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دهد شرح  چه  ما  تنـگ  دل  حال  ز  صبــا 
بس  و  رندسوزم  دير  اين  سبـوکش  من  نه 
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نکوست فـال  قفاي  در  نکو  حال  که  چرا 
خودروست اللـه  همچو  ازل  داغــدار  که 
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بسمه تعالی

سخنی با همكاران 

    

   همکاران ارجمند، در طي ســه ســال گذشته اینجانب و اعضاء هیأت مدیره انجمن پزشــکان کودکان ایران کمافي السابق در خدمت شما 

عزیزان ســعي نموده ایم از تمام توان خود در پیشرفت اهداف عالیه انجمن اســتفاده نماییم. همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران 

)همایش استاد دکتر قریب(، تشکیل جلسات ماهیانه، و تشکیل جلسات مدون بازآموزي و اخیراً فعالیت در زمینه نگارش و تدوین پروتکل هاي 

تشخیصي و درماني در مورد بیماري شایع کودکان که اولین پروتکل در مورد عفونت ادراري مي باشد. 

با کمك اساتید فوق تخصصي کلیه و عفوني اطفال تهیه و انشااهلل در خبرنامه انجمن به چاپ خواهد رسید. در زمینه فعالیت هاي اجتماعي 

و رفع مشکالت همکاران مالقات هایي با مسئولین و مقامات کشوري از جمله مالقات با وزیر محترم بهداشت و درمان آموزش پزشکي جناب 

آقاي دکتر هاشمي که در مورد افزایش تعرفه هاي پزشکي متخصصین اطفال بحث و بررسي هایي انجام شد و مقرر گردید نمایندگاني تعیین 

و مسئله فوق را پي گیري نمایند. 

جلســات و مالقات هایي با جناب آقاي دکتر زالي ریاســت محترم سازمان نظام پزشــکي در سازمان نظام پزشکي، در محل انجمن پزشکان 

کودکان ایران، بحث در مورد افزایش تعرفه ویزیت همکاران محترم اطفال 

تشکیل جلسات با روساي محترم انجمن هاي فوق تخصصي کودکان، در زمینه آموزش، تعیین تعرفه هاي پزشکي 

در زمینه تهیه واکسن پنتاواالن پیگیري هایي انجام که حتي المقدور واکسن فوق از طریق انجمن پزشکان کودکان در اختیار همکاران قرار 

گیرد که بحمداهلل این کار به سرانجام رسید. 

همکاران تقاضاي هیأت مدیره انجمن پزشکان کودکان ایران از شما عزیزان و بزرگواران این است که به هرطریق ممکن با ما همکاري و هم 

فکري نموده و حضور فعال شــما بزرگواران باعث دلگرمي ما و موفقیت انجمن خواهد شــد. ما آنچه درتوان داریم در طبق اخالص خواهیم 

گذاشــت ولي به نظر مي رسد براي پیشرفت و موفقیت انجمن نیاز به یاري شما دوستان مي باشد تا انشااهلل انجمن پزشکان کودکان را جزء 

انجمن هاي برجسته جهاني و بین المللي به جهانیان معرفي نمائیم. 

با آرزوي موفقيت و سالمتي براي شما همكاران
 دكتر محمدرضا بلورساز

دبير انجمن پزشكان كودكان ايران
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جلسه علمي ماهيانه انجمن پزشكان كودكان ايران در دي1393
درمان عفونت ادراري در كودكان

اعضــای پانل: دكتــر عبــاس مدنی، دكتــر پرويــز طباطبايــی، دكتر فرحناک اســدی، دكتر حســن 
اتوكــش، دكتر معصومــه محكم، دكتر طاهــر اصفهانی، دكتــر نيلوفر حاجــی زاده، دكتر نكيســا هومن

درمان عفونت ادراری براساس یافته های بالینی و آزمایشگاهی برای 
هربیماری به طور جداگانه ولی براساس ضوابط علمی و آکادمیك و 
امکانات خانواده بیمار گوناگون می باشد. برای جلوگیری از تداخل یا 
از دست رفتن بعضی نکات مهم ناگزیر از تقسیم بندی هایی هستیم 

که برای این گونه بیماران مترتب شده است.
تدابير درمانی برای شيرخواران كمتر از 3 ماه 

در خصوص این گروه سنی اکثر مراکز درمانی به یك عقیده هستند 
که بیماران را صرف نظر از جایگاه عفونت بررسی و درمان می کنند 
بدین ترتیب که شــیر خوار کمتر از ســه ماه با ظن عفونت ادرای 
بایستی بالفاصله با روش مطمئن ازمایش ادرار و کشت داده شود و 

بی درنگ درمان شروع شود.
که در این راســتا به استثنای گروه سنی نوزادان که جداگانه بحث 

خواهد شد درمان به صورت empirical شروع می شود.
چنانچه عالیم برای عفونت ادراری اختصاصی نباشــد باید بیمار به 
متخصص کودکان ارجاع داده شــود و پــس از گرفتن نمونه های 
ضــروری شــامل UA ,U/C و درصورت لزوم انجــام LP  درمان 
empirical شروع شود. اگر دسترسی به  متخصص کودکان میسر 

نباشد پس از دادن آزمایش میکروسکوپی و کشت ادرار و در صورت 
مشاهده پیوری و هماچوری درمان شروع می شود.

در مواردی که حتی انجام میکروســکپی ادرار هم برای پزشــك و 
خانواده مقدور نباشــد با توســل به نوار Dipstick  و مثبت بودن 
نیتریت ادرار می توان آنتی بیوتیك را شــروع نمود. فراموش نشود 
که ادرار این بیماران باید در یخچال 4 درجه در شــرایط آسپســی 

نگهداری و به موقع به آزمایشگاه ارسال شود.
در مواردی که ریســك ناخوشی سخت برای شیرخوار کمتر مطرح 

است با شکیبایی بیشتر آزمایش ادرار انجام و درمان شایسته شروع 
می شود.

عالیمی که ظن عفونت ادراری را برمی انگیزد:
کم شــدن جریان ادرار، سابقه عفونت ادراری قبلی، تب تکرارشونده 

بدون منشا خاص، ناهنجاری های گزارش شده قبل از تولد
ســابقه وجود VUR در افراد فامیل، یبوست طوالنی، اختالل دفع 
ادرار )Dysfunctional Voiding(، وجــود مثانــه حجیم )گزارش 
ســونو گرافی یا VCUG(، لمس توده در شــکم، شواهدی که دال 
برضایعات نخاعی اســت )وجود Dimple  در ناحیه ساکروم، وجود 
دسته مو، وجود توده های همانژیوماتو، سابقه عمل مننگومیلوسل(، 
کمی رشد جسمانی، افزایش فشار خون، بروز شب ادراری )ثانویه(، 

وجود سنگ در سیستم ادراری
تدابير درمانی برای شيرخواران بيشتر از 3 ماه 

این گروه نیز بایــد برای درمان به متخصص کــودکان ارجاع داده 
شــود. چنانچه تب دار و توکســیك نباشــند از آنتی بیوتیك های 
گروه سفالوسپورین یا کوآموکسی کالو می توان استفاده نمود و در 
غیر این صورت از آنتی بیوتیك های تزریقی مانند سفوتاکســیم یا 
سفتری اکسون به مدت 2-4 روز و سپس با آنتی بیوتیك خوراکی 

در مجموع 10 روز استفاده می شود.
چنانچه بیماران مبتال به ظن عفونت ادراری نیاز به بستری و درمان 
داشته باشند اما برای خانواده مقدور نباشد می توان از داروهایی مانند 
آمینو گلیکوزید )جنتامایسین mg/kg/dose 3 به مدت 3-5 روز یا 
آمیکاســین با دوز متعارف( به صورت یك بار تزریق روزانه استفاده 
نمود، بدیهی است قبل از شروع درمان وحین درمان باید کراتینین 
ســرم اندازه گیری شود. و ســپس از داروهای مناسب خوراکی که 

5

خبــرنـامـه/ سـال یازدهم/ شـماره چهلم/ زمستان1393



آنتی بیوگرام آن را تایید نموده اســتفاده مــی نماییم. دوره درمان 
بر مبنای شــدت عفونت ادراری تعیین می گردد. یادآوری می شود 
برای کلیه بیمارانی که درمان آنتی بیوتیکی آنان خاتمه یافته است 
تا پایان بررسی های Imaging،  بیمار باید از یك نوع آنتی بیوتیك 
به عنوان پروفیالکسی استفاده نماید. قصور در تجویز پروفیالکسی 

احتمال عود عفونت را زیاد می نماید.
پيشگيری از تكرار عفونت ادراری

شامل 3 بخش است:
1. رعایت موازین بهداشتی

2. پیشگیری از عفونت ادراری درکودکانی که VUR ندارند.

3. پیشگیری از عفونت ادراری در کودکانی که VUR دارند.
رعایت موازین بهداشتی 

اســتفاده نکردن از موادشوینده و ضد عفونی کننده برای تمیز نگه 
داشتن اندام تناسلی خارجی توصیه  به شستشوی با آب برای زدودن 
ادرار و مدفوع، بدین نحو که ابتدا منفذ ادرار و سپس مقعد شسته شود

جلوگیری از کم آب شدن بدن و تعریق
برطرف نمودن یبوست احتمالی

درمان اکسیور در مواقعی که ظن وجود آن محتمل است
توصیه به انجام ختنه برای پسرها

عدم استفاده از وان )استفاده از استخر مستثنی است(
رفع چسبندگی ماینور لبیا در دخترها

آموزش به دفع ادرار هر 2 ساعت  
باز نمودن و سرکشی به دایپر کودکان هر 1 ساعت

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

توصیه اکید به استفاده نکردن از دستمال های به اصطالح مرطوب 
که منجر به واکنش های نامطلوب آلرژی می شود

پروفیالکســی بــرای کودکانــی کــه VUR  ندارنــد توصیــه 
نمی شــود مگر کودکی که طی 6 ماه گذشــته 3 بــار  یا در طی 
ســال 4 بارعفونت ادراری تب دار داشته باشــد.در این گونه موارد 
از کوتریموکســازول  یــا نیتروفورانتوئین 
 بدیهی اســت چنانچه در طی درمان 

پروفیالکسی عفونتی عارض نشود می توان دارو را قطع نمود.
مصــرف cranberry juice کــه به نــام قره قات مصطلح اســت 
در ســال های اخیر توصیه می شــده اما به دالیل تحقیقی تاثیری 
در جلوگیری از عفونت ادراری نــدارد و بر عکس موجبات چاقی و 

پوسیدگی دندان را برای بچه ها فراهم می کند.
پروفیالکســی بــرای کودکانی که VUR  دارنــد: در این خصوص 
مطالعات متعددی با نتایج متناقض وجود دارد و به طور کلی هر چند 
مصرف پروفیالکســی بروز عفونت را 50% تقلیل می دهد معذالك 
مطالعات نشان داده که تاثیری در جلوگیری از بروز اسکار پارانشیم 

کلیه ندارد.
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جلسه علمي ماهيانه انجمن پزشكان كودكان ايران در بهمن و اسفند1393
عفونت ادراري در نوزادان

اعضــای پانــل: دكتر 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 یك دهم تا یك درصد  و در نوزادان 
نارس تا حدود %2 می باشــد. در دوره نــوزادی عفونت  ادراری در 
پسرها بیشتر از دخترهاست وتا سن 6 ماهگی این نسبت ادامه دارد.
جرم های شایع عفونت ادراری در شیرخواران زیر 3 ماه به ترتیب:

  Ecoli -
- انتروباکتر
- کلبسیال

- پروتئوس
- سیتروباکتر

- سالمونال
- سراشیا

عفونت های با اجرام گرم مثبت کمتر از گرم منفی شــایع هستند 
مثل: استاف اورئوس، استاف کواگوالزمنفی، انتروکوک.

عفونت های بيمارستانی: ســودومونا، انتروکــوک، کاندیدا، استاف 

کواگوالزمنفــی چون عفونت ادراری در 3 روز اول تولد نادر اســت 
در بررســی سپسیس زودرس معموالً  توصیه به گرفتن کشت ادرار 

نمی شود.
عفونت ادراری در شــیرخواران و نوزادان معموالً منشاء هماتوژن و 
یا باالرونده از دســتگاه ادراری تحتانی دارد و معموالً با مشــکالت 

آناتومیك دستگاه ادراری همراه است.
آنومالی های دســتگاه ادراری در 50-20% مــوارد عفونت ادراری  

نوزادان دیده می شود و شایع ترین مورد آن VUR می باشد.
ساير موارد: حالب نابجا، سیستم جمع کننده دو گانه، دیسپالزی 

کلیه و انسدادها مثل PUV و UPJO می باشد.
عاليم بالينی: عالیم عفونــت ادراری در نــوزادان غیر اختصاصی 

 FTT-Poor feeding ،می باشد و شامل: تب، لتارژی، استفراغ
بی قراری، ایکتر، اسهال، دیستانسیون شکم، تاکی پنه، سیانوز است. 
عالیم بالینی در نوزادان نارس شبیه نوزادان ترم می باشد ولی ممکن 

است شیوع هایپوکسی، آپنه و برادی کاردی در آن بیشتر باشد.
زردی نوزادی از تظاهرات مهم عفونت ادراری  اســت و می تواند به 

عنوان اولین تظاهر بیماری باشد. 
عفونت ادراری باید جزء تشخیص افتراقی تب های بدون توجیه در 

دوره شیرخواردگی قرار گیرد.
تشخيص: 

کشت ادرار
1. آسپیراسیون سوپراپوبیك قابل اعتماد ترین تکنیك برای ارزیابی 
باکتریوری می باشد و وجود حتی یك عدد کلنی نشانه باکتریوری 

است. 
روش نمونه گیری سوپراپوبیك: باید حداقل 1 ساعت از آخرین وعده 
ادرار کردن نوزاد گذشــته باشــد و نوزاد در وضعیت supine قرار 
مــی گیرد و پاها در وضعیت  frog leg  نگه داشــته می شــود و 
ناحیه سوپراپوبیك با الکل یا بتادین ضد عفونی می شود و با سوزن 
20 نمــره با طول 1/5 اینچ در فاصله 1 اینچ باالی ســمفیز پوبیس 
داخل فوندوس مثانه می شــویم و آسپیراسیون انجام می شود. این 
روش در مواردی مثل دیستانســیون شــکم، آنومالی های دستگاه 
ادراری و مشکالت انعقادی بهتر است انجام نشود و اگر به هر دلیلی 
نمونه گیری موفق نبود بعد از 1 تا 2 ســاعت می توان مجدداً نمونه 

گیری انجام داد.
2. نمونه گیری با کاتتر: اگر در شرایط استریل انجام شود تعداد3 کلنی 

یا بیشتر نشانه عفونت است.
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3. نمونه گیری با کیســه: که کشت منفی ادرار جمع آوری شده با  
کیسه نشانه استریل بودن ادرار است ولی نمونه مثبت باید با روش 

دیگری مثل نمونه گیری سوپراپوبیك و یا با کاتتر تایید شود.
آنالیز ادرار: معموالً در ارزیابی عفونت ادراری به دلیل حساســیت و 

اختصاصی بودن کم توصیه نمی شود.
کشت خون: کشت خون در همه نوزادان با تشخیص عفونت ادراری 
بایدگرفته شــود چون معموالً 1/3 نوزادان باکتریمی با همان جرم 

دارند.
CSF/C: کشت CSF در نوزادانی که تب و یا عالیم ناخوشی دارند 

باید گرفته شود. ریسك مننژیت همزمان 2-1% می باشد.
CBC : افزایــش و یا کاهش نوتروفیل، افزایش باندســل و افزایش 

نوتروفیل/ باندسل، آنمی همولیتیك کومبس منفی، retic نرمال و 
یا افزایش ESR و CRP است وافزایش پروکلسیتونین نشان دهنده 

پیلونفریت است.
مطالعات بیوشــیمی: افزایش Bil: که درصد بیلی روبین کونژوگه و 
غیر کونژوگه به سن نوزاد بستگی دارد. در هفته اول زندگی معموالً 
بیلی روبین غیر کونژوگه بیشتراست ولی از هفته دوم به بعد میزان 

بیلی روبین کونژوگه افزایش می یابد.
آنزیم های کبدی نرمال یا مختصری افزایش یافته

- ازوتمی
- اسیدوز هایپرکلرمیك

مطالعات تصویربرداری: در همه نوزادان با تشــخیص عفونت ادراری 
به دلیل شــیوع باالی آنومالی های دستگاه ادراری باید بررسی های 

رادیولوژیك انجام داد.
1. سونوگرافی: بعد از تثبیت وضعیت بالینی نوزاد باید انجام 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 کمك کننده اســت ولی 

اسکارهای کلیوی را تشخیص نمی دهد.
سونوگرافی برای ارزیابی مشکالت جنینی باید حداقل 48 ساعت بعد 

از تولد انجام شود.
VCUG .2: 3 تا 6 هفته بعد از کامل شــدن درمان آنتی بیوتیکی 
انجام می شــود. بهترین روش برای دیدن مثانه و یورترا و تشخیص 

VUR می باشد.

DMSA .3: اگر در ســونوگرافی صدمه کلیوی مشــکوک باشــد 
DMSA برای تایید وجود اســکار کلیوی انجام می شود و بهترین 

روش برای تشخیص پیلونفریت حاد)gold standard( است و عمل 
کرد کلیه را هم ارزیابی می کند.

4. اســکن رادیونوکلئیــد ) RNC ( : برای تاییــد وجود ریفالکس 
متناوب روش ارجح اســت ولی برای تشخیص آنومالی های حالب، 

مثانه و درجه ریفالکس روش مناسبی نیست. 
CT SCAN .5: در موارد شك به وجود توده و یا آبسه

درمان: 

درمان empiric: با آمپی ســیلین و یك آمینوگلیکوزید می باشد. 
ولی در نوزادانی که ســابقه بستری در بیمارستان دارند و همچنین 
در Late onset sepsis باید با وانکومایسین و یك آمینوگلیکوزید 
درمان شوند که پوشش مناسبی برای جرم های بیمارستانی از جمله 

استاف کواگوالز منفی و MRSA می باشد.
اگر عفونت با جرم های مقاوم باشــد و یا مشکالت آناتومیك ادراری 
وجود داشته باشد کشت ادرار روز 2 یا 3 درمان مجدداً تکرار می شود. 
اگر کشت ادرار علی رغم درمان مناسب همچنان مثبت باشد  کودک 

باید مجدداً از نظر کانون عفونی بررسی شود.
دوره درمان بــرای عفونت های بدون عارضه 14-10 روز اســت و 

معموالً نوزادان این دوره درمان را به صورت IV دریافت می کنند.
پروفیالکســی: در همــه نوزادان مبتــال به عفونــت ادراری بعد از 
 VUR  اتمــام درمــان و تا زمان اطــالع از وجود و یا عــدم وجود
و یــا ناهنجــاری های دیگر آنتــی بیوتیك پروفیالکتیك شــامل 
آموکسی سیلین و سفالکســین )بطور متناوب( در یك دوز 1/4 تا 

1/3 دوز درمانی توصیه می شود.
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تازه های سل كودكان

دكتر علی اكبر واليتی

درمیــان بیماری هــای عفونی خطیر که در صورت پیشــگیری و 
تشــخیص به هنگام، قابل کنترل بوده و جواب مناســب به درمان 
حاصل می شــود، بیماری ســل است. براســاس تخمین سازمان 
بهداشت جهانی، حدود یك صد هزار کودک، مبتال به سل مقاوم به 
چند دارو )MDR-TB( شده اند. از سوی دیگر با اجرای روش های 
متداول و دســتورالعمل های توصیه شده، بیش از یك سوم موارد 
تخمینی سل کودکان شناسایی نشده و تنها در مقاالت پژوهشی، 
کمتر از 500 کودک مبتال به سل مقاوم به چند دارو وارد مطالعات 
متفاوت شــده1و مورد بررسی قرار گرفته اند که این امر بیانگر کم 
توجهی به ســل کودکان در سطح جهانی اســت. استفاده نابجا و 
مصرف نادرســت آنتی بیوتیك، موج جدیدی از مقاومت نســبت 
به این داروها را در ســویه های باسیل سل ایجاد نموده که به نام 
 Totally Drug Resistant( سل مقاوم به تمام داروهای موجود

TDR( موسوم گشته اند2. 

تشــخیص به هنگام و کاهش زمان تأخیر در تشخیص، از مهمترین 
عوامل، در مدیریت برنامه درمانی ســل کودکان است. اخیراً ارزش 
آزمون های رهاســازی اینترفرون-گاما )IGRAs( در ســل فعال 
کودکان و به ویژه در مناطق با شــیوع باالی سل )آفریقای جنوبی( 
مــورد ارزیابی قرار گرفته اســت3. مطالعات متاآنالیز نشــان داده 
اســت که آزمون رهاســازی اینترفرون-گاما در سل فعال کودکان 
از ویژگی)specificity(  باالتر و حساســیت )sensitivity( مشابه 
با تست پوســتی توبرکولین برخوردار است )به طور متوسط حدود 
70%(، اّما این میزان حساســیت در مناطق با شــیوع باالی سل، از 
تست پوســتی توبرکولین کمتر خواهد شد )به طور متوسط حدود 
55%(. بنابراین 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 کمك کند.

در نهایت غربالگری منظم، با اســتفاده از یك الگوریتم بالینی ساده 
که براســاس وجود ســرفه مداوم، تب، کاهش وزن و تعریق شبانه 
استوارســت، برای شناسایی زنان باردار مبتال به عفونت HIV کافي 
خواهد بود تا پیشگیری با ایزونیازید انجام شود4. این امر به منظور 
جلوگیری از انتقــال عمودی ویروس HIV از مادر به نوزاد ضروری 
است. استفاده از روش های مولکولی برای تشخیص همزمان باسیل 
در خلط زنان باردار و شناسایی مقاومت نسبت به ریفامپین )آزمون 
Xpert MTB/RIF( بــه علّت تعداد کمتر باســیل در خلط افراد 

HIV مثبت و محدودیت در عکس برداری به دلیل حاملگی و تغییر 

الگوی تصویر پس از عفونت HIV، توسط سازمان بهداشت جهانی 
توصیه شــده است. این آزمون به عنوان آزمایش تشخیصی اولیه در 
افراد مشکوک به سل مقاوم )MDR-TB( یا سل مرتبط با عفونت 

HIV به کار گرفته شده است.

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.
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ســواد و تحصیالت از عوامل بسیار مؤثر بر سالمت انسان ها است به 
طوري که حتي میزان امید به زندگي با مدارج تحصیلي افراد ارتباط 
مســتقیم دارد. سواد ســالمت که متفاوت از سواد عمومي است به 
معني ظرفیت افراد براي درک و به کارگیري اطالعات ســالمت در 
راستاي تأمین نیازهاي ســالمت خود و خانواده است. این ظرفیت 
شامل ســواد عمومي به اضافه توان دسترسي به اطالعات سالمت، 
برقــراري ارتباط با ارائه کنندگان خدمات ســالمت و اســتفاده از 
مراقبت ها و خدمات سالمت است. سواد سالمت کودکان شامل همه 
اطالعات و آگاهي هایي اســت که در مدرســه و یا از طریق رسانه ها 
و غیره فرامي گیرند. ســواد ســالمت کودکان هم به سواد سالمت 
خود کودک برمي گردد و هم به ســواد سالمت والدین. طبیعتاً سواد 
ســالمت کودک با افزایش سن، تکامل و آموزش هایي که به کودک 

داده مي شود ارتقاء مي یابد. 
ســواد ســالمت نقش بي بدیلي در ارتقاء ســالمت جامعه و نیز در 
پیشــگیري و رفع تهدیدات سالمت داشــته و در پیشبرد و بهبود 
بخشیدن مراقبت هاي سالمت، بسیار تأثیرگذار است. سواد سالمت 
مي تواند ســبب تالش هاي مناسب و زود هنگام براي رفع مشکالت 
و مخاطرات احتمالي سالمت شده و در صورت بروز بیماري، امکان 
درمان کامل و به موقع را فراهم و احتمال بروز عوارض و معلولیت ها 
را به حداقل ممکن برســاند. بهترین شــیوه ارتقاي ســواد سالمت 
کــودکان تمرکز بر آموزش فعال آن اســت که خود موجب افزایش 
دسترســي و کاهش بي عدالتي مي شــود. طبیعتاً در این راستا باید 

درجه تکامل و فراگیري کودکان در نظر گرفته شود.
مطالعات بالنسبه جدید در بالغین آمریکایي، ارتباط  مسشتقیمی را 
بین سواد پایین سالمت و درک ضعیف تر از مراقبت هاي پیشگیري 
و برخورداري کمتر از این قبیل خدمات و مراقبت ها را نشان مي دهد. 

1.  استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي، تهران، ایران 

سواد سالمت والدين و ارتقاء سالمت كودكان

دكتر سيد عليرضا مرندي1

این امر در مورد فرزندان آنان نیز صادق اســت. در نتیجه فرزندان آن 
دسته از والدین که سواد سالمت آنان بیشتر است احتمال اینکه آینده 
بهتري در زمینه ارتقاء سالمت و پیشگیري از بیماري ها داشته باشند 

بیشتر است.
مطالعــات در کودکان هم مشــابه بالغین در زمینه پیشــگیري از 
بیماري ها نشان داده است که پرداختن به سواد سالمت، استراتژي 
مناســبي براي کاهش بي عدالتي در ســالمت اســت. آمریکایي ها 
آموزش همه کودکان و خانواده هایشــان در ارتباط با ارتقاء سالمت 
و پیشــگیري از بیماري ها را یك اولویت قلمداد نموده و معتقدند 
در زمینه هاي فعالیت بدني، زیادي وزن، اســتعمال دخانیات و مواد 
اعتیادآور، رفتار جنسي، سالمت روان، پیشگیري از جراحات، محیط 
زیست، ایمن سازي و دسترسي به مراقبت ها باید اقدامات مؤثري را 
از ســال هاي اول کودکي شــروع کرد. براي تحقق این امر، آکادمي 
کــودکان آمریــکا )AAP) راهنمایــي )Guidelines( تهیه کرده  
اســت و معتقد اســت الزمه موفقیت آن است که مطالب به راحتي 
توســط کودکان و خانواده هایشان قابل فهم و درک باشد. متأسفانه 
اطالعات مکتوب مربوط به ســالمت کودکان اغلب از ســطح سواد 
اغلب بالغین باالتر اســت. مطالعات عدیده نشان مي دهد همان گونه 
که احتمال اســتفاده افراد بالغ کم ســواد از مراقبت هاي پیشگیري 
نظیر ایمن سازي، کنترل وزن، فشــار خون، غربالگري سرطان هاي 
پســتان، دهانه رحم و پرســتات کمتر اســت، همین امر در مورد 
برنامه هاي پیشگیري فرزندانشان نظیر واکسیناسیون، تغذیه با شیر 

مادر منحني رشد و غیره هم صادق است. 
آکادمــي کودکان آمریــکا و دیگران در آمریکا تــالش کرده اند که 
راهنماهاي بهداشتي کودکان را با زباني بسیار ساده و کمتر از سواد 
8 کالس تهیه کنند. مطالعات نشان مي دهد که کودکاني که والدین 
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آنان و یا خودشان از سواد کمتري برخوردارند احتمال کمتري دارد 
که از مراقبت هاي پیشگیري استفاده کرده و مشکالت سالمت خود 
را رفع کنند و این در حالي است که احتمال مراجعات بي مورد آنان 
به خدمات اورژانس بیشــتر، خطاهاي مربوط به دوز و نحوه مصرف 
داروها بیشتر و استفاده آنان از راهنماهاي ضمیمه داروها کمتر است. 
کودکان و نوجواناني که قدرت خواندنشان پایین تر از سطح تحصیلي 
آن ها اســت، بیشتر در معرض رفتارهاي خشــونت آمیز هستند و 
احتمال مصــرف دخانیات و داروهاي اعتیادآور و گرفتار شــدن به 

بیماري هاي مقاربتي آنان بیشتر است. 
مطالعه در آمریکا نشــان داد که فقط 17% مادران توانســتند دقیقاً 
نوشــته هاي آکادمي کودکان آمریکا را در زمینه تغذیه با شیر مادر 
متوجه شوند و درنتیجه سوء تغذیه در بین کودکان این دسته بیشتر 
است. مادران کم ســواد کمتر به برچســب هاي مواد غذایي توجه 
مي کنند و آنرا کمتر مي فهمند، در تهیه شیرخشك مشکل دارند و 
اطالعات آنان در مورد مواد مغذي و ویتامین ها کم اســت . اکثریت 
قابل توجهي از مادران کم ســواد، وزن فرزندان چاق خود را مطلوب 
دانسته و یا حتي کم تصور مي کنند. تفسیر منحني رشد را نمي دانند 
و نسبت به مخاطرات استعمال دخانیات و یا در معرض دود آن بودن 

ناآگاهند. 
ســالمت روان مادر نقش فوق العاده اي در ســالمت کودک داشته 
و تشــخیص و درمان افســردگي مادر نقش مهمي در مراقبت هاي 
پیشــگیري کودک دارد. مطالعات حاکي از رابطه قوي بین ســواد 
کم مادر و بروز افســردگي، اســتعمال دخانیات و چاقي مادر است. 
مداخالت براي افزایش سواد سالمت باید بتواند منجر به تغییر رفتار 
گردد و باید در چهار سطح: فرد ، سیستم  هاي ارائه خدمات سالمت، 

سیستم هاي آموزشي و جامعه اعمال گردد.
ارائه آموزش هاي واضح و عملي در مورد مراقبت هاي پیشــگیري به 
هر کودک و خانواده اش حیاتي است از جمله آموزش در زمینه هاي 
ایمن سازي، بلند خواني، تغذیه، امنیت اتومبیل، امنیت منزل، سالمت 
روان، دندانپزشــکي اطفال، معاینه پستان و بیضه، فوق برنامه هاي 
مدارس، کالس هاي ترک دخانیات، اطالعات راجع به پیشــگیري از 

جراحات، فعالیت هاي بدني، تغذیه و فوریت ها.
همه متخصصین کودکان و مشــاغلي که در ارائه مراقبت هاي اولیه 

ســالمت کودکان به نحوي ســهم دارند باید مهارت هاي الزم را در 
زمینه محاوره مؤثر و مفید در زمینه سالمت پیدا کنند. متخصصین 
کودکان باید مرتباً راجع به میزان ســواد سالمت کودک جویا شوند 
و از والدیــن کودکان کوچکتر بخواهند کــه مطالب را براي کودک 
بلنــد بخوانند. در کودکان بزرگ تر باید دقت کرد که آیا کودک در 
حــد کالس خود توانایي خواندن دارد. باید درک و پیگیري مطالبي 
که در مطب ها و مراکز ارائه خدمات در مورد مسائل پیشگیري ارائه 
مي شود آسان باشد. اتاق انتظار و معاینه متخصص کودکان و مراکز 
ارائه خدمات محل مناســبي براي آموزش است. باید نظام آموزش 
کشــور سواد سالمت را از قبل از دبستان و حتي قبل از کودکستان 
تا پایان دبیرستان پیگیري کند. بعضي از مدارس اصوالً الزمه فراغت 
از تحصیالت دبیرستان را توانمندي )Competency( سواد سالمت 
تعیین کرده اند. سواد ســالمت باید در همه کالس ها اعم از قرائت، 

ریاضیات، علوم اجتماعي و غیره آموزش داده شود. 
یکي از خالءهاي موجود در زمینه ســواد ســالمت، کمبود مهارت 
کارکنان بهداشــتي براي برقراري ارتباط با مراجعین، آشــنایي با 
نیازهاي واقعي جمعیت هدف، انتقال مفاهیم سالمت به صورت ساده 
و قابل درک به جامعه، و نداشــتن ارزشیابي از نتایج این آموزش در 
جامعه است که باید مورد توجه نظام ارائه خدمات قرار گیرد. این در 
حالي است که در کشورهایي که سواد سالمت به عنوان یك شاخص 
مهم در ارتقاي ســالمت جامعه تعریف شده است با رصد پي در پي 
این موضوع به ارائه بازخورد به کارکنان بهداشتي در تمامي سطوح 
مي پردازند و آنان را نســبت به حتي پرهیز از به کارگیري کلماتي 
که توســط جامعه عمومي قابل درک نیســت مطلع مي ســازند و 
پیشنهادات کاربردي به آنان ارائه مي کنند. حساسیت نسبت به این 
مهم مي تواند در تمامي اقدامات آموزشي حتي در رسانه ملي و سایر 
روش هاي آموزشي مورد توجه قرار گیرد تا اثربخشي آموزش هاي 
سالمت ارائه شده به جامعه بیشتر شود. در ضمن باید به عنوان یك 
اصل اساســي بپذیریم که آموزش یك جزء جدایي ناپذیر براي ارائه 
خدمات با کیفیت و همه جانبه مي باشد که الزمه آن برقراري ارتباط 

و گفت و گو با بیمار و یا مراجعه کنندگان است.
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سالمت استخوان در نوجوانان

Bone Health in Adolescents

Contemporary pediatrics, 2013: 14-20

سالمت استخوان در بزرگسالي بستگي به تراکم استخواني دارد که 
در دوران نوجواني به دست مي آید. شناخت عوامل خطرساز مرتبط 
با سالمت نامناسب اســتخوان و مشاوره در مورد تغذیه، ورزش، و 
شیوه زندگي مي تواند تا پیش از تکمیل رشد استخوان بندي در به 

حداکثر رساندن توده استخواني نوجوانان کمك  کند.
اســتخوان بافتي اســت با عملکرد دوگانه: اول اینکه اســتخوان 
چهارچوب ساختاري حرکت، تنفس و نگهداري اندام ها را تشکیل 
مي دهد؛ دوم اینکه استخوان مخزني براي کلسیم، فسفر و کربنات 
به شمار مي رود. هموستاز استخوان روندي جاري و پیوسته دارد و 
با وجود اینکه روند تخریب استخوان در طول زندگي اتفاق مي افتد 
تشکیل آن تنها در دهه هاي ابتدایي زندگي رخ مي دهد1. در واقع، 
حدود 26 درصد از رســوب نهایي کلســیم بزرگساالن در ابتداي 
دوره نوجواني با حداکثر میزان رخداد در ســنین 12/5 سالگي در 

دختران و 14 سالگي در پسران پدید مي آید2.
تغذيه و سالمت استخوان

رشد سریع اســتخوان بندي به تغذیه کاماًل متوازن شامل مصرف 
کافي کلســیم و ویتامین D نیازمند است. زمان فیزیولوژیك رشد 
استخوان بندي نوجواني هم زمان با افزایش استقالل و خودمختاري 
نوجواني اســت کــه گاه مي توانــد مخالف با نیازهــاي تغذیه اي 
استخوان بندي باشد. نوجوانان مســتقل از رهنمودهاي والدین به 
انتخاب نوع غذا مي پردازند و همیشه غذاهاي مورد نیاز بدنشان را 

در اولویت قرار نمي دهند.
مطالعات، شــناخت محدود نوجوانان از اجــزاي غذایي مورد نیاز 
براي استخوان ســازي سالم را مطرح مي کنند3. این کمبود آگاهي 
ممکن اســت ســبب دوري نوجوان از انتخاب غذاهاي مناســب 

سرشار از کلســیم و ویتامین D گردد. بیمار مبتال به بي اشتهایي 
عصبي )anorexia nervosa( نمونه اي از عواقب کمبود تغذیه اي 
بسیار شــدید در استخوان بندي اســت )یك مورد بیمار مبتال به 
»بي اشتهایي عصبي« در بخش هاي بعدي مقاله آورده شده است(. 
در برخي از موارد ضایعات استخواني ناشي از این بیماري غیرقابل 

جبران است4.
ساير عوامل مؤثر بر سالمت استخوان

عوامــل دیگري جدا از تغذیه نیز در تفاوت توده اســتخواني نقش 
دارنــد. ژنتیك نقش مهمي در ســالمت اســتخوان دارد به طوري 
که به نظر مي آید حدود ســه چهارم تغییرات ظاهري )فنوتیپیك( 
استخوان بندي ناشي از عوامل ارثي هستند1. در یك مطالعه، سابقه 
خانوادگي تنها عامل مســتقل همراه با شکستگي ناشي از استرس 

)stress fracture( در دختران جوان فعال بود5.
گزینه  هاي مربوط به شــیوه زندگي مانند حداقــل فعالیت بدني، 
مصــرف کافئین بیش از اندازه و/یا نوشــابه هاي کربنات دار، برنامه 
غذایي کاماًل گیاهي، دریافت سدیم زیاد، سیگار و الکل نیز مي تواند 
تأثیر منفي بر ســالمت استخوان داشته باشد6,1. سایر بیماري هاي 
مزمن حین دوره نوجواني ـ عالوه بر بي اشتهایي عصبي نیز ممکن 

است سبب اختالل استخوان سازي شوند7,1.
ســالمت نامناسب استخوان ممکن اســت در نوجواني شروع شود 
پوکي استخوان در سنین بزرگسالي، غالباً جدي ترین رخداد ناگوار 

وابسته به سالمت استخوان در طي نوجواني است.
شك به سالمت نامناســب استخوان باید در هر نوجوان مراجعه کننده با 

شکستگي ایجاد شــود؛ البته تشخیص وجود بیماري  زمینه اي استخوان  

در یك نوجوان داراي عالیم واقعي، چالش برانگیز اســت زیرا شکستگي 
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در این گروه ســني امري شایع است9,8,1. شکستگي هاي مجزا از جمله 

شکســتگي اســتخوان  هاي محیطي مانند مچ یا قوزک پا ممکن است با 

احتمال کمتري شك به ســالمت استخوان را برانگیزد اما در شکستگي  

اســتخوان هاي محوري مانند لگن یا مهره باید ارزیابي نوجوان از لحاظ 

بیماري  زمینه اي اســتخواني انجام شــود7. همین طور، شکســتگي هاي 

ایجادشــده با ضربه خفیف ممکن است ســالمت نامناسب استخوان را 

هشدار دهد.

پیدا کردن نوجوانان داراي تراکم اســتخواني پایین و استعداد شکستگي 

سریع استخوان، اهمیت ویژه اي دارد زیرا آن ها مي توانند پیش از تکمیل 

رشد استخوان بندي، توده استخواني خود را به طور بالقوه بهبود بخشند.

بررسي اوليه و عوامل خطرساز

تشخیص قطعي سالمت اســتخوان در کودکان و نوجوانان ممکن است 

نیاز به فناوري داشــته باشــد اما براي پزشکان کودکان باید کاري ساده 

باشــد و شروع آن با تهیه شــرح حال جامع تغذیه اي و پزشکي است. در 

بعضي از موارد ممکن است بیماري هاي دیگري مانند بي اشتهایي رواني 

وجود داشته باشد که بیمار را در معرض خطر سالمت نامناسب استخوان 

قرار خواهد داد. شــك به سالمت اســتخوان، ممکن است ثانویه به یك 

رخداد ناگوار مانند شکستگي غیرقابل توجیه به وجود آید. چندین روش 

براي غربالگري ســالمت استخوان در شرایط سرپایي وجود دارد )جدول 

.10,7-12 )1

جدول 1. عوامل خطرساز براي سالمت استخوان در نوجوانان

سابقه پزشكي

گردآوري سرنخ هاي اولیه براي سالمت اســتخوان مي تواند با تهیه یك 

ســابقه پزشــکي جامع انجام گیرد. آیا بیمار سابقه ســه بار شکستگي 

اســتخواني یا بیشتر در گذشــته را دارد؟ در صورت پاســخ مثبت، آیا 

شکستگي ها مربوط به استخوان  هاي محیطي یا محوري بوده اند؟ بررسي 

ســابقه خانوادگي بیمار از لحاظ شکستگي یا پوکي استخوان مي تواند به 

یافتن بیماران در معرض خطر کمك کند زیرا ژنتیك پیوستگي نزدیکي 

با سالمت استخوان دارد1.

برخي از داروها مي توانند پیش زمینه از دست دادن استخوان در نوجوانان 

باشند. براي نمونه مشاهده شده است که مصرف مدروکسي پروژسترون 

سبب کاهش تراکم استخواني مي شود. البته داده هاي جدید مطرح کننده 

امکان بازگشت تغییرات استخواني با قطع دارو مي باشد10.

ارزيابي تغذيه اي

ارزیابي تغذیه اي دقیق براي بررســي ســالمت اســتخوان اهمیت دارد. 

توصیه انجمن کودکان آینده  روشن آمریکا انجام حداقل یك بار بررسي 

تغذیه اي ســاالنه از دوران کودکي تا انتهاي دوره نوجواني است13. این 

بررسي شامل پرســش هایي در زمینه توازن تغذیه اي کلي روزانه، منظم 

بودن دریافت مواد غذایي، و محتویات برنامه غذایي بیمار اســت. پرسش 

در این مورد که آیا بیمار یك »نوک زننده به غذا« به شــمار مي رود یا نه 

در بررسي تنوع تغذیه اي مفید است. باید به دریافت غذاها یا مکمل هاي 

غني شــده با کلســیم و ویتامین D توجه ویژه کرد. توجــه به دریافت 

متوســط پروتیین نیز داراي اهمیت است زیرا استخوان بندي متشکل از 

چهارچوب غضروفي مینرالیزه شده است.

فعاليت بدني

فعالیت بدني از اجزاي اصلي ســالمت عمومي اســت و به ویژه ســالمت 

اســتخوان بــر فعالیت هایي تکیه دارد که با حرکــت مفاصل، عضالت و 

اســتخوان ها همراهند، و طي دهه اول زندگي به منظور کسب بیشترین 

توانایي انجام مي شــوند. آن دسته از فعالیت هاي ورزشي که در وضعیت 

ظاهري بدن و/یا وزن تأثیر زیادي دارند )کشــتي، رقص، دویدن مسافت 

طوالني( باید ما را به ســوي مطرح کردن پرسش هاي مربوط به دریافت 

 )restricting behaviors( غذاي روزانه و رفتارهاي محدودکننــده

سوق دهند.

رفتــار محدودکننده در دختران ممکن اســت به شــکل آمنوره ثانویه 
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تظاهر کند و هنگامي  مطرح مي گردد که مصرف انرژي ورزشي به میزان 

چشــمگیري بیشتر از مقدار دریافت غذایي مي باشد و در نهایت منجر به 

کمبود انرژي مي گردد14.

عالوه بر مزایاي فعالیت منظم بدني فعالیت هاي ورزشــي غالباً در فضاي 

باز انجام مي گیرد و ســبب قرارگرفتن نوجوانان در معرض اشعه ماوراي 

بنفش B مي گــردد و در نتیجه تولید ویتامیــن D را افزایش مي دهد. 

قرارگرفتن روزانه در معرض نور خورشــید براي چندین ساعت مي تواند 

راهنماي کلي از وضعیت ویتامین D باشد.

ارزيابي آزمايشگاهي

بررسي هاي آزمایشگاهي سالمت استخوان معموالً محدود به اندازه گیري 

ذخایــر فیزیولوژیك ویتامین D مي شــود و بهتریــن روش اندازه گیري 

غلظت 25ـ  هیدروکسي ویتامین D )D [OH]25( است 15. نیمه عمر 

این متابولیت ســه تا چهار هفته است که نشان  دهنده اندوخته ویتامین 

D بدن اســت. اگر ســطح سرمي  25ـ  هیدروکســي ویتامین D کمتر 

 D باشــد بدین معني است که بیمار دچار کمبود ویتامین ng/ml20 از

مي باشد. بسیاري از متخصصان نتیجه آزمون سرمي  ویتامین D بین 21 

تا ng/ml29 را ویتامین D ناکافي ذکر مي کنند. البته آستانه »مطلوب« 

D [OH]25، مورد بحث مي باشــد و شامل دو دستورالعمل ملي جدید 

است که ارائه دهنده توصیه هاي متفاوت مي باشد16,15.

مقدار سرمي  D [OH]25 هر فرد ممکن است با تغییر فصل تغییر کند. 

بیمار داراي مقدار طبیعي ویتامین D در نیمه تابســتان، ممکن اســت 

در ماه هاي زمســتان دچار کمبود شود. اگرچه غربالگري ویتامین D در 

جمعیت عمومي نوجوانان توصیه نگردیده اســت اما بیمار داراي عوامل 

خطرساز )جدول 1( به منظور اطمینان یافتن از درمان به موقع و مناسب 

کمبود یا مقدار ناکافي ویتامین D، باید مورد پیگیري آزمایشگاهي قرار 

گیرد 15,10,7.

اندازه گیــري مقادیر هورمونــي در بیماران مي تواند اطالعات بیشــتري 

در اختیــار قرار دهد. براي نمونه مقدار پایین اســترادیول و آندروژن در 

دختران نوجوان مبتال به آمنوره ناشــي از بي اشــتهایي عصبي ثانویه به 

ســرکوب محور هیپوتاالموس ـ هیپوفیز، قابل پیش بیني اســت. تکامل 

استخواني در این وضعیت متوقف مي شــود و ذخایر کلسیم بدن همراه 

با بازجذب استخوان بدون افزایش تشکیل هم زمان آن مصرف مي گردد. 

دختران نوجوان داراي کمبود استروژن ممکن است ساالنه 3 تا 5 درصد 

کاهش توده استخواني داشته باشند6.

بررسي ساختاري سالمت استخوان

بررسي اولیه سالمت استخوان در مطب پزشکان با اندازه گیري قد و وزن 

و توجه به رشد نوجوان در مراجعات منظم انجام مي شود. کاهش سرعت 

افزایش قد یــا وزن در زمان هاي متوالي باید توجه پزشــك را به حفظ 

سالمت استخوان جلب نماید.

یك بیمار مبتال به بي اشتهایي عصبي

دختر 15 ســاله اي که قباًل سالم بوده است براي انجام معاینه ساالنه به 

مطب شــما مراجعه مي کند. آخرین مراجعه بیمار یك ســال پیش بوده 

اســت. ضریب توده بدني وي از 50 درصد به 5 درصد کاهش یافته است 

و مقدار کاهش وزن او از یك سال پیش 25 پوند )حدود 5/11 کیلوگرم( 

بوده است. پاسخ وي به پرسش در مورد کاهش وزن، اجراي برنامه غذایي 

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

فوتبال است. عادات غذایي بیمار نخوردن صبحانه،  خوردن یك تکه میوه 

و مقداري بیســکویت براي نهار، و ســپس خوردن یك شام »معمولي« 

همراه با خانواده است. او،  هم چنین دویدن یا دوچرخه سواري 5 روز در 

هفته و هر بار حدود دو ســاعت را گزارش مي کند. آخرین عادت ماهانه 

وي ســه ماه پیش بوده اســت. بیمار هدف از رژیــم گرفتن را این طور 

ذکر کرد که چون براســاس گفته همکالسي هایش »خیلي خوب به نظر 

مي آید«، مایل است 10 تا 15 پوند دیگر نیز وزن کم کند. تصویر ذهني 

بیمار از بدن خود به گونه اي اســت که هیچ گونه تمایلي به افزایش وزن 

دوباره ندارد زیرا احســاس کنوني وي در مورد خودش این است که »به 

اندازه کافي بزرگ« است.

پرتونگاري سنجش جذب با انرژي دوگانه

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

absorptiometry; DXA( یك انتخاب ســنجش تراکم استخواني 

است که از راه اســکن ناحیه استخوان )برحسب سانتي متر مربع( مقدار 

ماده معدني اســتخوان )برحسب گرم( را تعیین مي کند. امتیاز Z تراکم 

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

اســت. قابل ذکر است که داده هاي مرجع براي کودکان و نوجوانان سالم 

تهیه شــده است اما داده ها براي نوجوانان مبتال به بیماري مزمن، ناچیز 

هســتند. بنابراین، در تفسیر امتیازات Z که تراکم استخوان را به صورت 

دو بعدي بررسي مي کند، ممکن اســت اندازه استخوان سبب مخدوش 
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شدن آن گردد 17.

براي نمونه نتایج DXA در یك نوجوان مبتال به کمبود رشد و کوتاهي 

قد ثانویه به بیماري مزمن ممکن اســت ســبب تخمین بیش از مقدار 

واقعي ازدست رفتن استخوان  گردد. البته DXA یك روش ایمن، سریع 

و با کاربرد گســترده براي ســنجش تراکم استخوان است 17. در صورت 

هرگونه شــك به وجود تراکم پایین مواد معدني در استخوان باید براي 

نوجوان اسکن DXA انجام شود7.

تحقیقات ارتباط روشــني میان تراکم استخواني پایین و خطر شکستگي 

اســتخوان در کودکان را نشان نداده است؛ بنابراین پزشك کودکان باید 

هنگام مشــاوره با بیماران و خانواده هاي آن ها کاماًل دقت کند. نوجوان 

داراي سابقه شکســتگي هاي متعدد ممکن است DXA طبیعي داشته 

باشد و نمي توان تنها براســاس یافته هاي یك بار بررسي DXA پوکي 

استخوان را تشخیص داد و یا آن را رد کرد7.

توموگرافي كامپيوتري كِمي

فناوري جدید ســبب افزایش توانایي جامعه پزشکي در بررسي دقیق تر 

ســالمت اســتخوان در نوجوانان توســط توموگرافي کامپیوتري کِمي 

)quantitative computed tomography; QCT(  استخوان  هاي 

محیطي و محوري گردیده اســت. این ابــزار، اندازه گیري حجمي  تراکم 

ماده معدني اســتخوان )برحســب گرم بر ســانتي متر مکعب( را ممکن 

مي ســازد و در نتیجه بــراي جمعیت کودکان که به مــرور زمان اندازه 

استخوان در آن ها تغییر مي کند و نوجوانان مبتال به بیماري مزمن روش 

مناسب تري است.

پژوهش هاي پیشین نشــان داده  اســت که QCT براي ارزیابي تراکم 

استخوان در کودکان از اسکن DXA دقیق تر است 18، اما میزان باالي 

اشعه همراه با QCT استخوان هاي محوري، سبب محدودیت استفاده از 

آن در کار بالیني مي گردد.

از ســوي دیگر QCT محیطي  ـ به ویژه QCT محیطي با شفافیت زیاد 

میکروساختار اســتخواني را دقیق تر بررسي مي کند و مي تواند تغییرات 
اســتخواني ناشي از فعالیت بدني، بلوغ، و/یا بیماري جدي را تعیین کند 

.19

بااین حال این فناوري ها درحال حاضر تنها در مراکز دانشگاهي در دسترس 

است و پژوهش مستمر براي کاربرد آن ها به عنوان ابزار تشخیصي در کار 

بالیني ادامه دارد، اما پژوهــش در مورد آگاهي از احتمال افزایش دقت 

تشــخیصي در نوجوانان توســط توموگرافي کامپیوتري در آینده را باید 

مدنظر قرار داد.

گزينه هاي درماني

اساســي ترین، ایمن ترین و در دســترس ترین گزینه هــاي درماني براي 

ســالمت نامناسب اســتخوان در نوجوانان عبارت اســت از: به حداکثر 

رســاندن مقادیر مــورد نیاز کلســیم و ویتامیــن D و افزایش فعالیت 

بدني )جدول 2(16,15,13,6,1. تدابیر درماني ســالمت اســتخوان براي 

جوانــان مبتال به بیماري مزمن بر اولویت درمان بیماري زمینه اي تأکید 

دارد.

كلسيم

دریافت کلســیم به مقدار کافي در دوران نوجواني براي حداکثر رشــد 

استخوان ها در زمان اوج رشد در دوره بلوغ، امري اساسي به شمار مي رود 

و به کاهش خطر شکستگي در زنان جوان کمك مي کند21,20,1.

جدول 2. توصیه هاي درماني براي سالمت نامناسب استخوان

مقادیر غذایي مجاز توصیه شده کلسیم روزانه براساس دستورالعمل هاي 

اخیــر منتشرشــده، 700 میلي گرم براي کودکان 1 تا 3 ســاله، 1000 

میلي گرم براي کودکان 4 تا 8 ساله و 1300 میلي گرم براي کودکان 9 تا 
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18 ساله است 16. مقدار مورد نیاز کلسیم باید به طور مناسب از راه تغذیه 

تأمین شود مگر در افرادي که قادر به دریافت کلسیم غذایي نیستند.

مکمل هاي کلســیم با یبوست، هیپرکلسیوري، و ســایر عوارض جانبي 

همراه اند؛ بنابراین استفاده از آن ها باید محدود به بیماراني شود که مبتال 

به عدم تحمل الکتوز و داراي موانع شناخته شــده براي دریافت کلسیم 

غذایي هســتند. غالباً روش ساده تر براي اطمینان از موفقیت درماني در 

مورد نوجواناني که از دریافت غذاهاي سرشار از کلسیم در برنامه غذایي 

خود محرومند22، درمان دارویي با کلسیم است.

D ويتامين

 D )ng/ml20 < D [OH]25(درمان نوجوان مبتال به کمبود ویتامین

یا مقدار ناکافي ویتامین )D ng/ml29 ـ D [OH]25 < 21( یکسان 

است. نوجوانان مي توانند در هر دو مورد 2000 واحد ویتامین D روزانه 

یا 000,50 واحــد ویتامین D یکبار در هفته براي مدت شــش هفته 

دریافت کنند. هر یك از ویتامین هاي 2D یا 3D در افزایش سطح خوني 

ایــن ویتامین در دامنه مورد نظر مؤثرند اما مطالعات جدید مطرح کننده 

کارایي بیشــتر ویتامین 3D نسبت به ویتامین 2D است و در پیدایش 

توده استخواني کورتیکال و استحکام بهتر استخوان مؤثر است 23,15.

مکمــل ویتامین D به مقدار 400 تا 1000 واحــد روزانه به طور مداوم 

پس از درمــان و نیز براي بیماران داراي مقادیــر کافي ویتامین D که 

در معرض ســالمت نامناسب اســتخوان قرار دارند توصیه مي شود15. 

مهم است تشــخیص داده شود که دریافت ویتامین D از راه غذا به ویژه 

این که براي کودکان و نوجوانان مطبوع باشــد امري دشــوار است. شیر 

مناسب ترین غذاي سرشار از ویتامین D در ایاالت  متحده آمریکا به شمار 

مي رود اما غني سازي شیر با این ویتامین مي تواند در محصوالت مختلف 

ناپایدار باشــد. به عالوه برچسب روي ظروف شــیر همیشه نشان دهنده 

میزان درست ویتامین D محصول نیست.

تغيير شيوه زندگي

تغییر شــیوه زندگي نیز در بازسازي سالمت اســتخوان نوجوانان نقش 

اساسي دارد. باید به منظور بهبود رشد سالمت استخوان براي نوجواناني که 

برنامه ورزشي منظمي ندارند به برقراري یك فعالیت بدني همراه با تحمل 

 )biomechanical( وزن براي وارد کردن نیروهاي زیســتي ـ حرکتي

بر اســتخوان کمك شــود25,24,1. توصیه هاي جــاري محدود کردن 

ورزشــکاران در انجام ورزش براي کاهش خطر شکســتگي نیست ولي 

گفتگو با بیماران داراي امتیاز Z پایین )2ـ  > z score( به ویژه با سابقه 

شکســتگي پیشین به عهده پزشــکان معالج است. متخصصان کودکان، 

عالوه بر تشــویق در مورد فعالیت بدنــي، مي توانند یك الگوي تغذیه اي 

مناسب ارائه  دهند که مصرف سدیم، کافئین و نوشابه هاي گازدار کاهش 

یابد. همین طور مي توانند در مورد پرهیز یا ترک مصرف سیگار و الکل به 

منظور حفظ سالمت استخواني مشاوره دهند.

پيشگيري

متخصصــان کــودکان مي توانند با توجه به وضعیــت تغذیه و تمرکز بر 

تشخیص زودرس شــرایطي که موجب اختالل در سالمت استخوان در 

نوجوانان مي شــود در حفظ سالمت اســتخوان مؤثر باشند. چندین گام  

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

1. توجه به تغذیه مناســب روزانه که با داشــتن برنامه غذایي متعادل و 

سرشار از کلسیم و ویتامین D میسر مي شود.

2. توصیــه به مصرف روزانه 600 واحد ویتامین D و مقدار متناســب با 

سن از کلسیم براي حفظ سالمت استخوان ها در کودکان باالي یك سال 

و نوجوانان فاقد عوامل خطرساز خاص 16,15.

3. تشویق نوجوانان به انجام فعالیت بدني منظم همراه با تحرک مفاصل، 

عضالت و استخوان ها که تراکم استخواني و میکروساختاري آن را حین 

دوران بلوغ افزایش مي دهد.

4. متخصصــان کودکان باید همیشــه نوجوانان را از عوارض تماشــاي 

طوالني مدت تلویزیون و بازي هاي ویدیویي آگاه و آن ها را به فعالیت هاي 

خارج از منزل، تشویق نمایند.

5. باید همــواره در مورد پرهیز از مصرف محصــوالت تنباکو و الکل به 

منظور حفظ سالمت استخوان تأکید شود.

• با نظارت: دكتر منصور بهرامي

• مترجم: دكتر ثمينا يزدان دوست
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بسمه تعالی

   در تاریخ 1393/11/9 بنا به درخواست پزشکان متخصص کودکان استان کرمانشاه اینجانب دکتر محمد علي رئیسي عضو هیأت مدیره 
انجمن پزشــکان کودکان ایران- تهران به نمایندگي از طرف هیأت مدیره انجمن پزشــکان کودکان و بنا به دستور ریاست محترم انجمن 
جناب آقاي دکتر غالمرضا خاتمي مأموریت یافتم تا به اســتان کرمانشــاه مســافرت و انتخابات را براي تشکیل انجمن پزشکان کودکان 
کرمانشــاه برگزار نمایم. لذا در تاریخ 1393/11/10 مصادف با روز جمعه با مشــارکت عده اي از متخصصین کودکان استان کرمانشاه در 
محل نظام پزشکي استان کرمانشاه در حضور ریاست محترم نظام پزشکي آن استان جناب آقاي دکتر فرخي جلسه اي تشکیل و انتخابات 

انجمن انجام شد و نتایج آن بدین شرح اعالم گردید: 
1. آقاي دکتر علي اصغر عالیپور                 7. آقاي دکتر محمد قاسمي    

2. خانم دکتر میترا همتي                        8. آقاي دکتر رضا اکرمي پور )عضو علي البدل( 
3. آقاي دکتر سید ابوالحسن سید زاده         9. آقاي دکتر عبدالحسین رضانیا )عضو علي البدل(   

4. آقاي دکتر مرتضي حسیني                   10. خانم دکتر فرحناز کامیاب )بازرس اصلي(                       
5. خانم دکتر مرجان موجه                       11. آقاي دکتر پوریا مرادي )بازرس علي البدل(                                  

6. آقاي دکتر احمدرضا بیگلري   

                                                                                                                          دكتر 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 که مستحضرید هتك حرمت کسوت مقدس پزشکي به ویژه در ویژه نامه اهانت آمیز ثریا که چهارشنبه شب مورخ 1393/8/28 

از شبکه 1 سیما پخش شد، موجي از نارضایتي و التهاب را در همکاران به وجود آورده است. متاسفانه این برنامه و دیگر موارد مشابه آن به 

کلیدي ترین نقطه حرکت و حیات نظام سالمت کشور یعني اعتماد متقابل پزشك و بیمار ضربه مي زنند و موجب نگراني و التهاب در مردم 

و یاس و دلزدگي در ارائه کنندگان خدمات سالمت مي گردند. 

جهت انعکاس شایسته این معضل، الزم است به نحو مناسب مراتب اعتراض و تکدر خاطر جامعه پزشکي کشور و دغدغه دلسوزان واقعي مردم 

و کشور در این خصوص به اطالع مسئوالن امر رسانده شود. این سازمان به نمایندگي از جامعه خدوم پزشکي مکاتبات متعددي در این مورد 

انجام داده است. در همین راستا به پیوست متني خطاب به ریاست صدا و سیما تهیه شده است که امید است با مشارکت جدي همکاران و 

امضاي آن شاهد شکل گیري و انعکاس اعتراض منطقي، برحق و دلسوزانه جامعه پزشکي به این گونه غرض ورزي ها و بد اندیشي ها باشیم. 

از تالش فراواني که جهت جمع آوري امضاء همکاران در این زمینه مبذول مي فرمایید سپاسگزارم. 

لطفاً برگه هاي امضاء شده را به سازمان نظام پزشکي- دفتر ریاست ارسال و یا به شماره 88330686 فکس فرمایید. 

                                                    

دكتر عليرضا زالي

رييس كل  
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محل برگزاریمسئول ميزگردتاريخموضوع ميز گرد

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

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

مرکز طبیکودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران   

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

بیمارستان مفیداستاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نحوه ارزیابی اختالل رشد یا مداخالت مورد نیاز 
بیمارستان مفیدآقای دکتر ناصر کالنتری، فوق تخصص تغذیه6 مهردر موارد اختالل رشد کودکان      

آقای دکتر عباس مدنی، فوق تخصص کلیه 4 آبانتعیین پروتکل درمان عفونت ادراری در کودکان )1(
مرکز طبیکودکان استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر عبداله کریمی، فوق  تخصص عفونی 3 آذرتعیین پروتکل درمان عفونت ادراری در کودکان )2(
مرکز طبیکودکان استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

آقاي دکتر عباس مدني، فوق تخصص کلیه 7 ديتعیین پروتکل درمان عفونت ادراری در کودکان )3(
مرکز طبیکودکان، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر حسین فخرایي، فوق تخصص نوزادان، 5 بهمنتعیین پروتکل درمان عفونت ادراري در نوزادان)1(    
بیمارستان مفیداستاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقاي دکتر عباس مدني و آقای دکتر حسین 3 اسفندتعیین پروتکل درمان عفونت ادراري در نوزادان )2(   
بیمارستان مفیدفخرایي

برنامه جلسات ماهيانه انجمن پزشكان كودكان ايران در سال 1393

گردهمايي علمي ماهيانه انجمن پزشكان كودكان ايران در روزهاي يكشنبه طبق برنامه فوق در بيمارستان مفيد يا مركز 
طبی رأس ساعت 11:30 صبح برگزار مي شود. الزم به ذكر است جلسات داراي امتياز بازآموزي مي باشد. 
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جمعه 94/2/11
كد 3312023

ويژه متخصصين كودكان
بيماري هاي عفوني در اطفال 4

هپاتيت ويروسي                                                                                8:00-10:00
آقای دکتر غالمرضا خاتمي، فوق تخصص گوارش کودکان استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران

پذيرايی                                                                                             10:00-10:30
سندرم نقص ايمني اكتسابي                                                              10:30-11:30 

خانم دکتر خدیجه دانشجو، فوق تخصص عفوني کودکان استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران 
انتروويروس ها                                                                                   13:30- 11:30

آقاي دکتر سید علیرضا فهیم زاد،  فوق تخصص عفوني کودکان دانشیار دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي

جمعه 1394/2/18
كد 3312016

ويژه متخصصين كودكان
بيماري هاي خوني در اطفال 1

آنمي                                                                                                  11:00- 8:00
آقای دکتر محمد تقي ارزانیان، متخصص خون کودکان استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

پذيرايی                                                                                             11:00-11:30
شمارش كامل سلول هاي خوني                                                         11:30-12:00

آقاي دکتر حسن ابوالقاسمي، متخصص خون کودکان استاد دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي
فرآورده هاي خوني                                                                            13:30- 12:00

آقاي دکتر حسن ابوالقاسمي، متخصص خون کودکان استاد دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي

جمعه 1394/2/25
كد 33120018

ويژه متخصصين كودكان
بيماري هاي كليه و دستگاه ادراري در 

اطفال 1

عفونت دستگاه ادراري                                                                       9:00- 8:00
آقاي دکتر عباس مدني، فوق تخصص کلیه کودکان  استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

ريفالكس                                                                                           10:00- 9:00
خانم دکتر نکیسا هومن، دانشیار فوق تخصص آسم و آلرژي دانشگاه علوم پزشکي تهران

هماچوري                                                                                           11:30- 10:00
آقاي دکتر نعمت اهلل عطایي، فوق تخصص کلیه کودکان  استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

پذيرايی                                                                                             11:30-1200
پروتئينوري                                                                                       12:00-13:30

خانم دکتر نیلوفر حاجي زاده، فوق تخصص کلیه کودکان- دانشگاه علوم پزشکي تهران

جمعه 1394/3/1
كد 3312004

ويژه متخصصين كودكان
مدون نوزادان 2

زردي نوزادان                                                                                    9:30- 8:00
آقای دکتر حسین فخرایی، فوق تخصص نوزادان استاد  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سيانوز                                                                                               9:30-11:00
آقای دکتر ابوالفضل افجه، فوق تخصص نوزادان استاد  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
پذيرايی                                                                                             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
كد 33120027

ويژه متخصصين كودكان
مدون روانپزشكی كودكان

روانپزشكی كودكان                                                                           11:00- 8:00
آقاي دکتر بهروز جلیلی، فوق تخصص روانپزشکی کودکان استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
پذيرايی                                                                                             11:30- 11:00

رفتارهای ناهنجار                                                                                          
آقاي دکتر حسین کریمی، متخصص کودکان                                            13:30- 11:30

برنامه مدون متخصصين كودكان ارديبهشت 1394
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محل برگزاریتاريخ برگزاریعنوان كنگره

دومین همایش سراسری سالمت کودکان و نوجوانان با 
دانشکده دندانپزشکی، تاالر بوعلی، زاهدان 12-10 دی 1393محوریت بیماری های شایع کودکان

سالن مرکز همایش های رازی، تهران12-10 دی 1393سومین کنگره آموزش بیمار و خودمراقبتی

بیمارستان محك، تهران17-16 بهمن 1393سومین همایش سراسری ساالنه طب درد در کودکان

بیمارستان حضرت رسول، سالن ابوالفضل، تهران 24-22 بهمن 1393چهارمین کنگره انجمن نفرولوژی کودکان

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

بیمارستان شهید محمدی، بندرعباس30-28 بهمن 1393

همایش بیماری های گوارش، کبد و پیوند کبد 
بیمارستان شهید صدوقی، یزد8-6 اسفند 1393کودکان

سالن مرکز همایش های رازی، تهران 7 اسفند 1393اولین همایش رتینوپاتی در نوزادان نارس

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و 
مرکز همایش های کتابخانه ملی، تهران5-2 اردیبهشت 1394ششمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب

12-10 اردیبهشت پنجمین همایش قلب کودکان ایران
مرکز قلب و عروق شهید رجایی، تهران1394

هفتمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و 
نوجوان

24-22 اردیبهشت 
1394

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

دهمین همایش بیماری های شایع گوارش و کبد 
شهرک غرب، انستیتو تغذیه، تهران8-6 خرداد 1394کودکان

ليست همايش های داخلي
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عنوان كنگره تاريخ برگزاریمحل برگزاری

Honolulu, Hawaii3-6 Feb. 2015Eleventh International Kawasaki Disease 
Symposium

Keystone, Colorado4-7 Feb. 201537th Annual Pulmonary & Allergy Update at 
Keystone 

Scottsdale, Arizona11-15 Feb. 201518th Annual Update on Pediatric and 
Congenital Cardiovascular Disease CME

London23-24 Feb. 2015International Conference on Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition (ICGHN) 2015

JAIPUR,India27th Feb. to 1st Mar. 
2015

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

Florence, Italy17-20 Mar. 2015 
The seventh edition of the international Course 
open to paediatricians,neonatologists and 
paediatric radiologists

Prague20-23 Mar. 2015 The 49th Annual AEPC meeting

Budapest, Hungary16-19 Apr. 2015The 2nd World Congress on Controversies in 
Pediatrics 

Warsaw, Poland17-18 Apr. 201510th International Breastfeeding and Lactation 
Symposium

Dubai23-25 April. 2015Middle East Hands On Pediatrics Conference

Leipzig, Germany12-16 May 201533rd annual meeting of The European Society 
for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)

Florence ,Italy13-16 May 20157th Epa-Unepsa Europaediatrics

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

ليست همايش های بين المللی
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تسليت

مسئوليت صحت مطالب علمي مقاالت مندرج در اين خبرنامه به عهده نويسندگان محترم مي باشد. 

استاد محترم جناب آقاي دكتر عباس مدني

ضایعه درگذشت والده گرامیتان را خدمت جنابعالي و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، براي آن مرحومه علو درجات الهي و براي خانواده 

محترمتان صبر جمیل را از خداوند متعال خواستاریم. 

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

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

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

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

4- لطفاً آدرس کامل را مرقوم فرمایید. 
5- پرداخت حق عضویت به مبلغ 500000 ریال به حساب جاری شماره 123545982 بانك تجارت، شعبه بزرگمهر )کد 026(. مدارک فوق 

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

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

آدرس محل کار : 

تلفن : 
تلفن همراه: 

محل مهر و امضاء 
تاریخ :

تلفن :

تلفن :

تاریخ تولد: 

Name:

شماره نظام پزشکی : 

آدرس مطب:

نوع کار : 

متخصص رشته : 

فارغ التحصیل دانشکده پزشکی : 

Last Name:

دولتی :  آزاد : 

سال اخذ دکترا : 

نام موسسه مربوطه: 

سال اخذ تخصص : 

رتبه دانشگاهی: 

دانشگاه : 

کد ملی : 

محل تولد : 

شماره شناسنامه:  نام پدر :  نام خانوادگی :  نام : 

فرم ثبت نام اعضای انجمن پزشكان كودكان ايران
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36

همايش ساليانه انجمن پزشكان كودكان ايران

Annual Congress of Iranian Society of Pediatrics
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