد  سیپروهپتادین هیدروکلراید را برای افزایش رشد قدی استفاده 
ولی این تحقیق نشان دهنده تأثیر دارو برای افزایش قد افراد نرمال و یا 

دارای بیماری های دیگر نیست .   
کتشاف نیز رسید.    اثر این دارو به ثبت ا

درمان جدید

بیماران مقاوم به هورمون رشد 
)سندرم الرون(

برای رشد قدی

1- استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان 
2- استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران و فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم کودکان 

3- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکترای بیوشیمی بالینی 

دکتر مریم رزاقی آذر1، دکتر مونا نوربخش2، دکتر میترا نوربخش 3  

)Growth hormone insensitivity syndrome(
بوســیله ســیپروهپتادین هیدروکلراید
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شــیرمادر یــک مائــده الهــی اســت کــه نقــش بی بدیلــی در ســالمت 

و  کــرو  ما حــاوی  شــیرمادر  دارد.  فــردا  جوانــان  و  امــروز  کــودکان 

و  لنفوســیت ها  متعــادل،  نســبت  و  مقــدار  بــا  میکرونوترنیت هــا 

کتورهــای رشــد،  فا  ، ایمونوگلبولین هــا، ســایتوکین ها  کروفاژهــا،  ما

بنیــادی،  ســلول های  ســل ها،  ایمیــون  مختلــف،  هورمون هــای 

کتری هــای پروبیوتیــک اســت  کاریدهای پربیوتیــک و با اولیگوســا

کــه عــالوه بــر رشــد و تکامــل مناســب شــیرخواران، آنــان را از بســیاری 

و  می کنــد  محافظــت  بزرگســالی  و  کودکــی  دوران  بیماری هــای 

کســیر  بی جهــت نیســت کــه شــیرمادر را )خــون ســفید( و آن را نوعــی ا

کــه بــرای  حیــات می داننــد. شــیرمادر نــه تنهــا بــرای نــوزادان تــرم 

کــم وزن ) بــا وزن کمتــر 1500  نــوزادان نــارس و حتــی نــوزادان بســیار 

گــرم( بهتریــن و مناســب ترین تغذیــه اســت زیــرا مــرگ و میــر، شــیوع 

بیماری هایــی نظیــر NEC، سپســیس دیــررس، بیماری هــای مزمــن 

ریــه، رتینوپاتــی پرماچوریتــی و اختــالالت تکامــل علمــی جهــان از 

فراتر از یک تغذیه
) )به مناسبت روز جهانی شیرمادر

شیرمادر 

1- متخصص اطفال، مدیر اجرایی انجمن علمی ترویج تغذیه با شیرمادر ایران 

دکتر ناهید عزالدین زنجانی1
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جملــه یونیســف و WHO بــرای همــه نــوزادان تــرم و نــارس تغذیــه 

ــا  ــه زودهنــگام ب ــر تغذی ــا شــیرمادر خودشــان را توصیــه می کننــد و ب ب

شــیرمادر ظــرف ســاعت اول تولــد و تغذیــه انحصــاری بــا شــیرمادر 

ــان 6  ــی از پای ــای کمک ــه غذاه ــپس ارای ــی و س ــاه اول زندگ ــش م در ش

کیــد  ماهگــی همــراه بــا ادامــه شــیرمادر تــا پایــان دو ســالگی و بیشــتر تا

دارنــد تــا ســالیانه از مــرگ 823000 کــودک و 20000 مــرگ مــادر جلوگیــری 

ــردد.  گ ــن  ــادران تضمی ــودکان و م ک ــده  ــال و آین ــالمت ح و س

ــرای 9 مــاه هــم  ــر ب گ ــا شــیرمادر حتــی ا ــه ب ثابــت شــده اســت تغذی

باشــد 30% بــروز چاقــی را کاهــش می دهــد. انتقــال گلیادیــن از طریــق 

ک را 53% و خطر  شــیرمادر بــه شــیرخوار می توانــد خطــر بیمــاری ســلیا

کــودکان را 31% کاهــش دهــد. تغذیــه بــا  بیماری هــای التهابــی روده 

شــیرمادر اثــر حفاظتــی علیــه بســیاری بیماری هــا نظیــر عفونت هــای 

گــوش میانــی و دســتگاه تنفســی فوقانــی و تحتانــی/ گاســتروآنتریت ها، 

لوکمیــا  ،NEC کتریــال،  با مننژیــت  کتریمــی،  با  ،2 و   1 نــوع   دیابــت 

گهانی شیرخوار دارد.  )AML, ALL( آسم و آلرژی و مرگ نا

کتورهــای  اخیــرا ثابــت شــده اســت شــیرمادر بــه دلیــل وجــود فا

نظیــر ایمونولوژیــک  کتورهــای  فا و  ضدمیکروبــی   فــراوان 

همچنیــن   Secretory Leukocyte Proteus Inhibitor  )SLPI(

کتــور  کتوفریــن، اینترفــرون گامــا، آلفــاو بتــا، اینترلوکیــن 6 و 7 و 8 ، فا ال

تومــور نکروزیــس )TNF( و آنتــی بادی هــای اختصاصــی HIV ماننــد 

ــان داده  ــز نش ــواهد نی ــی ش ــد HIV دارد. برخ ــت ض SIA و IgM فعالی

کــه اریتروپویتیــن شــیرمادر از انتقــال HIV جلوگیری کــرده و در کاهش 

خطــر ابتــال بــه NEC نیــز نقــش مهمــی ایفــا می کنــد. پژوهش هــای 

بــه   )HMOS( کارید ها  اولیگوســا از  خاصــی  نــوع  کشــف  بــه  جدیــد 

نــوع  و   )Lacto-N- Neotetraose)LNnT( کتوNنئوتترانــوس  ال نــام 

دیگــری بــه نــام )Sially lactose )3’SL’3 در شــیر انســان دســت یافتــه 

ــتگی  ــل بس ــه دو عام ــال HIV، ب ــدم انتق ــل ع ــد دلی ــان می ده ــه نش ک

دارد یکــی باالتــر از حــد متوســط بــودن  مقــدار کل HMOS و دیگــری 

کــه همیــن امــر می توانــد   HMOS کل افزایــش نســبت )LNnT( بــه 

کســن باشــد.  راهگشــای پژوهش هــای بیشــتر در زمینــه تهیــه وا

کــه شــیرمادر حــاوی ســلول های  ایــن  قابــل توجــه دیگــر  نکتــه 

تریــن  پرتــوان  کــه  جنیــن  بنیــادی  ســلول های  شــبیه  بنیــادی 

درمــان  بــه  امیــد  کــه  می باشــد  هســتند  بنیــادی  ســلول های 

گــون را بــه طریــق غیرتهاجمــی افزایــش می دهــد.  بیماری هــای گونا

در نهایــت می تــوان گفــت شــیر انســان فراتــر از یــک عامــل تغذیــه ای 

کاهــش  بــرای شــیرخواران اســت. امیــدی اســت بــرای پیشــگیری، 

گــون و ســالحی اســت علیــه برخــی  گونا یــا درمــان بیماری هــای  و 

ســرطان ها. و ایــن جاســت که نقــش متخصصین کــودکان در آموزش، 

حمایــت و تشــویق مــادران بــه تغذیــه کودکان شــان با شــیرمادر بســیار 

ــیرمادر و  ــای ش ــل از مزای ــی کام گاه ــا آ ــد ب ــده و می توانن ــر ش ــگ ت پررن

کــودکان کشــورمان نقــش  اعتقــاد و عملکــرد خــود، در ارتقــاء ســالمت 

ارزنــده ای داشــته و در پیشــگاه خداونــد متعــال ســرافراز تــر باشــند.   
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خالصه 

ارائــه طــرح پزشــک خانــواده بــا توجــه بــه تغییــرات الگــوی پایــش 

ســالمت در کشــورها و دیگــر ملت هــا، بــرای دسترســی ســریع و بهتــر 

گــذاران  خدمــات بهداشــت و درمــان عمــوم مــردم توســط سیاســت 

بــه  تقریبــا  کشــور  پیلــوت  اســتان  دو  در  و  معرفــی  ســالمت  حــوزه 

مــدت 10 ســال )بــه صــورت ویــژه و جــدی در اســتان فــارس( اجــرا و 

پیــش رفتــه اســت. بــا توجــه بــه ملــی بــودن ایــن طــرح و اینکــه وزارت 

بهداشــت و درمــان موظــف بــه اجــرای آن می باشــد، شــاید انعــکاس 

چندانــی از کیفیــت و کمیــت آن در مجامــع پزشــکی منعکــس نشــده 

کــه بتوانیــم جایــگاه  باشــد، هــدف از ایــن بررســی مــروری ایــن اســت 

ــرار  ــعاع ق ــت ش ــدیدًا تح ــه ش ک ــرح  ــن ط ــال را در ای ــن اطف متخصصی

گاهــی نســبی ارتقــا دهیــم. شــاید بــا  گرفــت را بــا شــناخت و آ خواهنــد 

بررســی سیســتم ارجــاع پزشــک خانــواده و نحــوه کارکــرد متخصصین 

ایــن سیســتم  بــا  کــه ســالیان ســال اســت  کشــورهایی  اطفــال در 

ایــن  قــوت  و  ضعــف  نقــاط  ارزیابــی  بــا  دارنــد،  تجربــه  و  آشــنایی  

طرح،صاحــب نظــران و پیشکســوتان رشــته اطفــال بتواننــد راه هایی 

کاری متخصصیــن  جهــت بــرون رفــت مشــکالت،ارتقاء و رفــع موانــع 

اطفــال ارائــه نماینــد.

کازرون و نایب رئیس انجمن پزشکان کودکان فارس کودکان و نوزادان، استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد  1-  متخصص 

دکتر مهناز حقیقی  1

مروری بر 

وضعیت نحوه کار 
متخصصین کودکان 

در دیگر کشورها
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مقدمه 

اساسی  تغییرات  به  اروپایی  کشورهای  تمام  اخیر  دهه  دو  در 

که شامل ارائه الگوهای جدیدی از تغییرات در خدمات  بهداشتی 

طرح  معرفی  اند.  داشته  کید  تا است،  بوده  درمانی  بهداشتی 

کاری   پزشک خانواده در ایران در این راستا می باشد. ما به نحوه 

کوتاه نمی پردازیم  و فوکوس اصلی ما  سیستم ارجاع در این مرور 

به چالش های آن برای متخصصین اطفال می باشد.

روش کار

باز خوانی  اینترنت و  کلیدی در  کلمات  با بررسی و جستجوی   ما 

مطالب  به  خصوص  این  در  کشورها  سایر  شده  منتشر  مقاالت 

این  در  آنها  بیشتر  تجربیات  از  بتوانیم  تا  یافتیم  دست  مفیدی 

کارکرد متخصصین اطفال، کمک بگیریم. زمینه برای بهبود 

بحث

در  تغییرات  این  بررسی  از  ای  نمونه  عنوان  به  بلغارستان  کشور   

خدمات بهداشتی کودکان معرفی شده است:

 general practitioner- based system اجرای   اولیه  سال های  در 

پزشکان  توسط  کودکان  برای  سالمت  سیستم  اولیه  مراقبت های 

که به عنوان متخصص  از پزشکان  عمومی انجام می شد. بسیاری 

کار  به  مشغول   آن  از  قبل  تا  تخصص ها   دیگر  یا  اطفال  داخلی، 

بودند به صورت پزشک عمومیGP در سیستم جدید وارد شدند. 

بودند  خانواده  پزشک  مدرک  دارای  1/7درصد  تنها   2006 سال  در 

کیفیت خدماتی  که این خود محدودیت و پیامد های آشکاری در 

عمومی  پزشکان  داشت.  بودند  سیستم  بان  دروازه  عنوان  به  که 

روز  شبانه  ساعت   24 در  خدمات  ارائه  به  موظف  قانون  طبق  بر 

و  داشت  وجود  طرح  ارائه  در  مشکالتی  عمل  در  رو  این  از   بودند 

دسترس  در  عمومی  پزشکان  حضور،  ساعت  از  خارج  خدمات  در 

نبودند، عصرها و تعطیالت آخر هفته منجر به استفاده بیش از حد 

سالمت  مراقبت های  همینطور  می شد.  اضطراری  خدمات  موارد 

نگرانی در  گرفت.  قرار  کودکان در جامعه تحت شعاع  پایش رشد  و 

مورد نظارت بر نوزادان ترخیص شده و پیگیری منظم و دقیق آنها 

به چالش رفت. یک مکانیزم اداری برای اجرای نقش پزشک عمومی 

کردن ارجاع به متخصصین  به عنوان دروازه بان سیستم و محدود 

بین  در  که  ترتیب  این  به  داشت  وجود  سرپایی  رشته های  دیگر 

پزشکان  توسط  که  ارجاعی  بیماران  تعداد   2000 تا   1998 سال های 

عمومی به متخصصین اطفال فرستاده می شد، دقیقا شامل همان 

والدین  برای  رو  این  از  بود.  بزرگساالن  برای  ارجاع  محدودیت های 

دسترسی به خدمات تخصصی اطفال بسیار دشوار شد و بسیاری 

اطفال  سرپایی  تخصصی  خدمات  به  بودند  مجبور  والدین  از 

مراجعه و به پرداخت هزینه از جیب خود روی آورند. عالوه بر این 

معضل، بخش بزرگی از کودکان مراقبت های بهداشتی اولیه را توسط 

اشکاالتی  چنین  هم  می کردند.  دریافت  کافی  نا تجربه  با  پزشکانی 

که منجر به اشتباه در تشخیص و تأخیر در ارجاع به متخصص و یا 

دسترسی  برای  دلیل  همین  به  یافت.  افزایش  می شد،  بیمارستان 

و  شدند  معاف  سال  تا 6   0 کودکان  ابتدا  در  کیفیت،  با  مراقبت  به 

در سال 2006 این محدوده سنی به 15 سال رسید و میزان مشاوره 

اطفال با متخصصین اطفال سرپایی افزایش یافت. به طور واضحی 

والدین ترجیح می دادند برای ثبت نام و اسم نویسی در طرح پزشک 

کار  به عنوان متخصص اطفال  که قبًال  به پزشک عمومی  خانواده 

می کرد مراجعه و کودکان خود را تحت نظارت وی قرار دهند.

ارائه  به  بلغارستان منجر  کودک در  تجربه تبدیل خدمات سالمت 

نکاتی کاربردی شد که در کشورهای دیگر هم مصداق دارد. مهم ترین 

کودکان توسط پزشک خانواده ویزیت شوند  آیا  که  نکته این است 

کادمیک طوالنی مدتی  یا متخصصین اطفال؟ در این مورد بحث آ

وجود دارد. شواهدی از ایالت متحده آمریکا در این خصوص تفاوت 

قابل توجهی را نشان می دهد. از نظر مراقبت های پزشکی و الگوی 

اطفال  زمینه  در  آموزش  فاقد  عمومی  پزشکان  تخصصی،  ارجاع 

ایمن سازی،  روان،  سالمت  مانند  مسائلی  خصوص  در  و  هستند 

کافی ندارند. تجربه  رشد و تکامل و دیگر اقدامات پیشگیرانه تبحر 

بلغارستان نشان می دهد که تغییر مراقبتهای اولیه سالمت کودکان 

کارایی بهتری در این  گیرد تا سیستم به  باید بیشتر مورد توجه قرار 

مورد برسد. در تمام اروپا تغییرات بهداشتی بر پایه شواهد محکم، از 

اینکه چه کارهایی برای بهبود کیفی دسترسی به خدمات بهداشتی 

کودکان الزم به انجام است، در دست اقدام می باشد.)1)

اولیه  مراقبتی  سیستم های  از  طیفی  شد  مشخص   2015 سال  تا 

کشورها مثل ایرلند دارند، به صورت مستقیم  که بعضی از  اطفال 

کشورها این  که در بعضی از  توسط پزشک خانواده است در حالی 
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مراقبت های اولیه به صورت فعالیت multidisciplinary یعنی چند 

رشته ای توسط نرس، متخصص اطفال و روانشناس می باشد مثل 

که در سوئد است. آنچه 

14 کشـور از مراقبت هـای اولیـه توسـط متخصـص کـودکان به سـمت 

)مثـل  تغییرکرده انـد  عمومـی  پزشـکان  توسـط  ویزیـت  سیسـتم 

صـورت   بـه  کان  کمـا و  نکرده انـد  تغییـر  دیگـر  بعضـی  و  مقدونیـه( 

solo paediatric practiceیعنـی ویزیـت انفـرادی توسـط متخصـص 

کـودکان صـورت می گیـرد )مثـل ایتالیـا(، یـا بعضـا بـه صـورت سیسـتم 

می شـود. اعمـال  مراقبت هـا  سـوئد(  )مثـل  اطفـال  پلی کلینیـک 

تنهایی  به  بهداشتی  سیستم  مختلف  تحوالت  و  تغییرات  این 

بحران  یا  و   )1990 دهه  )در  شوروی  جماهیر  اتحادیه  فروپاشی  به 

که  می رسد  نظر  به  و  شود  نمی  مربوط   )2008 سال  )در  اقتصادی 

مراقبت  سیستم  یک  تغییر  برای  آمادگی  و  ملی  بهداشتی  برنامه 

بهداشتی- خدمات  موجود  زیرساخت های  و  خاص  بهداشتی 

تحوالت             روند  روی  بر  مهمی  تاثیر  جدید،  نیازهای  با  درمانی 

مراقبت های اولیه بهداشتی داشته است. )2)

نحوه کار متخصصین کودکان در کانادا به روش های مختلف انجام 

که  را  بیماری  کودکان   ، مشاور پزشک  عنوان  به  برخی ها  می شود. 

کمک در تشخیص و  برای  ارجاع می دهند،  آنها  به  دیگر پزشکان 

درمان ویزیت می نمایند.

نقش  ایفای  جامعه  در  اولیه  مراقبت های  واحد های  در  بعضی ها 

دارند، یعنی تمام مراقبت ها و پایش های رشد و تکامل توسط آن ها 

گفته  هم  نگر  جامعه  اطفال  متخصص  آنها  به  که  می گیرد  صورت 

هم  بیمارستان   در  وقت  نیمه  صورت  به  است  ممکن  و  می شود 

کار باشند. مشغول به 

کلینیک ها  و  بیمارستان ها  در  بیشتر  کودکان  تخصص های  فوق 

هستند و بعضًا در آموزش و پژوهش پزشکی دخالت دارند.

هستند،  بهداشتی  اولیه  مراقبت های  واحد های  در  که  آنها 

رشد  پایش   ، بیمار کودکان  به  کمک  برای  را  روزانه  مراقبت های 

از  جلوگیری  برای  مراقبتی  و  پیشگیری  آموزش های  دیگر  و  آنها 

بیمار شدن، معاینه، تشخیص و مشاهده روند درمان حتی بعضًا 

در  و  می دهند  انجام  را  آموزشی  مراقبت های  و  کسیناسیون  وا

صورت بروز مشکل پیچیده با فوق تخصص مربوطه مشاوره صورت 

می گیرد.

می تواند   primary paediatric care در   کودک  متخصص  نقش 

در  متخصص  مثًال  باشد  متغیر  می کنند  کار  کجا  اینکه  اساس  بر 

بیشتر  دهد،  نمی  انجام  را  روتین  کسیناسیون  وا کانادا  آلبرتای 

الی 40 درصد  و 30  کودکان توسط پزشک خانواده دیده می شوند 

متخصص  توسط  اولیه  بهداشتی  مراقبت های  واحد  در  کودکان 

کودکان دیده می شوند.

بیشتر  کبک  ایالت  و  پیک،  وینی  تورنتو،  اتاوا،  مثل  شهرهای   در 

ویزیت اولیه توسط متخصص کودکان است.

کز  که خارج از مرا آلبرتا آرتیمس و نقاطی  کلمبیا،  ولی در بریتیش، 

کودکان توسط پزشک خانواده ویزیت  شهری بزرگ هستند بیشتر 

که در صورت نیاز پزشکی تخصصی به متخصص اطفال  می شوند 

ارجاع صورت می گیرد.)3)



خبــــــــــرنـــامـــــه / ســال نوزدهم / شــماره شصت و هشتم / بهار و تابستان 1401

32

پزشکان  انگلیس  و  هلند  دانمارک،  در 

انجام  را  اولیه  مراقبت های  عمومی 

کودکان  متخصص  اسپانیا  در  می دهند. 

ارتباط  صورت  به  اولیه  مراقبت های  در 

تنگاتنگ با پزشکان عمومی در یک سیستم 

ایفای   )multidisciplinary( ای  رشته  چند 

نقش می کنند.

تریاژ تلفنی )nurse based telephone( برای 

بالغین  اندازه  همان  به  هلند  در  کودکان 

موثر بوده است.

در  اطفال  متخصص  کردن  کار  گرچه  ا

نسبت  می آید  در  گرانتر  اولیه  مراقبت های 

موانعی  هنوز  ولی  عمومی  پزشک  کار  به 

بین مراقبت های اولیه و ثانویه وجود دارد. 

که مستقل از یک  در انگلیس بسیاری از پزشکان عمومی در حالی 

کافی ورزیده در طب اطفال  کار می کنند، به اندازه  متخصص اطفال 

کار  گرچه این مدل  نیستند ولی در مراقبت های اولیه حضور دارند، 

که نتیجه در  در مقاالتی تایید شده است اما شواهدی وجود دارد 

خصوص مراقبت های کودکان توسط پزشک عمومی در حد مطلوب 

نبوده است. از این رو برای کیفیت بهتر باید رویکرد مناسب تری در 

ساز و کار پزشک خانواده صورت گیرد. )4)

در پایان دهه 1960 وزیر بهداشت سوئد به نحوه برنامه ریزی مراقبت 

هر  آن  براساس  که  کی،  چکسلوا کشور  در  بیمار  و  سالم  کودکان  از 

مند  عالقه  بود،  کودک   1500 اولیه  مراقبت  مسئول  عمومی  پزشک 

شد. پس از بررسی کامل پیشنهاد شد مراقبت های سرپایی کودکان 

مدارس  و  دبستانی  پیش  کودکان  بهداشتی  مراقبت های  با  باید 

نظر  در  اطفال  متخصص  یک  کودک   2500 هر  برای  و  شوند  ادغام 

گرفته شود چون همزمان پرستار دوره دیده و متخصص اطفال در 

کلینیک حضور داشتند، بنابراین محاسبه شد 700 پزشک متخصص 

اطفال در مراقبت های اولیه در سوئد مورد نیاز است در بسیاری از 

شهرستان ها برنامه ریزی شد متخصص اطفال سرپرستی کودکان در 

گیرد. پس از حوادث سال  کلینیک های سرپایی اطفال را به عهده 

برای  انقالبی  گروه های  این  کرد.  تغییر   1970 دهه  طول  در  و   1968

ضد  را  علم  اینکه  و  جدید  رویکردی  خلق 

گرایی به  اجتماعی تلقی می کردند به حرفه 

شدت مشکوک بودند و متخصصان چه در 

حرفه بهداشت و چه در جاهای دیگر مورد 

تحقیر قرار گرفتند. از این رو انجمن پزشکی 

که پزشکان  کرد  سوئد در سال 1974 اعالم 

فعال  اولیه  مراقبت های  در  نباید  اطفال 

باشند، بنابر این در سال 1978 تحت تاثیر 

جو زمانه تصمیم گرفته شد تعداد کمتری از 

پزشکان اطفال نسبت به برنامه ریزی های 

به  مسئله  این  ببینند  آموزش  شده  انجام 

نفع پزشکان عمومی شد و تنها 200 موقعیت 

ایجاد شد. در  برای پزشکان اطفال جنرال 

گاهی رو به رشدی به وجود آمده  سال2001 آ

که کودکان به مراقبت های پزشکی حرفه ای نیاز دارند، زیرا وضعیت 

کودکان در طول دهه 1990 به طور پیوسته )مثال در موارد  بهداشتی 

است.  شده  بدتر  اجتماعی(  نابرابری های  افزایش  و  مهاجرت ها 

گذاران تاثیرگذار در  بنابراین هم وزیر بهداشت و هم دیگر سیاست 

نیاز به پزشکان اطفال در مراقبت های  حوزه سالمت اخیرًا مدعی 

اولیه شدند، از طرفی بسیاری از متخصصین اطفال آن دوره در دهه 

1940 بازنشسته خواهند شد، لذا نیاز به افزایش تعداد متخصصین 

اطفال و آموزش آنها حس شد. )5)

در  تقریبًا  که  ترکیه  کشور  در  خانواده  پزشک  برنامه  مقاله  این  در 

کنترل  در  نقص  که  می شود  بررسی  است  شده  اجرا  آن  ایالت   81

خانواده  پزشک  جدید  سیستم  ضعف  نقاط  از  بیماران  کیفیت  با 

کشور شناخته شده است بنابر این طرح پزشک خانواده  در این 

ارتقای  در  موثر  تاثیری  می شد  دیده  پیشرفت هایی  آن  در  که 

شاخص های بهداشتی نداشته است. )6)

مشکالت و دشواری در کنترل با کیفیت و موثر در طرح مراقبت های 

بهداشتی جدید )طرح پزشک خانواده( یکی از نقاط ضعف سیستم 

طور  به  جدید  مراقبتی  بهداشتی  سیستم  گرچه  است.  جدید 

عمومی، ایمن و در دسترس بودن در بخش مراقبت های بهداشتی 

در طول این دهه افزایش داده ولی کنترل رضایت بخش و ارزیابی با 

 نقش متخصص کودک
 primary paediatric care  در

کار  می تواند بر اساس اینکه کجا 
می کنند متغیر باشد مثًال متخصص در 

کسیناسیون روتین  کانادا وا آلبرتای 
را نمی زند، بیشتر کودکان توسط 

پزشک خانواده دیده می شوند و 30 
الی 40 درصد کودکان در واحد اولیه 
بهداشتی مراقبتی توسط متخصص 

کودکان دیده می شوند.
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کیفیت که تضمینی برای بهبود کیفی مستمر سیستم جدید باشد، 

هنوز به اندازه کافی از حد تئوری به عملی تبدیل نشده است. از این 

رو شناسایی ضعف ها در ارائه مراقبت های اولیه و طراحی فعالیت 

قسمت هایی  در  اصالحی  مراحل  و  کاستی ها  بر  غلبه  برای  جدید 

مورد نیاز است. )6)

در انگلستان سیستم بهداشتی NHS در دسترس همگان است و 

هزینه های آن به طور عمده از طریق مالیات تامین می شود و رایگان 

که  این  با  است.  سیستم  این  از  جزئی  خانواده  پزشک  و  می باشد 

کودکان در بریتانیا نسبت به قبل بهبود قابل توجهی پیدا  سالمت 

کودکان، بریتانیا  کرده، ولی هنوز در بسیاری از شاخص های سالمت 

نسبت به خیلی از کشورهای اروپایی دیگر عقب تر است. مرگ و میر 

کاهش نیافته و فقر و  کشورهای دیگر  کودکان در بریتانیا به سرعت 

افزایش است. هنوز در  کودکان در حال  نابرابری های اجتماعی در 

کتورهای خطر مثل چاقی، دیابت،  کردن فا کم  چالش و تقال برای 

مصرف نمک، تغییر سبک زندگی، کم تحرکی، فقر و نابرابری اجتماعی 

کیفیت مراقبت،  می باشد. از این رو اصالحات اساسی جهت بهبود 

و  هزینه ها  بیمار،  کودکان  والدین  فزاینده  تقاضای  به  پاسخگویی 

تالش برای ایجاد تعادل و دسترسی به متخصصان در مراقبت های 

اولیه و مراقبت های فوری و برنامه ریزی نشده، الزم است. به ویژه 

کیفیت مراقبت های اولیه کودکان بسیار متغیر و گاهی بسیار ضعیف 

 )mental health service( است سرویس های بهداشت سالمت روان

کردن    کار  از ظرفیت خود در حال  و بیش  بسیار تحت فشار است 

می باشد چون نیاز مردم در این مورد در حال افزایش است. )7)

مطالب زیر از بررسی متون در مورد وضعیت متخصصین اطفال در 

سوئد گرفته شده است.

تقریبًا 2200 متخصص اطفال ثبت نام شده در سوئد وجود دارند که 

تقریبًا 32 درصد آنها باالی 65 سال هستند )این آمار مربوط به سال 

2010 است( و1500 متخصص فعال اطفال نیز زیر سن معمول برای 

بازنشستگی هستند.

کودک در سوئد وجود دارد )تقریبًا 1200 الی 1300 نفر به  1/9 میلیون 

تخصصی  دستیاری  دوره  و  دارد  وجود  کودک(  متخصص  هر  ازای 

کودکان 5 سال است.

بیماران در زمان ثبت نام می توانند در بخش دولتی و یا در بخش 

خصوصی ثبت نام کنند. ثبت  نام در بیشتر شهر ها بر اساس شاخص 

جغرافیایی یا شاخص آخرین ویزیت توسط هر پزشکی که قبال تحت 

کز اولیه مراقبت ها به عنوان  نظر آن بودند، می باشد و به ندرت مرا

برحسب  می تواند  بیمار  می کنند،  نقش  ایفای  سیستم  دروازه  بان 

تقاضا به متخصص مراجعه کند.

آنها  سوم  یک  که  دارد  وجود  سوئد  در  اولیه  مراقبت  واحد   1100

برای  بیماران  راهنمایی  برای  بیشتر  کز  مرا این  هستند.  خصوصی 

اقدامات بعدی است و وسیله و تجهیزات پیشرفته پزشکی ندارند، 

اداره  خانواده  پزشک   5 تا   4 توسط  گروهی  مراقبت  اولیه  کز  مرا

مرکز  هستند.  اولیه  مراقبت  کز  مرا فرم  ترین  شایع  که  می شوند 

خصوصی با یک پزشک خانواده هم هست ولی بسیار نادر است.

به  کودک  و پرجمعیت مرکز سرپایی متخصص  در شهرهای شلوغ 

گرفته  کودک در نظر  تا 6 هزار جمعیت، یک متخصص  ازای هر 5 

می شود. در خصوص مراقبت های ثانویه بهداشتی-درمانی نیز به 

کودک،  با نرس  کودک همراه  الی 5 متخصص  گروهی 2  کار  صورت 

می باشند.  فعالیت  حال  در  بالینی  روانشناس  و  تغذیه  متخصص 

کیفیت به کودکان  کز در واقع رساندن مراقبت های با هدف از این مرا

و خانواده های آنهاست.

پزشک  ارجاع  توسط  می تواند  ثانویه  و  اولیه  مراقبت  کز  مرا ارتباط 
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نقش  اینجا  گیرد  صورت  مرکز  هر  به  مستقیم  مراجعه  یا  خانواده 

دروازه  بان سیستم بهداشتی وجود ندارد.

دو هزار مرکز سالمت کودک نقش مراقبت های پیشگیری در سالمت 

کز هم توسط  کودکان قبل از مدرسه را دارند که نظارت بر روی این مرا

متخصص کودک صورت می گیرد. )8)

نتیجه گیری نویسنده: 

با توجه به بررسی انجام شده بر روی متون و مقاالت علمی در دهه 

اخیر نشان می دهد که هر چه از شرق به غرب پیش برویم مراقبت های 

اولیه اطفال بیشتر به سمت تخصصی تر شدن پیشرفت کرده است و 

اولیه  ویزیت  به  کودک  متخصص  توسط   paediatric primary care

توسط family physician ارجح است و این مسئله به ویژه در شهرهای 

در  و  گاهی  آ افزایش  نیاز ها،  افزایش  جمعیت،  کم  ترا علت  به  بزرگ 

دسترس بودن خدمات تخصصی برای مردم مقبولیت بیشتری دارد. 

که در طرح ملی سالمت  طرح پزشک خانواده در بسیاری از مناطق 

آنها قرار گرفته است، به علت دسترسی همگانی و آسان بودن و هزینه 

کم به عنوان خدمت مراقبتی سطح یک مورد توجه قرار گرفته است، 

سود و زیان هایی دارد. در حال حاضر به مدت ده سال از زمان طرح 

پزشک خانواده در شیراز )استان فارس( می گذرد و در حال حاضر به 

نظر می رسد که در مورد مراقبت های اولیه کودکان باید تصمیم جدی 

گرفت. با توجه به تجربیات کشورهای دیگر به  برای ادامه روند فعلی 

و ملی طرح پزشک خانواده،  اجرایی شدن سراسری  تا  نظر می آید 

طرح  از  18سال  زیر  کودکان  سنی  رده  سرانه  حذف  گزینه  بهترین 

پزشک خانواده می باشد و یا در صورت رفع موانع مالی به خدمت گیری 

متخصص کودکان در مراقبت های اولیه امری شایسته خواهد بود. زیرا  

بر می آید طرح پزشک خانواده در خدماتی  از مقاالت  که  همانطور 

موفق  نوجوانان  و  کودکان  درمانی  بهداشتی  مراقبت های  جمله  از 

عمل نکرده و متخصصان آموزش دیده به جای پزشکان عمومی 

کاستی  گروه سنی هستند در رفع این  آشنا تر به مسائل این  که 

می تواند بسیار  موثر باشد.

کافی را  گاهی و تجربه  اغلب پزشکان عمومی در زمینه طب اطفال آ

کشورهایی چون ترکیه  که در مقاالت اشاره شده  ندارند و همانطور 

قانونی  خدمت  سال  دو  بر  عالوه  عمومی  پزشکی  التحصیل  غ  فار

به  ورود  برای  تحصیل  از  فراغت  از  پس  نیاز  مورد  مناطق  در  خود 

گذراندن دو سال اضافه تر عالوه بر  دوره تخصصی اطفال احتیاج به 

دوره   به  ورود  که  می دهد  نشان  این  و  دارد  خود  قانونی  خدمات 

گاهی، تجربه و مهارت کافی پزشک شرط  دستیاری کودکان عالوه بر آ

اطفال  از متخصصین  بسیار مهمی است. در حال حاضر بسیاری 

گذاشته  کنار  کودکان  از ویزیت بیماران  شاغل در شهرستان شیراز 

از سمت پزشک خانواده صورت نمی گیرد و  که ارجاع  شده اند چرا 

پزشکان خانواده ترجیح می دهند برای رشته های دیگر ارجاع دهند 

محدود  ارجاع  سقف  که  چرا  دهند،  تن  کودکان  ویزیت  به  خود  و 

است. از این رو پایش مراقبتی رشد و تکامل، ویزیت آموزش بیماران، 

محاسبه دارو براساس سن و مدت زمان درمان انجام شده توسط 

کنون به  پزشکان خانواده بسیار ناقص بوده و  ما زنگ خطر را از هم ا

صدا در می آوریم، زیرا نواقص و کمبود های بهداشتی درمانی نتیجه 

خود را در سال های آتی نشان خواهد داد.
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تغذیــه  بــه  همچنــان   ،AAP ی  شــده  روز  بــه  راهنمــای 

افــزودن  و  مــاه  شــش  مــدت  بــه  شــیرمادر  بــا  انحصــاری 

بــرای  بــه بعــد،  از حــدود شــش ماهگــی  کمکــی  غذاهــای 

سیاســت  ایــن  براســاس  می کنــد.  توصیــه  شــیرخواران 

یــا  ســال  دو  تــا  شــیردهی  ادامــه  از  کنــون  ا  AAP جدیــد، 

کــه البتــه بایــد مطابــق خواســته های دوجانبــه مــادر   ، بیشــتر

می کنــد. حمایــت  باشــد،  فرزنــد  و 

خانــواده  پزشــکان  کادمــی  آ توصیه هــای  بــا  توصیــه  ایــن 

کانــادا مطابقــت دارد. کــودکان  آمریــکا و انجمــن پزشــکان 

گــزارش جدیــد بــه مزایــای پزشــکی و رشــد عصبــی  در یــک 

کــه بــا شــیرمادر تغذیــه می کننــد بــه همــراه نقشــی  کودکانــی 

متخصصــان  و  حامیــان  عنــوان  بــه  کــودکان  پزشــکان  کــه 

بالینــی دارنــد، پرداختــه اســت.

کــه شــیرمادر در ســال دوم  داده هــای اولیــه نشــان می دهــد 

زندگــی همچنــان منبــع قابــل توجهــی از درشــت مغذی هــا و 

کــودکان نوپــا در حــال رشــد  کتورهــای ایمونولوژیــک بــرای  فا

اســت. مطالعــات و متاآنالیزهــا همچنیــن تأثیــر نقــش تغذیــه 

کاهــش  ، در  بــا شــیرمادر بیــش از 12 مــاه را بــر ســالمت مــادر

میــزان دیابــت نــوع 2، فشــار خــون بــاال، ســرطان ســینه و 

کرده انــد. ســرطان تخمــدان تأییــد 

 ،)AAP(کادمی پزشکان کودکان امریکا راهنمای به روز شده آ
شیردهی طوالنی تر را به دلیل مزایایی که دارد، توصیه می کند

کودکان ایران کارشناس مامایی، مدیر داخلی انجمن پزشکان   -1
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خ شیردهی نر

ایــاالت  در  زنــان  از  درصــد   80 از  بیــش 

آغــاز  را  شــیرمادر  بــا  شــیردهی  متحــده 

تــا  آنهــا  درصــد   25.8 تنهــا  امــا  می کننــد، 

کــودک  شــش ماهگــی بــه طــور انحصــاری 

می کننــد.  تغذیــه  خــود  شــیر  بــا  را   شــان 

کــه بــا  عــالوه بــر ایــن، 19 درصــد نوزادانــی 

شــیر مــادر تغذیــه می شــوند، در 48 ســاعت 

اول پــس از تولــد، مکمل هــای شــیر خشــک 

می کننــد. دریافــت  نیــز 

تفاوت هــای اجتماعــی، جمعیــت شــناختی 

و فرهنگــی، بــه طــور قابــل توجهــی در تغذیــه بــا شــیر مــادر تاثیــر دارد. 

، می توانــد ایــن  اجــرای یــک برنامــه حمایتــی تغذیــه بــا شــیر مــادر

کاهــش دهــد و مداخــالت حمایتــی  اختــالف را تــا حــدود 9.6 درصــد 

کــودکان، می توانــد  مشــابه نیــز توســط برنامه هــای مــادران، نــوزادان و 

میــزان و مــدت زمــان تغذیــه بــا شــیر مــادر را بهبــود بخشــد.

نتیجه:

کــه از شــیر مــادر تغذیــه می کردنــد،  کودکانــی  داده هــا نشــان می دهــد 

مبتــال  زیــر  مزمــن  و  حــاد  اختــالالت  بــه  کمتــر  کودکــی  دوران  در 

بیماری هــای  حــاد،  اســهال  بیمــاری  میانــی،  اوتیــت  می شــوند: 

التهابــی  بیمــاری  نــوزاد،  گهانــی  نا مــرگ  ســندرم  تحتانــی،  تنفســی 

و  آســم  چاقــی،  شــیرین،  دیابــت  کودکــی،  دوران  لوســمی  روده، 

آتوپیــک. درماتیــت 

: آغاز تغذیه با شیرمادر

تمــاس اولیــه پوســت بــه پوســت و تغذیــه مکــرر ســبب می شــود ترشــح 

کــه چنــد قطــره اســت بــه ترشــح شــیر بــه مقــدار چنــد اونــس  آغــوز 

کثــر مــادران  تبدیــل شــود. در روز ســوم تــا چهــارم پــس از زایمــان، ا

تولیــد شــیر فــراوان تــری را تجربــه می کننــد.

شــیردهی  از  کــه  بیمارســتانی  نامه هــای  شــیوه  اجــرای  همچنیــن 

کــودک(  دوســتدار  می کند)بیمارســتان های  حمایــت  شــیرمادر  بــا 

شــامل: شــیردهی در ســاعت اول پــس از تولــد، هــم اتاقــی مــادر و 

شــیرمادر  بــا  انحصــاری  شــیردهی  و  نــوزاد 

اســت.

بــا  تغذیــه  بــه  سیاســت  ایــن  همچنیــن 

دیگــر  اهدایــی  شــیرهای  یــا  و  شــیرمادر 

کــم،  مــادران در نــوزادان بــا وزن تولــد بســیار 

هیپربیلــی  دارای  نــوزاد  زودرس،  نــوزادان 

روبینمــی، نــوزاد متولــد شــده از طریــق رحــم 

جایگزیــن )اجــاره ای(، نــوزادان متولــد شــده 

نــژاد متفــاوت )ماننــد  بــا  در خانواده هــای 

پوســت(  ســیاه  بــا  پوســت  ســفید  ازدواج 

مکمل هــای  از  اســتفاده  همچنیــن  و 

و   K ویتامیــن  تجویــز  بــه  نیــاز  )ماننــد  معدنــی  مــواد  و  ویتامینــی 

می پــردازد. شــیرخواران  در   )D ویتامیــن 

موارد منع مصرف، مالحظات خاص:

ــه  ــا شــیر مــادر تغذی کتوزمــی کالســیک نبایــد ب گاال ــوزادان مبتــال بــه  ن

ــا شــیردهی ســازگاری  ــر عفونت هــای مــادر ب کث ــه ا ک ــی  شــوند. در حال

 ،HIV عفونــت  بــه  ابتــال  درصــورت  آمریکایــی  مــادران  ولــی  دارنــد، 

عفونــت ویــروس لنفوتروپیــک T-cell انســانی نــوع I یــا II، بروســلوز 

درمــان  نشــده یــا بیمــاری تاییــد شــده ویــروس ابــوال، نبایــد شــیر خــود 

را بــه نوزادشــان بدهنــد )چــه شــیردهی از طریــق پســتان باشــد و چــه 

شــیر دوشــیده شــده(.

 PCP ــا کوکائیــن ی کــه از مــواد افیونــی غیرقانونــی،  همچنیــن مادرانــی 

ــد. ــیردهی دارن ــت ش ــد، ممنوعی ــتفاده می کنن اس

از تولــد مــواد افیونــی مصــرف  کــه قبــل  در بیشــتر مــوارد، مادرانــی 

مــواد،  تــرک  از  ناشــی  اثــرات  کاهــش  بــرای  می تواننــد  می کننــد، 

شــیردهی انحصــاری بــا شــیر خــود را آغــاز کننــد. برخــی از ایــن نــوزادان 

ممکــن اســت نیــاز بــه درمــان دارویــی داشــته باشــند. همچنیــن ایــن 

کلینیک هــای  نــوزادان در طــول زمــان بســتری در بیمارســتان و در 

کنتــرل عالئــم تــرک و افزایــش وزن مناســب، نیــاز بــه  ســرپایی بــرای 

بررســی و نظــارت دقیــق دارنــد.

زیــرا  اســت،  ممنــوع  شــیرده  مــادران  توســط  جوآنــا  مــاری  مصــرف 

کــه ایــن مــاده می توانــد روی  کافــی بــرای ارزیابــی اثراتــی  اطالعــات 

تفاوت های اجتماعی، 
جمعیت شناختی و فرهنگی، به 

طور قابل توجهی در تغذیه با شیر 
مادر تاثیر دارد. اجرای یک برنامه 

، می تواند  حمایتی تغذیه با شیر مادر
این اختالف را تا حدود 9.6 درصد 

کاهش دهد
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ــد از خطــرات  ــان بای شــیرخوار داشــته باشــد در دســترس نیســت. زن

توســط  ســیگار  دود  مصــرف  از  ناشــی  خطــرات  جملــه  از  بالقــوه، 

باشــند. گاه  آ والدیــن 

 ) کثــر یــک نوشــیدنی اســتاندارد در روز مصــرف متوســط الــکل )حدا

بــرای نــوزاد مضــر نیســت.

کننــد  کــه ســیگار را تــرک  کــرد  مــادران شــیرده را بایــد خیلــی تشــویق 

ــانند. ــل برس ــه حداق ــیگار را ب ــرض دود س ــن در مع گرفت ــرار  ــی ق و حت

سایر توصیه های کلیدی:

	 زایشــگاه ها و بیمارســتان ها بایــد برنامه هــای مراقبــت از مــادران 

کــه اجــرای ایــن برنامه هــا شــروع  کننــد  بــاردار در طــول زایمــان را اجــرا 

ــا  کــردن زمــان شــیردهی و شــیردهی انحصــاری ب شــیردهی، طوالنــی 

شــیر مــادر را بهبــود می بخشــد.

کــودکان بایــد درمــورد مزایــای ســالمت شــیردهی و  	 متخصصیــن 

برنامه هــای  ایــن  می تواننــد  آنهــا  باشــند.  گاه  آ آن  مدیریــت  نحــوه 

در  کــه  انجمن هایــی  بــا  و  کننــد  اجــرا  خــود  مطــب  در  را  حمایتــی 

ایــن زمینــه فعالیــت می کننــد و افــراد متخصــص در زمینــه شــیردهی 

نماینــد. همــکاری 

کسیناســیون ها با شــیردهی ســازگاری  	 بیشــتر مشــکالت، داروها و وا

دارنــد )منابــع مــورد اســتفاده عبارتند از

 LactMed )https://bit.ly/3amUC7Y(.

کــه نوزادشــان نــارس و یــا  کــودکان می تواننــد بــه والدینــی  	 پزشــکان 

کارکنــان بیمارســتان،  کننــد تــا بــا همــکاری  آســیب پذیــر اســت کمــک 

کننــد. شــیرمادر  شــیردهی خــود را زودتــر و بــه طــور پیوســته آغــاز 

کــم در هنــگام تولــد،  اهدایــی پاســتوریزه بــرای نــوزادان بــا وزن بســیار 

کــه شــیرمادر خــود نــوزاد در دســترس نیســت و یــا حتــی بــه  زمانــی 

ــوزادان توصیــه می شــود. ــرای ایــن ن عنــوان شــیر کمکــی ب

کــودکان می تواننــد آن دســته از سیاســت های اجتماعــی  	 پزشــکان 

حمایــت  شــیرده  خانواده هــای  از  کــه  کننــد  ترویــج  را  فرهنگــی  و 

کــه در ارائــه خدمــات  می کنــد و همچنیــن جهــت رفــع نابرابری هایــی 

تــالش  دارد،  وجــود  جامعــه  و  بیمارســتان  مطــب،  در  شــیردهی 

نماینــد.

از  پشــتیبانی  و  رهبــری  در  کلیــدی  نقــش  کــودکان  پزشــکان   	

سیاســت ها  ایــن  دارنــد.  را  شــیردهی  از  حمایتــی  سیاســت های 

کــه در ســطح حقــوق عمــوم  شــامل: مرخصــی زایمــان بــا حقوقــی 

شــیردهی. از  حمایــت  بــرای  ای  بیمــه  پوشــش  و  باشــد  جامعــه 
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www. :کــودکان تقاضــا می شــود تــا در ســامانه جامــع انجمن هــای علمی پزشــکی ایــران بــه آدرس کلیــه متخصصیــن  از 

ــا بــه صــورت عضــو رســمی انجمن  ــام اعضــاء وارد شــوند و فــرم مربوطــه را تکمیــل نمــوده ت ima-net.ir در قســمت ثبــت ن

کــودکان درآینــد.   پزشــکان 

از کلیــه همــکاران متخصــص و فــوق تخصــص کــودکان تقاضــا می شــود 
جهــت عضویــت در ایــن انجمــن بــه ســایت انجمــن پزشــکان کــودکان 
ایــران بــه آدرس: www.irpediatrics.com مراجعــه و در قســمت 
کارت عضویــت" ثبــت نــام و ســپس  "ثبــت نــام در انجمــن و دریافــت 
بــه قســمت "ســامانه   ، جهــت مشــارکت در انتخابــات انجمــن نیــز
گــروه پزشــکی" مراجعــه  انتخابــات الکترونیــک انجمن هــای علمــی 
و ثبــت نــام فرماینــد، تــا به صــورت عضــو رســمی انجمــن پزشــکان 
ــن را  ــن انجم ــات ای ــرکت در انتخاب ــکان ش ــد و ام ــران درآین ــودکان ای ک

داشــته باشــند. 
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