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پیام•رئیس•انجمن•پزشکان•کودکان•ایران

بسمه تعالی

همکاران ارجمند و دوستان پرتاش 

با ســالم و آرزوی ســالمتی برای همه شــما عزیزان، فرا رسیدن نوروز باستانی را به شما فرهیخت�ان و پزشکان ف�ال در عر�ه بهبود سالم� 

�وی� و توفیق خدم� ب�شتر برای شما را از خداوند سبحان مس�ل� می نمای�.  کشور تبری� می  کودکان 

کن�ره سالیانه، سمینار آموزش مداوم،  کودکان با تداوم ف�الی� های خود در بر�زاری �لسات ماهیانه،  منتخبین شما در انجمن پزشکان 

با فراخوان روسای ش�بات انجمن در شهرستان ها و تشکی� �لسات ه� اندیشی با نمایند�ان انجمن های فوق تخصصی ا�فال به تبادل 

کودکان پرداخته و ضمن مشاوره با مس�ولین مربو�ه در وزارت بهداش� و سازمان نظام پزشکی به انتقال نق�ه نظرات  نظر در مورد مسائ� 

که شایسته آن اس�، برسانی�.  این عزیزان ا�دام نموده اس�. امیدواری� با ادامه این همکاری بتوانی� انجمن را به �ای�اهی 

دک�ر �امرضا خاتمی
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�ردید.  �لســه بــا مدیری� �نــاب آ�ای دکتر محمــد غفرانی آغــاز 

کریــ� زاده بــه بحــ� درمــورد اهمیــ�  در ابتــدا خانــ� دکتــر پروانــه 

که اپی ل�سی  اتیولوژی اپی ل�سی و انواع آن پرداخ� و عنوان نمود 

از لحاظ اتیولوژی به ۳ دسته ا�لی تقسی� می شود:

که اتیولوژی شــناخته شده ای  Symptomatic Epilepsy-1: زمانی 

برای اپی ل�سی و�ود دارد و از �ریق انجام آزمایشات و تصویربرداری 

م�ــزی و بررســی های دی�ــر می تــوان بــه علــ� اپــی ل�ســی پــی بــرد، 

اپی ل�سی سیمتوماتی� �فته می شود. در این موارد، درمان به عل� 

زمینه ای بست�ی دارد و موارد ذی� را شام� می شود:  

کــه ســاختار م�ــز د�ار  الــ�) Gray matter Heterotopias: زمانــی 

اشــکال بــوده و با MRI �اب� تشــخی� اســ�. در این مــوارد درمان 

اپی ل�سی �و�نی مدت می باشد.

اســت�داد  یــ�  دارای  فــرد   :Neurodegenerative Disease ب) 

کنــد، ب�مــار د�ــار  کــه عاملــی آن را تحریــ�  ژنتیکــی اســ� و زمانــی 

�ســرف� تکاملی و تشــن� می شــود )نظیر انــواع  �لی دیســتروفی ها و 

لکودیستروفی ها(.

بــه یــ� ب�مــاری  کــودک مبتــال   :Neurometabolic Disease (ج

نورومتابولیــ� ماننــد MSUD،  PKU، انــواع ار�انی� اســیدمی ها و 

... می باشــد. در این موارد فرد با ی� اســترس د�ار تشــن� می شود 

کنی� تشــن� ب�مار  کتفا  �ر تنها به یــ� داروی anticonvulsant  ا کــه ا

متو�ــ� نخواهــد شــد و باید همزمــان ب�مــاری زمینه ای نیــز درمان 

شود.

د) بــروز اپــی ل�ســی به دنبــال یک ترومــا: در این مورد باید پزشــ� 

�ــر تشــن� بالفا�لــه  کــه ا تصمیــ� بــه درمانــی نظیــر �راحــی ب�یــرد 

�هی بســیار خوب اســ� ولی  � دهد )early( پ�� آ به دنبال تروما ر

�ر فرد با تاخیر د�ار تشن� شود )late( تشن� مدت ها ادامه داشته  ا

و  در ا�ر سک� ضای�ه ایجاد شده اس�.

منن�یــ�  آنســفالی�،  دنبــال  بــه  فــرد   :Infectious Disease هـــ) 

ضای�ــه ی  برحســب  و  می شــود  تشــن�  د�ــار  منن�وآنســفالی�  و 

با�یمانده، اپی ل�سی ادامه خواهد یاف�.

و) Post infectious Disease: شام� ADEM و سایر ب�ماری های  

تــا  درمــان شــود  عارضــه م�کــور  بایــد  و  post infectious می باشــد 

�ردد. کنترل  اپی ل�سی 

کــه در ایــن   SLE و JRA نظیــر :Collagen Vascular Disease (ز

موارد نیز حتما باید ب�ماری زمینه ای درمان شود.

ح) Stroke و عــوارض مرتبــ� با آن: در ایــن حال� ب�مار �� از ی� 

stroke د�ار تشن� می شود و اپی ل�سی ایجاد شده برحسب سک� 

با�یمانده خواهد بود.

هی�رناترمــی،  هی�وناترمــی،  ماننــد  الک�رولیتــی:  اختــاالت  ط) 

کــه اپــی ل�ســی ایجــاد شــده برحســب ســک�  هی�و�لیســمی و ... 

اع�ای �انل: دک�ر محمد �فرانی، دک�ر پروانه کری� زاده، دک�ر محمد مهدی تقدیری، دک�ر محسن جواد زاده، دک�ر محمد مهدی ناصحی

کودکان ایران در اسفند ماه 1394 جلسه علمی ماهیانه انجمن پزشکان 
اپی ل�سی 
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با�یمانده خواهد بود.

ی) تشن� ناشی از توکسین ها

بـــــــا�  فشــــــارخــــــون  نظـــــیـــــــــــر   :Systemic Disease ک) 

)hypertension encephalopathy(، اورمیـــ� آنســـفالو�اتی، ه�اتی� 

آنســـفالو�اتی و غیره.

بــه �زارش هــا  آخریــن  در  کــه   :Idiopathic Epilepsy  -۲

 Familial Epilepsy ت�ی�رنــام یافتــه اســ�. ب�مــار از نظــر تکاملــی، 

م�اینه فیزیکی و MRI نرمال بوده ولی ســابقه خانواد�ی و�ود دارد 

کودک �ی ۲ ســال  ک�  و تــوارث �ندعاملــی متصــور اســ�. به �ــور 

درمان شده و دارو ��� می �ردد و م�موً� آینده خوبی دارد.

که دارای  �فته می شــود  Cryptogenic Epilepsy -3: بــه �رعــی 

عل� اســ� ولی با آزمایشات، تصویربرداری م�زی و ... اتیولوژی آن 

�ر �اس�  مشــخ� نمی شــود و این افراد به درمان �اســ� نداده و یا ا

� می شــوند ل�ا متو�ه می شــوی�  کنترل خار دهنــد �ــ� از مدتی از 

حتمًا عام� زمینه ای و�ود دارد.

�ــ� از مشــخ� شــدن علــ� اپــی ل�ســی آ�ــای دکتر تقدیــری به 

�بقه بندی انواع اپی ل�سی پرداخ�:

اهمی� �بقه بندی اپی ل�ســی در انتخاب داروی مناسب �ه� 

که در نوعی از اپی ل�سی مو�ر اس�  درمان می باشــد و شــاید دارویی 

کند. به عنــوان م�ــال داروی  بــرای نــو� دی�ــری ب�مــاری را تشــدید 

کاربامازپ�ن برای درمان تشن� �ارشیال مناسب می باشد ولی تشن� 

میوکلونیــ� را تشــدید می کنــد. �بقــه بندی هــای متنوعــی در این 

�اهی ه� پوشــانی دارند ولی بهترین  که  �رفته اســ�  زمینه �ورت 

�بقه بندی بدین �ورت می باشد:

• Simple Partial Seizure: بــدون اختــالل هوشــیاری بوده و دارای انواع motor  )حرکتــی(، Versive، Postural، Sensory) اختالل ب�نایی، 
شنوایی، بویایی، سر�یجه و یا استفراغ( و Somato Sensory   می باشد.

 cognitive، hallucination ، psycho sensory  همراه با اختالل هوشــیاری می باشــد و ممکن اســ� به �ورت :Complex Partial Seizure •
و یا ی� فراموشی باشد.

کلونی� و یا absence باشد. کلونی�، تونی�، تونی�  • Generalized Seizure: ممکن اس� به �ورت 
که فرد به یکباره هن�ام امور عادی نظیر تماشــای تلویزیون، عبور از خیابان و ... د�ار تشــن� می شــود و شــاید   :Unclassified Seizure •
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به �ورت F.C باشد.

�ــ� از آن آ�ــای دکتــر �ــواد زاده بــه بحــ� دربــاره اهمیــ� لــزوم 

مصرف دارو در درمان تشن� پرداخ�:

�ر تشن� به �ورت خفی� ه� باشد لزوم  کرد ا ایشان خا�ر نشان 

مصــرف دارو هم�نان و�ــود دارد زیرا درغیر این �ورت در آینده به 

داروی ب�شتری نیاز اس� و ب�مار سخ� تر به درمان �اس� می دهد.

نــو� در  ولــی  اســ�  کوتراپــی  فارما تشــن�،  ا�لــی  درمــان 

 refractory seizure  )تشــن� مقــاوم به درمــان( از روش های دی�ری 

نظیــر �راحــی و ... اســتفاده می شــود. درضمــن ب�مــار بایــد �هــ� 

کامــال متقاعد شــود و ضرورت مصرف منظــ� دارو برای  مصــرف دارو 

وی توضی� داده شود، در غیر این �ورت ممکن اس� �� از مدتی 

� این اس�  مصرف دارو را ��� نماید. نکته دی�ر در درمان ضد �ر

که مونوتراپی از همه موارد بهتر اســ� م�ر تشــنجات بسیار سخ� و 

که در آن �ورت ۲ یا درنهای� ۳ دارو تجویز می شود.  سریال باشند 

هم�نیــن ابتــدا بایــد نو� تشــن�، عــوارض �انبــی دارو و شــرای�  

�ــردد. م�ال  �رفتــه شــود و ســ�� نــو� دارو مشــخ�  ب�مــار در نظــر 

در یــ� ب�مار �ــاق حتی المقدور از تجویز وال�روات ســدی� ا�تناب 

شــود. عالوه برآن باید به محدودی� های پزشکی، مصرف همزمان 

داروهــای دی�ــر و ا�تصــاد ب�مار هــ� تو�ه نمود و �ــ� از تجویز دارو 

�یری ســ�� ســرمی دارو و  هــ� بایــد پ��یری هــای �زم نظیر اندازه 

... را انجام داد.

ســ�� آ�ای دکتر نا�حی به برخی ســوا�ت مه� در زمینه تشن� 

�اس� داد:

کتورهایــی برای پ�� ب�نی عود تشــن� و یــا تبدی� آن به  ۱- آیــا فا

اپی ل�سی و�ود دارد؟ 

بله، موارد زیر احتمال عود را با� می برند: 

یــا   focal تشــن�   م�ــزی،  ضای�ــات   ،Symptomatic Epilepsy

 ،EEG در spike discharge و�ود مشک� ذهنی و مشاهده ، partial

کتورها، بــه احتمــال۹۰-۸۰  در�د  در �ــورت و�ــود ایــن ریســ� فا

�اس� به درمان و�ود نخواهد داش�.

کرد؟ ۲- آیا می توان زمان بروز تشن� ب�دی را ت�ی�ن 

 ۷۵٪ تشن� ها �ی ۶ ماه نخس� ب�د از اولین تشن� و مخصو�ًا 

در هفتــه هــای اول اتفــاق می افتنــد و ب�د از ۲-۱ ســال احتمال بروز 

کاه� می یابد. آنها 

کنترل تشن� دارد؟  ۳- آیا افزای� سن تا�یری بر 

کتوری و�ود نداشته  �ر ریس� فا بله، در زمان بلو� به خصوص ا

باشد و تشن� از نو� familial  یا idiopathic باشد.

کدام هستند؟  کننده �اس� به درمان  کتورهای پ�� �ویی  ۴- فا

کاه� یافته،  کمتر از ۱۲ ماه یا با�ی ۱۲ ســال، بهره  هوشــی  ســن 

و�ود ضای�ه در CT یا  MRI، آسفیکســی، EEG غیر�بی�ی، ابتال به 

�هی و �اس� به درمان ض�ی� تر می شوند. ایکتر و ... باع� پ�� آ

�ر ب�ــد از ���  ۵- �ــول مــدت درمان بــا دارو: حدا�� ۲ ســال و ا

دارو در�دی ه� عود تشن� و�ود داشته باشد با شرو� داروی دوم 

۷۰٪ موفقی� درمان و�ود خواهد داش�.

کاه�  ۶- آیــا افزایــ� �ــول دوره درمــان احتمــال بــروز تشــن� را 

می دهد؟ 

�هی ب�ماری ندارد. خیر، ا�ری روی پ�� آ

کننده  در انتهای �ان�، پرس� و �اس� توس� متخصصین شرک� 

�رف�. در �لسه �ورت 
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کــودکان ایران و ســی و هفتمین  همایــ� ســالیانه انجمن پزشــکان 

بزر�داشــ� اســتاد دکتــر محمد �ریــب از یک� تــا �هارم اردیبهشــ� ماه 

کتابخانه ملی تهران همزمان با نشســ�  ۱۳۹۵ در ســالن �ل� و حکم� 

ک�یری از  کــودکان ایران و ترکیه با شــرک� �مــ�  انجمــن های پزشــکان 

کودکان، پزشــکان عمومی، داروسازان و سایر رشته هایی  متخصصین 

کــه در ایــن همایــ� کســب امتیاز مــی نمودند، بر�زار شــد. ســخنرانان 

در این همای� در دو ســالن همزمان به زبان های فارســی و ان�لیســی 

کردند و مســتم�ین از تجرب�ات سخنرانان پ�شکسوت  ایراد ســخنرانی 

کودکان و مقــا�ت تحقیقاتی اســتادان بهره بردند.  و �احــب نــام �ب 

�ویی �نــاب آ�ای دکتر غالمرضا خاتمی  برنامــه افتتاحیه با خوش آمد 

کودکان و ریاســ� همای�، شــرو� و با ب�انات  رئیــ� انجمن پزشــکان 

که  کــودکان ترکیه  آ�ــای دکتــر انــور حســن اوغلــو دب�ر انجمــن پزشــکان 

از میهمانــان ویــ�ه بودنــد، ادامــه یافــ�. از �ملــه اســتادان فرهیختــه 

کــه در ایــن همایــ� ســخنرانی داشــتند،  کــودکان  و �احب نظــر �ــب 

کودکان نو�ا  کــه در زمینه تکام�  آ�ای دکتر ســید علیرضا مرندی بودند 

کبر سیاری م�اون  به زبان ان�لیسی ارایه م�لب کردند. آ�ای دکتر علی ا

محترم بهداش� به بح� در مورد وض�ی� ت��یه کودکان و نو�وانان در 

کبر و�یتی به بررسی کمبود ویتامین د  کشور پرداختند و آ�ای دکتر علی ا

در کودکان مبتال به س� نهفته و ب�ماری س� اشاره کردند. 

کودکان  در ســالن ســخنرانان خار�ی از �مله اســتادان متخص� 

کردند آ�ایان: دکتر حسین �ریب و که به زبان ان�لیسی ایراد سخنرانی 

کردند و تشــری�  کــه از راه دور �بول زحم�   دکتــر محمدرضــا م�ین فر 

آوردنــد و آ�ایــان: دکتــر محمــد غفرانــی، دکتــر محمــود �با�بایــی، 

دکتــر منصور بهرامی، دکتر ب��ن �دری زاده، دکتر اســم�ی� �اد�ی و 

خان� دکتر آریانا کریمی ن�اد بودند. 

سخنرانان خار�ی از کشور ترکیه مقا�ت خود را در زمینه های آلرژی 

کبد در  �او، اختال�ت خوردن، عفون� ادراری، پ�وند  به پروت�ین شیر 

کودکان و اختال�ت کروموزومی م�ر� نمودند. 

م�ابق هر سال از پ�شکسوتان متخص� کودکان به شر� زیر تجلی� 

کبر و�یتی، دکتر علیرضا مرندی،  و تقدیر به عم� آمد. آ�ایان:  دکتر علی ا

کبر ســیاری، دکتر حســین �ریب، دکتر محمدرضا م�ین فر،  دکتر علی ا

دکتر مص�فی م�ین، دکتر هادی سماعی و دکتر محمدهادی ایمانیه. 

کرمانی  �ایــزه مقالــه برتــر همایــ� به آ�ــای دکتــر رامیــن مظفــری 

�رفــ�. عنــوان مقاله ایشــان "بــروز اختــال�ت مــادرزادی عمده  ت�لــق 

در شــیرخواران حا�ــ� از درمــان هــای کم� بــاروری و مقایســه آن با 

شیرخواران حا�� از لقاح �بی�ی» بود. هیات مدیره انجمن پزشکان 

کــودکان ایران �ه� اعتالی دان� پزشــکی و مســای� فوق تخصصی 

کــودکان در بر�زاری این همای� ســ�ی و تالش به ســزایی  رشــته های 

کــودکان به خصــوص در زمینه  نمودنــد تــا متخصصین محترم رشــته 

�باب� خود ب�شــترین بهره را از این برنامه ببرند. زحمات بی شــائبه 

آنان در این نشس� شایان تقدیر و ارزش اس�. 

کودکان ایران، گزارش همایش سالیانه انجمن پزشکان 
سی و هفتمین بزرگداشت استاد دک�ر محمد �ریب

کودکان ایران و ترکیه و �هارمین نشست علمی انجمن پزشکان 

دک�ر سمیرا ذکائی 
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کودکان زیر ۵ ســال به ترتیب ٪۴/۰۸،  کوتاه �دی و �غری در  ک� وزنی،  م�ال�ه ملیMIDHS     در ســال ۱۳۸۹ نشــان داده اســ�، شــیو� 

کشــور  کــودکان  کوتــاه �ــدی و �غــری در  کــ� وزنــی،  کاهــ� حــدود ۵۰ ٪  کــی از  ۶/۸٪ و ۳٪ اســ�. م�ال�ــات انجــام شــده در دو دهــه حا

که ۴/۵  کی از آن اس�  کشوری حا کودکان روندی افزایشی نشان می دهد. نتای� بررسی  می باشد. در عین حال، شیو� اضافه وزن و �ا�ی در 

کودکان شــهری در سال ۱۳۷۷ د�ار اضافه وزن یا �ا�ی بوده اند و در سال ۱۳۸۷ این ار�ام  کودکان زیر ۵ ســال روســتایی و ۳/۹ در�د  در�د 

به ترتیب به ۶/۵ و ۷/۱ ٪ رسیده اس�. 

کمبود آهن  ک� خون و ۱۰/۵٪ د�ار  کودکان ۲۳-۱۵ ماهه   که حدود ۱۷ ٪  دومین بررسی ملی وض�ی� ریزم��ی ها در سال ۱۳۹۱ نشان داد 

کمبود روی در  کاه� یافته اس�. شیو�  کودکان به �ور �اب� مالحظه ای  کمبود آهن در  ک� خونی و  بودند. در مقایسه با سال ۱۳۸۰ شیو� 

کمبود ویتامین D از حدود ۳/۷٪ در سال ۱۳۸۰ به حدود ۲۳٪ درسال ۱۳۹۱ افزای�  کودکان حدود ۱۹٪ و بدون ت�ی�ر با�ی مانده اس�.  این 

یافته اس�. 

�ــروه، وض�یــ�  کاهــ� یافتــه اســ�. در ایــن  کــودکان ۶ ســاله از ۱۸/۲٪  در ســال۱۳۸۰ بــه ۱۱/۳٪ در ســال ۱۳۹۱  کــ� خونــی در  شــیو� 

کــودکان ۲۳-۱۵ ماهــه رونــد افزایشــی را نشــان  کمبــود ویتامیــنA  در  کمبــود روی بهبــود یافتــه و از ۳۱٪ بــه ۱۳/۴٪ رســیده اســ�. وض�یــ� 

کــودکان کــه ۶۱/۶ ٪  کمبــود ۲/۱٪  و ۱۸/۳٪ در ســال های۱۳۸۰ و ۱۳۹۱ مــی باشــد. ایــن بررســی نشــان داد  کــه شــیو�  می دهــد بــه نحــوی 

کمبود ویتامینD می باشند.    ۶ ساله د�ار 

کی از کاه� شیو� ک� وزنی، کوتاه �دی و �غری در کودکان می باشد. ه� �نین وض�ی� ک� خونی  به �ور کلی نتای� م�ال�ات کشوری حا

کمبود ویتامین  کودکان افزای� یافته اســ�. برای پ�شــ�یری از  کمبود ویتامین A و ویتامین D در  کمبود روی بهبود و در عین حال شــیو�  و 

کودکان از روز ۳ تا ۵ �� از تولد با۱۵۰۰ واحد  ویتامین A و  ۴۰۰ واحد ویتامین  D باید انجام شــود. ه� �نین مکم� یاری هر  D، مکم� یاری 

کودکان ۱۲-۲ سال تو�یه شده اس�. دو ماه به �ورت ی� مکم� ۵۰ هزار واحدی ویتامین D برای 

کشور کودکان و نوجوانان در  وضعیت تغذیه 

کودکان. ۱ �وارش   استاد دانش�اه علوم پزشکی شهید بهشتی، فوق تخص� 

کبر سیاری١ دک�ر علی ا
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کشــور ما نیز ت�داد  کم� باروری به دنیا می آیند. در  کشــورها ۱٪ تا ۳٪ از نوزادان توســ� یکی از روش های درمانی  مقدمه: در بســیاری از 

�رفته، بســیاری از مقا�ت  که در زمینه نازایی �ورت  زیادی از نوزادان توســ� یکی از این روش ها به دنیا آمده اند. علی رغ� موفقی� هایی 

�زارش نموده اند. در م�ال�ه  �روه از شــیرخواران در مقایســه با شــیرخواران حا�� از لقاح �بی�ی را  شــیو� با�تر اختال�ت مادرزادی در این 

ک� هن�ام تولد، نارســی، دو�لویــی و مرگ و میر در این دســته از  کــه �بــاًل توســ� نویســنده انجام شــده و هم�نین در ســایر مقــا�ت، وزن  ای 

شــیرخواران ب�شــتر دیده شــده اس�. هدف از انجام این م�ال�ه بررســی بروز اختال�ت مادرزادی عمده در شیرخواران حا�� از درمان های 

کم� باروری و مقایسه آن با شیرخواران حا�� از لقاح �بی�ی اس�.

که از ژانویه ۲۰۱۰  تا دسامبر  ۲۰۱۳  به دنیا آمده  و  کوهورت تاریخی، اختال�ت مادرزادی عمده در ۹۷۸ شیرخوار  روش م�العه: �ی ی� م�ال�ه 

کم� باروری  کردی�. نمونه �یری به روش ســاده انجام شــد و ت�داد ۳۲۶  شیرخوار حا�� از درمان های  کرده بودند، را بررســی  به مرکز ما مرا��ه 

کنترل وارد م�ال�ه شدند. �روه  �روه هدف و ۶۵۲ شیرخوار حا�� از لقاح �بی�ی )۲ برابر( به عنوان  به عنوان 

�رفته باشــند.  کام� �رار  �روه، در دو نوب� )بدو تولد تا ۶ ماه�ی و ۶ تا ۱۸ ماه�ی( مورد م�اینه  کلیه شــیرخواران در دو  معیارهای ورود به م�العه: 

کن و متولد تهران باشد. مادر سابقه بستری یا ضربه به شک� یا  سابقه اختال�ت ژنتیکی یا ارتباط خانواد�ی نزدی� در والدین نباشد. فرزند اول، سا

ب�ماری شدید در دوران بارداری نداشته باشد.

�رفتی�. کننده م�ال�ه درنظر  سن مادر، نو� زایمان، سابقه مرده زایی، سق� و نو� روش بارداری را به عنوان عوام� مخدوش 

کم� باروری بــه میزان ۸٫۳٪ و در شــیرخواران حا�� از لقاح  یافتــه هــا: اختــال�ت مادرزادی عمده در شــیرخواران حا�ــ� از درمان های 

کمتر از ۳۵ ســال داشــتند. از نظر نو� زایمان،۸۳٪ از شــیرخواران حا�� از لقاح �بی�ی و  �روه ســن  ک�ر مادران در هر دو  �بی�ی۴٫۸٪بود. ا

که آمار بســیار با�یی اســ�. از نظر �نسی� و  کم� باروری به روش ســزارین به دنیا آمده بودند  ۹۸٫۵٪ از شــیرخواران حا�� از درمان های 

�روه تفاوتی و�ود نداش�. میزان مرده زایی ب�ن دو 

�ــ�ار و م�نی دار بود  که در با� ذکر شــد، فق� نــو� روش بارداری در بروز اختــال�ت عمده مادرزادی تا�یر  کننده  از میــان عوامــ� مخــدوش 

کننــده در بروز اختال�ت مادرزادی تا�یر نداشــتند. شــای� ترین ار�ان های در�یر در شــیرخواران حا��  ) p =٪۰۱۷(  و ســایر عوامــ� مخــدوش 

ک�  کمــ� بــاروری به ترتیب اختال�ت ع�النی اســکلتی)مانند در رفت�ی هی� و ..( ۲٫۸٪  و اختال�ت ادراری تناســلی )ریفال از درمــان هــای 

ادراری در�ه سه به با�، عدم نزول ب��ه، های�وس�ادیازی� و...( ۲٫۱٪ بودند و شای� ترین اختال�ت در شیرخواران حا�� از لقاح �بی�ی، 

سیست� ادراری تناسلی )۱٫۲٪( و �لبی عرو�ی )۱٫۰۷٪( بود.

کمک باروری و  بروز اختاالت مادرزادی عمده در شیرخواران حاصل از درمان های 
مقایسه آن با شیرخواران حاصل از لقاح طبیعی

دک�ر رامین م�فری کرمانی١ ، منصوره فرهن� نیا ٢ 

استادیار�هاد دانش�اهی دانش�اه علوم پزشکی تهران. ۱
�روه ژنتی� پ�وهشکده رویان. ۲ استادیار 
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�ر �ه در این م�ال�ه حج� نمونه محدود بوده ولی به نظر می رسد شیو� اختال�ت مادرزادی عمده در شیرخواران حا��  گیری: ا نتیجه 

که در  کشــورهای دی�ر )اســترالیا و ســوئد(  کم� باروری تقریبا ۲ برابر شــیرخواران حا�� از لقاح �بی�ی اســ� و این آمار با آمار  از درمان های 

کرده اند، مشابه اس�. این زمینه تحقیق 

با تو�ه به شیو� با�تر اختال�ت ع�النی اسکلتی و ادراری تناسلی در این دسته از شیرخواران، تو�یه می شود در بدو تولد سونو�رافی از 

مفص� هی� دو �رف و سیست� ادراری تناسلی درخواس� شود.

کم� بارداری، لقاح �بی�ی، اختال�ت مادرزادی کلیدی: شیرخواران، درمان های  واژه های 
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کریســتالیزه مت�مفتامیــن هــا در ایران  فــرم هــای بلــوری شــده یــا 

که ا�ر و ســرع� تا�یر ب�شــتری  به نام خیابانی شیشــه م�روف اســ� 

از مت�مفتامیــن غیرکریســتالیزه یــا ترکیبــات آمفتامینــی دارد، در�ــه 

خلوص بسیار با�یی داشته و به راحتی �اب� استفاده اس�. شیشه 

که از ماده پ�شــتاز  یــ� ماده محرک CNS Stimulant( CNS( اســ� 

ســودوافدرین ساخته می شود. ترکیبات آمفتامینی شام� ترکیبات 

کســتازی  ا ماننــد  مت�مفتامیــن  ترکیبــات  ریتالیــن،  ماننــد  دارویــی 

کــه بــه اســامی  کریســتالیزه مت�مفتامین هــا  )MDMA (و فــرم هــای 

کریســتال، speed نامیــده   ،ice ،)glass( مختلــ� از �ملــه شیشــه

می  شــوند و عل� این نام��اری ظاهر بلور مانند این ترکیبات اســ� 

کــه شــبیه خرده هــای یــ�، نبات یا ســن� نمــ� هســتند. از �ریق 

کــی، استنشــا�ی و تزریقــی ��ب می شــود. شیشــه در بال�ین  خورا

کودکان م�موً� اشتباهی  به �ورت استنشــا�ی مصرف می شود اما 

شیشه یا لوازم مصرف آغشته به آن را بل� می کنند و یا حتی در تماس 

که فردی درحال است�مال شیشه باشد د�ار  استنشــا�ی در محلی 

مسمومی� می شوند.

مسمومیت با مت�مفتامین ها:

CNS  �مت�مفتامیــن ها از مواد محرك هســتند ی�نــی عالی� تحری

کــه علــ� ایــن ا�ــر آزاد ســازی نوروترنســمیتر های  کننــد  ایجــاد مــی 

تحریکــی از �مله نور اپی نفرین، اپی نفرین، دو�امین و ســروتونین 

کند. شیشه به  می باشــد ل�ا ی� ســندرم سم�اتومیمتی� ایجاد می 

کریستالی شفاف اس�  شک� پودر بلوری شک� سفید یا نباتی رن� 

که به راحتی �اب� اســتفاده بوده و مصرف آن هی��ونه بویی ایجاد 

 CNS �کودکان عالی� شــدید تحری ک� در  کند. خوردن مقدار  نمی 

کندکــه همــراه با عالیــ� دی�ــر از �مله حــرکات بی هدف  ایجــاد مــی 

تکراری و سندرم سم�اتومیمتی� مانند میدریاز و ت�ریق اس�.

که این ترکیبات باع� بی اشــتهایی شدید و افزای� انرژی  از آنجا 

�اهی به غل� به عنــوان داروی �غری تجویز  �ردد  و تحــرک فــرد می 

می شود.

 عای� مسمومیت حاد:

کلیه عالی� حیاتی افزای� می یابند )ی�نی افزای�   عای� حیاتی:  

کودکان  ضربان �لب، در�ه حرارت، ت�داد تنف� و فشار خون(. در 

شــای� تریــن یافتــه افزایــ� ضربــان �لــب اســ� و در موارد شــدیدتر 

ممکن اس� سایر ت�ی�رات از �مله پرفشاری خون ایجاد شود.

دک�ر فریبا فرنقی ١

مسمومیت با شیشه

کودکان- فلوشی� س� شناسی بالینی و مسمومی� ها- دانش�اه علوم پزشکی شهید بهشتی. ۱  استادیار 
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وضعیت کلی: احساس سرخوشی، پرتحرکی، پرحرفی، بی خوابی، 

کاهــ� اشــتها، احســاس �ــدرت و انــرژی، دهیدراتاســیون، انجــام 

حرکات تکراری و بی هدف 

مردم� ها: میدریاز

پوست: افزای� ت�ریق

کســی،  عایــ�  نورولوژیــ�: رفتارهــای تها�مــی، آژیتاســیون، آتا

ترمــور، تشــن�، توه�، ه�یان، ســایکوز، اختالل ســ�� هوشــیاری، 

سردرد، رفتارهای تکراری، خون ریزی م�زی

کلیوی: ATN، رابدومیولیز عای� 

عای� ع�انی: ری�یدیتی، میونکروز

عای� �لبی عرو�ی: شوك، ایسکمی میوکارد، AMI، دی� ریتمی.

افزایــ�   ،ARDS نکــروزان،  واســکولی�   ،SIADH عایــ�:  ســایر 

 DIC ،آنزی� های کبدی

عوارض:

تحریــ� شــدید و مــداوم ســم�اتی� مــی توانــد منجر بــه افزای� 

که خــود می توانــد باعــ� عــوارض بدتری  �ــردد  شــدید فشــار خــون 

ماننــد: خونریزی م�زی، ســکته �لبی و دیسکســیون شــریان آئورت 

کودکان یا افراد �وان شود.  )�ار�ی �دار رگ( حتی در 

ک� آبی و اختال�ت الکترولی� مخصو�ًا هی�وکالمی 

�اه نیاز به دیالیز می شود. کلیوی و  رابدومیولیز منجر به اختالت 

�اه منجر به ا�دامات  احســاس �درت، شــجاع�، توه� و ه�یان 

ک مانند پرش و تروما و.. می �ردد. خ�رنا

افزای� شدید حرارت بدن به م�ز و سایر ار�ان ها آسیب می رساند. 

کلینیک: ارزیابی �ارا 

  CBC، Cr، BUN، LDH، CPK، Blood Gas ،ندخون، الکترولی� ها�

کبد،  آزمایــ� ادرار و ســایر آزمایشــات از �ملــه تســ� های عملکــرد 

تســ� های ان�قــادی برحســب مــورد ممکن اســ� نیاز باشــد. ماده 

مصرف شده را می توان با آزمای� ادرار تشخی� داد.

کتور آنزی� های  ECG و در�ورت بروز عالی� ایســکمی یا ریســ� فا

�لبی اندازه �یری شود. 

Brain CT scan در�ورت عالی� ش� به خونریزی م�زی از �مله 

عالی� لترالیزه، تشن�،کما، تروما انجام شود. 

درمان:

و  آژیتاســیون  کنتــرل  درمانــی،  مایــ�   ،ABC درمــان  اســاس   

کنترل  کلیوی،  هی�رترمی، تشن�، رابدومیولیز، نارسایی 

فشــار خــون و ســایر عوارض اســ�. روش هــای دکونتامیناســیون 

کی می تواند مفید باشد.  �وارش در مســمومی� های خورا دســت�اه 

)شستشــوی م�ــده و ذغال ف�ــال(. ب�مار باید در �ــای آرام و خن� 

کــ� آبــی درمــان شــود. اختــال�ت الکترولیتی مهــ� از �مله  باشــد و 

�ردد. هی�رکالمی ا�الح 

که در  مه� ترین دارو در درمان این مسمومی� بنزو دیازپین اس� 

کنترل تشن�، آژیتاسیون، هی�رترمی، افزای� فشار خون، رفتارهای 

تها�می و رژیدیتی ع�النی مو�ر می باشد و �اه نیاز به دوزهای با� یا 

تکراری یا انفوزیون مداوم اس�. مصرف بنزودیازپ�ن ها )میدازو�م، 

کنترل تنف�  که با  دیاز�ام، لوراز�ام(  به �ورت وریدی ار�� اســ� 

کرد.  که ب�مار آرام نشود می توان �ندین بار تکرار  تجویز و در �ورتی 

در�ــورت عدم امــکان تزریق وریدی می تــوان بنزودیازپ�ن ع�النی 

)میدازو�م یا لوراز�ام( یا رکتال )دیاز�ام( تجویز نمود.

 ترخی�: 

کلیــوی یا م�زی  در �ــورت عــدم ایجاد عارضــه از �ملــه در�یری 

و...، دوره ب�ماری حدود۲۴ ساع� اس�.

15

خبــرنـامـه/ سـال سیزدهم/ شـماره چهل و پنجم/ بهار 1395



�رم  کمتر از ۷ میلی  �رم و  کیلو  �رم در دسی لیتر برای نوزادان با وزن تولد ب�شتر از ۲  کمتر از ۸ میلی  کلسی� سرم  تعری�: هی�وکلسمی غلظ� 

کیلو�رم می باشد.  کمتر از ۲  در دسی لیتر برای نوزادان با وزن تولد 

کند:  هی�وکلسمی با دو فرم بالینی در نوزادان تظاهر می 

هیپوکلسمی زودرس: در روزهای اول ب�د از تولد و ب�شتر در موارد زیر دیده می شود: ••

- نوزادان نارس 

- نوزدان مادران دیابتی 

- آسیفکسی زمان تولد 

- تاخیر رشد داخ� رحمی 

هیپوکلسمی دیررس: م�موً� ب�د از هفته اول تولد و ب�شتر در موارد زیر اتفاق می افتد. ••

کلسی� به فسفات و یا غلظ� فسفات زیاد  که از شــیرهای با نسب� نامناسب  که در نوزادان ترم ســالمی  کالســی�:  - هی�وکلســمی دیررس 

�اوی( اتفاق می افتد.  استفاده می کنند )مانند شیرهای با منشاء 

- هی�ر�اراتیروی�دی مادر 

- هی�ومنیزیمی 

 D کمبود ویتامین  -

- هی�و�اراتیروی�دی نوزاد 

� و .....(  - سایر موارد )سندرم دی �ور

ت�اهرات بالینی: 

که نوزاد عالم� دار شود عالیمی مانند تحری� ��یری، لرزش  در ب�شتر موارد نوزاد مبتال به هی�وکلسمی بدون عالم� می  باشد. در �ورتی 

کلونی� موض�ی دیده   با تحری� افزای� می یابد در آنها دیده می شود. در موارد م�دودی نیز به  �ورت تشن� �نرالیزه و یا 
ً

که م�مو� و ترمور 

می شود. 

تشخی�: 

کلسی� سرم در همه نوزادان پرخ�ر برای  �یری غلظ�  که بسیاری از نوزادان مبتال به هی�وکلسمی بدون عالم� هستند اندازه  با تو�ه به این 

تشــخی� هی�وکلســمی ضروری اســ�. بهترین زمان اندازه �یری کلســی� سرم ۲۴ ســاع� ب�د از تولد می باشــد. اندازه �یری های ب�دی برحسب 

هیپوکلسمی نوزادی

دک�ر حسین فخرایی١ دک�ر محمد کا�میان٢

فوق تخص� نوزادان- استاد دانش�اه علوم پزشکی شهید بهشتی. ۱
فوق تخص� نوزادان- دانشیار دانش�اه علوم پزشکی شهید بهشتی. ۲
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ضرورت به �ورت روزانه انجام می شود. 

درمان: 

�لوکونات ده در�د به  کلســی�  کنند، محلول  کام� اســتفاده می  که از ت��یه دهانی به �ور  در نوزادان مبتال به هی�وکلســمی بدون عالم� 

کی  کیلو�رم وزن بدن( هر شــ� ســاع� به �ورت خورا �رم به ازای هر  �رم وزن بدن )۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی  کیلو  میــزان ۱ تــا ۲ میلــی لیتــر بــه ازای هر 

کلسی� سرم به حد �بی�ی برسد ادامه می یابد.  که غلظ�  تجویز می شود و تا زمانی 

کلسی� به  کام� استفاده نکنند و یا نوزادان عالم� دار همین مقدار  کی به �ور  در نوزادان مبتال به هی�وکلسمی زودرس �نان�ه از ت��یه خورا

�ورت وریدی به آنها داده می شود. 

کنترل مح� تزریق انجام شــود .�نان�ه نوزاد مبتال به  �لوکونــات وریــدی بایــد در مدت ۵ تا ۱۰ د�یقــه با �ای� د�یق ضربان �لب و  کلســی� 

کرد. ب�ــد از درمان مرحله حاد  هی�وکلســمی در حــال تشــن� باشــد و به دوز اولیــه �واب ندهد، دوز ب�ــدی را ب�د از ده د�یقه می تــوان تزریق 

درمان ن�ه دارنده به �ورت با� ادامه می یابد. 

کلسی� به  کنتراندیکاســیون،  به مح� ت�بی� وض�ی� بالینی نوزاد و بر�رف شــدن عالی�، بهتر اســ� در �ورت تحم� نوزاد و عدم و�ود 

کلسی� ادامه یابد.  کی تا زمان �بی�ی شدن میزان  �ورت خورا

کــه هی�وکلســمی بــه درمان �اســ� ندهد اندازه �یــری منیزی�، فســفر، الکالین فســفاتاز و PTH )نوزاد و در مــواردی مادر( تو�یه  در مــواردی 

�رم منیزی� المنتــال به ازای هر  کــه هی�ــو منیزیمی محرز شــود، تزریــق داخ� ع�له ســولفات منیزی� به مقدار ۵۰ میلــی  می شــود. در �ورتــی 

کلســی� و منیزی� ســرم برای ی� یا  کنترل غلظ�  کیلو�رم وزن بدن )۰/۱ میلی لیتر از محلول ۵۰ در�د ســولفات منیزی�( هر ۱۲ تا ۲۴ ســاع� با 

دو دوز تو�یه می شود. 

توضیحات: 

۱- �نان�ــه هی�ر�اراتیروی�ــدی مــادر و یــا هی�و�اراتیروی�ــدی نوزاد محرز شــود و یا در موارد هی�وکلســمی مقــاوم به درمان انجام مشــاوره با 

فوق تخص� غدد ا�فال تو�یه می شود. 

۲- انجام رادیو�رافی �فسه سینه و ارزیابی اندازه تیموس در موارد هی�وکلسمی مقاوم به درمان ضروری اس�. 

۳- بررسی های ایمونولوژی� در موارد هی�وکلسمی مقاوم ممکن اس� ضروری باشد. 

کوکاردیو�رافی در موارد هی�وکلسمی مقاوم به درمان ضروری تو�یه می شود.     ۴- بررسی سیست� �لبی عرو�ی و انجام ا
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مکاتبات انجام شده با انجمن
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مسئول میزگردعنوان ساعتتاری� برنامه

ک� خونی ها۹۵/۶/۷۱۱/۳۰-۱۳/۰۰ دکتر محمد تقی ارزانیانتشخی� و درمان انواع 

کودکان۹۵/۷/۴۱۱/۳۰-۱۳/۰۰ کتاب ال�وریت� ب�ماری های شای�  کریمیم�رفی  دکتر عبدا� 

دکتر حسین فخراییمسای� و مشکالت رای� نوزادان۹۵/۸/۲۱۱/۳۰-۱۳/۰۰

کسیناسیون۹۵/۱۰/۵۱۱/۳۰-۱۳/۰۰ دکتر شیرین سیاح فرسوا�ت شای� در مورد وا

دکتر غالمرضا خاتمی دل درد۹۵/۱۱/۳۱۱/۳۰-۱۳/۰۰

کودکان۹۵/۱۲/۱۱۱/۳۰-۱۳/۰۰ دکتر عباس مدنیهی�وناترمی و درمان آن در 

برنامه•جلسات•علمى•ماهیانه•انجمن•پزشکان•کودکان•ایران•در•سال•1395

کودکان ایران در روزهای یکشــنبه م�ابق برنامه فوق در ب�مارســتان مفید راس ســاع� ۱۱:۳۰  �ردهمایی علمی ماهیانه انجمن پزشــکان 

�ب� بر�زار می شود. �زم به ذکر اس� �لسات دارای امتیاز بازآموزی می باشد. 
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کودکان در بهار 1395 برنامه مدون ویژه متخصصین 
روزهای �نجشنبه

�نجشنبه 1395/۲/9
کد 331۲۰۰۲۷
کودکان ویژه 

کودکان مدون روان�زشکی 

کودکان                                                                                   11:۰۰- ۸:۰۰ روان�زشکی 
کودکان، استاد دانش�اه علوم پزشکی ایران آ�ای دکتر بهروز �لیلی؛ فوق تخص� روان�زشکی 

��یرایی                                                                                                         11:3۰- 11:۰۰

رفتارهای ناهنجار                                                                                   13:3۰- 11:3۰                                                                
کودکان کریمی؛ متخص�  آ�ای دکتر حسین 

�نجشنبه 1395/۲/1۶
کد 331۲۰1۶
کودکان ویژه 

بیماری های خونی در اطفال 

آنمی                                                                                                                 11:۰۰- ۸:۰۰
کودکان، اســتاد دانشــ�اه علوم پزشــکی  آ�ــای دکتــر محمــد تقــی ارزانیــان؛ فــوق تخص� ب�مــاری های خــون و آنکولــوژی 

شهید بهشتی 

��یرایی                                                                                                             11:۰۰-11:3۰

کامل سلول های خونی                                                      11:3۰-1۲:۰۰ شمارش 
کــودکان، اســتاد دانشــ�اه علوم پزشــکی  آ�ــای دکتــر حســن ابوالقاســمی؛ فــوق تخصــ� ب�مــاری هــای خــون و آنکولــوژی 

شهید بهشتی

فرآورده های خونی                                                                                  13:3۰- 1۲:۰۰
کــودکان، اســتاد دانشــ�اه علوم پزشــکی  آ�ــای دکتــر حســن ابوالقاســمی؛ فــوق تخصــ� ب�مــاری هــای خــون و آنکولــوژی 

شهید بهشتی

�نجشنبه 1395/۲/۲3
کد 331۲۰۰1۸
کودکان ویژه 

کلیه و دست�اه  بیماری های 
ادراری در اطفال

عفونت دست�اه ادراری                                                                          9:۰۰- ۸:۰۰
کودکان؛  استاد دانش�اه علوم پزشکی تهران کلیه  آ�ای دکتر عباس مدنی؛ فوق تخص� 

کس  ادراری                                                                                      1۰:۰۰- 9:۰۰ ریفا
کودکان، دانشیار دانش�اه علوم پزشکی تهران کلیه  خان� دکتر نکیسا هومن؛  فوق تخص� 

هما�وری                                                                                                     11:3۰- 1۰:۰۰
کودکان،  استاد دانش�اه علوم پزشکی تهران کلیه  آ�ای دکتر ن�م� ا� ع�ایی؛  فوق تخص� 

��یرایی                                                                                                              11:3۰-1۲۰۰

پروتئینوری                                                                                                   1۲:۰۰-13:3۰
کودکان، دانشیار دانش�اه علوم پزشکی تهران کلیه  خان� دکتر نیلوفر حا�ی زاده؛ فوق تخص� 

�نجشنبه 1395/۲/3۰
کد 331۲۰۲3
کودکان ویژه 

بیماری های عفونی در اطفال 

ه�اتیت ویروسی                                                                                       ۸:۰۰-1۰:۰۰
کودکان، دانشیار دانش�اه آزاد اسالمی  �وارش  آ�ای دکترحامد شفق؛ فوق تخص� 

��یرایی                                                                                                            1۰:۰۰-1۰:3۰

ک�سابی                                                              1۰:3۰-11:3۰  سندرم نق� ایمنی ا
کودکان، استاد دانش�اه علوم پزشکی تهران  خان� دکتر خدیجه دانشجو؛ فوق تخص� عفونی 

انتروویروس ها                                                                                           13:3۰- 11:3۰
کودکان، دانشیار دانش�اه علوم پزشکی شهید بهشتی آ�ای دکتر سید علیرضا فهی� زاد؛ فوق تخص� عفونی 
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کودکان در بهار 1395 برنامه مدون ویژه متخصصین 
روزهای جمعه

جمعه  1395/۲/1۰

کد 331۲۰31

کودکان ویژه 

کودکان اختاالت آلرژی 

گزمای اتوپیک                                                                                           ۸/۰۰-1۰/۰۰ ا
کودکان، استاد دانش�اه علوم پزشکی تهران   خان� دکتر �با عرشی؛ فوق تخص� آس� و آلرژی 

��یرایی                                                                                                            1۰/۰۰-1۰/3۰ 

کهیر- آلرژی های �ذایی و دارویی                                                   1۰/3۰-1۲/3۰
کودکان، استاد دانش�اه علوم پزشکی تهران   آ�ای دکتر مس�ود موحدی؛ فوق تخص� آس� و آلرژی 

کونژنک�یویت                                                               1۲/3۰-13/3۰ رینیت آلرژیک و 
کودکان، استاد دانش�اه علوم پزشکی تهران آ�ای دکتر مس�ود موحدی؛  فوق تخص� آس� و آلرژی 

جمعه 1395/۲/1۷

کد 331۲۰۲5

کودکان ویژه 

مرا�بت های اولیه �ش� و 

گوش

گوش و حل� و بینی                                                       1۰/3۰- ۸/۰۰  مسایل مه� 
�لو و ب�نی �وش،  آ�ای دکتر شهرام حسنی؛ متخص� 

��یرایی                                                                                                            1۰/3۰-11/۰۰

مسایل مه� بهداشتی درمانی اولیه �ش� اطفال                    11/۰۰-13/3۰ 
آ�ای دکتر دانیال روشندل؛ متخص� �ش� پزشکی

جمعه 1395/۲/۲4

کد 331۲۰۰9

کودکان ویژه 

بیماری های سیست� تنفسی 

در اطفال 

سل                                                                                                                  9/3۰- ۸/۰۰
آ�ای دکتر محمدرضا بلورساز؛ فوق تخص� عفونی ا�فال، استاد دانش�اه علوم پزشکی شهید بهشتی

آس�                                                                                                                 11/15- 9/3۰
کودکان، استاد دانش�اه علوم پزشکی تهران   آ�ای دکتر مس�ود موحدی؛  فوق تخص� آس� و آلرژی 

��یرایی                                                                                                           11/15-11/3۰

عفونت های حاد تنفسی فو�انی                                                     11/3۰-13/15
آ�ای دکتر پرویز �با�بایی؛ فوق تخص� عفونی ا�فال، استاد دانش�اه علوم پزشکی تهران

جمعه 1395/۲/31

کد 331۲۰۲9

کودکان ویژه 

بیماری �لبی- شیرخوار شل 

بیماری های مادرزادی �لب                                                              ۸/۰۰-1۰/۰۰ 
کودکان، استاد دانش�اه علوم پزشکی تهران                                                           خان� دکتر الهه ملکان راد؛ فوق تخص� �لب 

��یرایی                                                                                                         1۰/۰۰-1۰/3۰

پیش�یری و درمان آندوکاردیت حاد                                           1۰/3۰-11/3۰
کودکان، استاد دانش�اه علوم پزشکی تهران                                 خان� دکترالهه ملکان راد؛ فوق تخص� �لب 

شیرخوار شل                                                                                          3۰ /11/3۰-13 
کودکان   کریمی؛ متخص�  آ�ای دکتر حسین 
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لیست همایش های داخلی

کن�ره محل برگزاریتاری� برگزاریعنوان 

کودکان ایران، همای� سالیانه انجمن پزشکان 

سی و هفتمین بزر�داش� استاد دکتر محمد �ریب و �هارمین 

کودکان ایران و ترکیه نشس� علمی انجمن پزشکان 

کتابخانه ملی ۴-۱ اردیبهش� ۱۳۹۵ تهران، 

کودکان ایران  تهران، ب�مارستان آتیه۳ اردیبهش� ۱۳۹۵ششمین همای� سالیانه انجمن �لب 

کودکان  کن�ره ب�ن المللی انجمن نفرولوژی  شیراز، هت� بزرگ شیراز ۱۷-۱۵ اردیبهش� ۱۳۹۵�نجمین 

کودکان ایران کن�ره سا�نه انجمن �راحان  تهران، مرکز همای� های رازی  ۲۴-۲۰ اردیبهش� ۱۳۹۵ب�س� و �هارمین 

کودکان و کن�ره دوسا�نه ب�ن المللی انکولوژی  دومین 

بزر�داش� پروفسور پروانه و�وق
تهران،  ب�مارستان مح�۲۴-۲۲ اردیبهش� ۱۳۹۵

۲۷-۲۵ اردیبهش� ۱۳۹۵�نجمین همای� علمی سندرم داون
تهران، سالن همای� شهید 

کری مجتم� دانش�اهی ولی�صر    با

کبد  �وارش و  یازدهمین همای� ب�ن المللی ب�ماری های شای� 

کودکان
تهران،  ب�مارستان فرهیخت�ان۳۱-۲۹ اردیبهش� ۱۳۹۵

کودکان  �لی  ۹-۷ مرداد ۱۳۹۵نهمین همای� سراسری غدد و متابولیس�  تبریز، هت� �ارس ائ� 
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لیست همایش های بین المللی

عنوان•کنگرهتاریخ•برگزارىمحل•برگزارى

Shanghai, China30 March – 1 April 2016
 The Neonate - An international Symposium

for Asia

Barcelona, Spain31 March – 3 April 2016
 The 3rd World Congress on Controversies in

Pediatrics (CoPedia)

Brighton, United 

Kingdom
10–14 May 2016

The 34th Meeting of the European Society for 

Paediatric Infectious Diseases

Tehran, Iran11–13 May 2016
The 2nd Biennial International Pediatric On-

cology Congress

Athens, Greece25–28 May 2016The 49th Annual Congress of ESPGHAN

Vienna, Austria
15–17 July 2016

The2nd International Neonatology Association 

Conference

Vancouver , Canada17-22 Aug 2016The 28th International Congress of Pediatrics

Geneva , Switzerland21-25 Oct  2016
The 6th Congress of The European Academy 

of pediatric Society
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کودکان ایران فرم ثبت نام اع�ای انجمن پزشکان 

شماره شناسنامه: نام �در : نام خانواد�ی : نام : 

Name:last Name: : کد ملی

مح� تولد : تاری� تولد: شماره نظام پزشکی : 

� التحصی� دانشکده پزشکی :  سال اخ� دکترا : فار

دانش�اه : سال اخ� تخص� : متخص� رشته : 

کار :  رتبه دانش�اهی:نام موسسه مربو�ه:دولتی :آزاد : نو� 

تلفن :آدرس م�ب : 

کار :  تلفن :آدرس مح� 

آدرس منزل : 

آدرس �س� الکترونی�:

تلفن :

تلفن همراه: 

مح� مهر و ام�اء

تاری� :

مدارک مورد نیاز: 

۱- ۲ ���ه عک� ۴ × ۳ )برای اع�ای �دید( 

کدام ۱ برگ )برای اع�ای �دید( کارت مل�( از هر  کارت نظام پزشکی،  ۲- فتوک�ی )آخرین مدرک تخصصی، شناسنامه، 

۳- تکمی� فرم �ب� نام، نام و نام خانواد�ی به �تین نیز نوشته شود. )خوانا(

کام� را مر�وم فرمای�د.  ۴- ل�فًا آدرس 

 .)۰۲۶ )کــد  بزر�مهــر  شــ�به  تجــارت،  بانــ�   ۰۱۲۳۵۴۵۹۸۲ شــماره  �ــاری  حســاب  بــه  ریــال   ۵۰۰۰۰۰ مبلــ�  بــه  ع�ویــ�  حــق  پرداخــ�   -۵

�ردد.  مدارک فوق همراه با ا�� فی� حق ع�وی� پرداختی به نشانی انجمن ارسال 

کد �ستی ۱۴۱۶۹۳۴۸۹۶ تهران: خیابان ولی�صر، خیابان بزر�مهر، تقا�� فلس�ین، شماره ۲۰، 

IRANIAN SOCIETY OF PEDIATRICS

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