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 نام و موضوع گزارش     

 و مميزي رشته اطفال معرفي  انجمن پزشكان كودكان ايران  

 

 انجمن پزشكان كودكان ايران

 

 گروه علوم پزشكي اطفال

 و آموزش پزشكي درمان ،وزارت  بهداشت 

 علمي و فن آوري رياست جمهوري اسالمي ايرانارائه شده به معاونت 

 دكتر سميرا ذكائي - دكتر منصور بهرامي : مجري طرح  

 5811/ 51/52      :تاريخ خاتمه گزارش 
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 بسمه تعالي

 

 معاونت علمي و فن آوري  دفتررياست جمهوري

 

 با سالم و احترام  ،

اطفال ايران  توسط انجمن پزشكان ضمن تشكر از كوشش و پي گيري شما در مميزي طب 

ثمرات آن در  "مطمئناكودكان كه موجب شروع فعاليتي اساسي و ماندگار براي كشور شده است و

 .آينده معلوم خواهد شد 

 .كه داشتيم آنچه ميسر شد تقديم مي نماييم در فرصتي 

ان ادامه خواهد رشته اطفال  در سطح كشور همچن يم كوشش ما براي تكميل مميزي اطمينان ميده

 .تقديم خواهد شد 98يافت و اطالعات بدست آمده حداكثر تا پايان خرداد ماه 

 

 دكتر غالمرضا خاتمي       

 رئيس انجمن پزشكان كودكان ايران          
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 : قدمه   م

 از آنجا كه كشور در طي سالهاي اخير در همه ابعاد خود را براي دستيابي به اهداف بيست ساله

آماده( 4002  سال)  

نيز در اين حركت بزرگ خود را مسئول دانسته و پس از  ايران انجمن پزشكان كودكان. مي كند  

فن آوري دفتر رياست جمهوري توانمندي هاي خود را براي مميزي محترم در خواست معاونت 

.مي دارد   شرايط بهداشت و درمان كودكان اايراني اعالم  

يد واريم در در اين رابطه طبق فرمت اعالم شده از طرف آن سازمان گزارش اوليه را تقديم و ام

.گرددگزارش نهائي نواقص موجود بر طرف   
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 تاريخچه طب اطفال و پيشينه ايران

تاريخچه طب اطفال بر مي گردد به قرن نهم و رازي پزشك معروف ايراني كه اولين كتاب 

را در زمينه بيماريهاي كودكان نوشته است و به همين دليل برخي از تاريخ نگاران علم 

 پزشكي او را پدر طب اطفال 

 . خوانده اند

اب خود فردوس معلم وي علي ابن سهل ربان آل طبري بحث هايي در اين زمينه در كت

 .الحكمه داشته است

توسط  0350اولين  كار در رابطه با طب اطفال در دنياي غرب كتاب بچه هاي سيركا در 

 .توماس فاير كه خود ملهم از كارهاي رازي و ابن سيناست

طب اطفال بصورت مجزا از علم طب بطور واضح در قرن نوزدهم درلندن در بيمارستان 

 .شكل گرفته است   0934ند درسال كودكان در خيابان اورما

در همان .اين بيمارستان از قديمي ترين بيمارستانهاي اطفال در دنياي انگليسي زبان هاست 

سالها پزشك مهاجر آلماني بنام آبراهام جاكوب در زمينه اطفال شروع به كار كرده كه وي 

 .را پدر طب امريكا مي دانند

اولين بار در دانشگاه تهران با تشكيل گروه آموزش پزشكي كودكان در ايران براي -

اين گروه اولين گروه آموزشي كودكان در . كودكان به همت دكتر محمد قريب آغاز شد 

تشكيل شده و فعاليت هاي آموزشي و  0540سطح دانشگاه هاي كشور مي باشد كه از دهه 

 .پژوهشي خود را در سطح دوره عمومي پزشكي آغاز نموده است 

در دانشگاه تهران و در بيمارستانهاي امام  0552صصي رشته كودكان از سال آموزش تخ

 و بهرامي شروع و بتدريج ساير دانشگاههاي كشور توسعه يافت و به تدريج در همه 
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آموزش فوق  0533از سال  . دانشگاههاي كشوري و رشته هاي تخصصي اطفال افتتاج شد 

طبي كودكان در رشته بيماريهاي كليه تخصصي رشته كودكان در بيمارستان مركز 

از سال  "كودكان آغاز شد كه با وقوع انقالب اسالمي براي چند سال متوقف و مجددا

ش هاي وزير وقت بهداشت جناب در مراكز دانشگاهي كه واجد شرايط بودند با كوش.0533

 .آقاي دكتر مرندي و مرحوم استاد دكتر سيد احمد سيادتي آغاز بكار كرد 
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   انجمنتاريخچه  

 

با همت استاد دكتر محمد قريب در محل بيمارستان   0543انجمن پزشكان كودكان ايران از سال  

در بيماستان نيكوكاري واقع در  0552رازي شروع بكار نمود و جلسات علمي و اجتماعي از سال  

در  خيابان امام خميني و سپس در بيمارستان خواجه نوري واقع در دروازه شميران ادامه يافت 

كوشش استاد دكتر .  انجمن پزشكان كودكان به صورت رسمي كار خود را آغاز نمود  0553ال س

 تهرانمحمد قريب در جهت ارتقاء سطح دانش پزشكان اطفال بخصوص آنها كه در جنوب شهر

جلسات علمي همكاران متخصص اطفال  درطبابت ميكردند و گروهيكه بيماران فراوان داشتند بود و

.  بيماران جالب خود را معرفي و براي درمان وي از حاضرين مشاروه مي نمودندمشكالت مطب و 

آقاي دكتر رضا معظمي و اگذار و ايشان در حدود به در سالهاي پايان عمر استاد رياست انجمن 

                                                                                                                                               .                          زحمت اداره انجمن را بعهده داشتندبا درايت تمام و حفظ خط مشي استاد  سال  40

بعد از كناره گيري استاد دكتر رضا معظمي مسئوليت انجمن به مرحوم دكتر سيد احمد سيادتي 

 والي تمام توان خود را براي ارتقاء منزلت علمي و اجتماعي واگذار شد و ايشان طي سالهاي مت

مصرف نمودند و بعد از فوت مرحوم دكتر سيادتي تا زمان انتخابات بعدي آقاي دكتر انجمن 

عباس مؤمن زاده مسئوليت اداره انجمن را بعهده گرفتند و درحال حاضر جناب آقاي دكتر 

 اقي آذر و آقايان دكتر يحيي عقيقي  ، غالمرضا خاتمي رياست انجمن و خانم دكتر رز

محمد  سيدمرتضي لساني ، دكترسيد  دكتر  محمد علي نيلفروشان ،  دكتر اسفنديار بداغي ، دكتر 

رضا بلورساز ، دكتر اكبر كوشانفر  ، دكتر منصور بهرامي  ، اعضاء اصلي انجمن هستند و آقاي 

با تشكيل جلسات هفتگي در ادامه راه انجمن و مجدانه  دكتر حسين كريمي بازرس انجمن مي باشند

 و ارتقاء سطح مسئوليت ها و خدمات مربوط تالش 

  .مي نمايند 
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    اهداف انجمن: 

 

 ارتقاء سالمت كودكان  -0

 . ارتباط با پزشكان اطفال داخل كشور و آگاهي از شرايط و وضعيت آنها  -4

اختيار گذاشتن  درو و اعضاء داخلي  ارتباط با تشكيالت و سازمانهاي بين المللي -5

اعضاء از طريق چاپ خبرنامه فصلي به زبان فارسي و چاپ  برايالزم اطالعات 

انگليسي براي ورود به جامعه بين المللي اطفال و آگاهي بيشتر علمي مجله 

ايران و تجربيات متخصصين از شرايط پزشكي اطفال  دنيا متخصصين اطفال 

 .ايراني 

ه ها به اهميت حفظ سالمت كودكان و آموزش خانواده ها براي مراقبت توجه خانواد -2

از طريق شركت در مصاحبه هاي بهداشتي در رسانه ملي بهتر و بيشتر به كودكان 

 و چاپ موضوعات بهداشتي در مطبوعات 

توانمند كردن آنها در ارائه  با پزشكان اطفال براي افزايش كارايي و پيوستهارتباط   -3

  به اطفال خدمات

پل ارتباطي بين سياستگزاران بهداشتي كشور و پزشكان اطفال و هماهنگ كردن  -3

 .خواسته هاي طرفين 

انجام بازآموزي هاي مدون و ارائه  با ارائه خدمات آموزشي به متخصصين اطفال -7

علمي در  مطالب آموزشي و اخبار نكنفرانس هاي ماهانه و كنگره ساليانه و گذراند

 . سايت انجمن 

و ساير  ها ف در مطبواكسن ها مورد مصر وزيعارائه خدمات رفاهي از طريق ت -9

 .خدمات بر حسب شرايط 
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 انجمن    عليشرايط ف: 

   فيزيكي -5

در خيابان  يك مجموعه آپارتمانيانجمن مستقر در دو واحد آپارتمان مجزا در   

  - 9:  تلفن  .  ، طبقه سوم مي باشد  40بزرگمهر ، نبش خيابان فلسطين ، پالك 

33839507  

متر مربع و پرسنل اداري با استفاده از خدمات دو  033كه در يك واحد به مساحت  

، فاكس ،   تكثيرمنشي و يك پزشك عمومي با تجهيزات كامپيوتر اداري روز اعم از 

با و رعايت زنجيره سرد  ها عت و اطاقي جهت نگهداري واكسناينترنت پر سر

اطاق  3با  در اين واحد .ست صنعتي خاص براي حفظ سالمت واكسن ها يخچالهاي

كار و ا طاق  وههايمجزا جلسات هفتگي اعضا هيئت مديره كتابخانه ،  اطاق  گر

 .كامپيوتر مستقر شده است 

شامل سالني با  واحد اداري  قابلطبقه و ممتر مربع هم  093به مساحت واحد ديگر  

براي انجام و فضاي كافي براي پذيرائي  گنجايش صد نفر با امكانات سمعي بصري 

 .ن كنفرانس ها و برنامه هاي مدو
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 ءاعضا -2

 :اعضاي هيئت مديره   

 رياست انجمن  آقاي دكتر غالمرضا خاتمي -0

 نايب رئيس   آقاي دكتر منصور بهرامي  -4

 دبير انجمن آقاي دكتر محمد رضا بلورساز -5

 خزانه دار آقاي دكتر محمد علي نيلفروشان -2

 بازرس انجمن  آقاي دكتر حسين كريمي -3

مرتضي لساني، سيد آقايان دكتر يحيي عقيقي ، خانم دكتر مريم رزاقي آذر و  -3

 .اعضاء هيئت مديره مي باشند  اسفنديار بداغي ، اكبر كوشانفر ،

 : در كشور   اطفال  متخصصين تعداد

. و پرينت آن گزارش شده   CD تعداد متخصصين اطفال كشور كه در يك 

 : نفر پزشك متخصص اطفال كه به تفكيك در شهرستان ها آمده 4500شامل  
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در سطح كشور طبق آخرين آمارتوزيع متخصصين كودكان                                                             

  

 تعداد نام شهر رديف

 0200 تهران 0

 090 خراسان 4

 034 اصفهان 5

 042 آذربايجان شرقي 2

 003 كرج 3

 004 مازندران 3

 85 فارس 7

 93 گيالن  9

 78 خوزستان 8

 34 آذربايجان غربي 00

 23 اروميه 

 39 كرمان 00

 20 مركزي 04

 57 قم 05

 53 گلستان 02
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 53 همدان 03

 55 زنجان 

 54 اردبيل 03

 50 يزد  07

 50 سمنان 09

 50 كردستان 08

 49 قزوين 40

 44 كرمانشاه 40

 44 ساري 

 40 سيستان و بلوچستان 44

 08 هرمزگان 45

 08 بابل 

 07 بوشهر 42

 03 لرستان 43

 03 كاشان 43

 03 قائمشهر 

 03 چهار محال بختياري 47

 05 دزفول 

 05 آمل 

 04 تنكابن 

 04 خوي 

 00 ايالم 49

 00 سبزوار 48

 9 كهكلويه و بوير احمد 50

 7 سياهكل 50

 3 آبادان 54

 2 مهاباد  55

 2 بم 53

 4 فسا 53

 3 ميانه 59
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 5 خدابنده 58

 3 سلماس 20

 9 چالوس 20

 3 اردكان 24

 3 تربت 25

 3 اهر 22

 2 دامغان 23

 3 بابلسر 29

 5 سواد كوه 30

 3 نوشهر 30

 3 نور 34

 3 بهشهر 32

 5 نكاء 33

 2 رامسر 37

 2 آباده 39

 4 آذرشهر 38

 2 قروه 30

 5 بناب 30

 3 انديمشك 34

 9 خرمده 35

 3 يوكان 32

 7 ماكو 33

 4 مياندوآب 39

 7 سلماس 38

 2 مهاباد 70

 7 نقده 70

 2 زابل 75

 5 اسفراين 72

 9 بهبهان 73

 7 مرند 77
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 3 بيرجند 79

 5 فردوس 78

 4 قاين 90

 

 

 : اطفال فوق تخصص هاي كشور در رشته هاي مختلف تعداد 

 

 نفر  023  نوزادان 

 نفر  059  خون 

 نفر    93   قلب 

 نفر    90  جراحي 

 نفر    70  عفوني 

 نفر    34  اعصاب 

 نفر    20  گوارش 

 نفر    50   غدد 

  نفر    30   كليه 

 نفر     00  آلرژي 

  نفر     00 روماتولوژي 
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    فعاليت هاي جاري انجمن: 

 تهيه  و توزيع واكسن ها مطابق برنامه ايمن سازي كشور  - 0

چاپ خبرنامه ، كه شامل خبرهاي علمي روز  ، فعاليت هاي علمي انجمن و اطالع رساني به  – 4

 .اعضا كه بصورت رايگان بين اعضاء توزيع ميگردد

 چاپ مجله علمي انگليسي و انتشار آن در داخل و خارج از كشور – 5

و  از پزشكانبرگزاري جلسات ماهانه علمي و ارائه مطالب متنوع و جديد علمي و بر حسب ني – 2

 مسائل روز

 50در ارديبهشت ماه هر سال كه تاكنون برگزاري كنگره ساليانه انجمن پزشكان كودكان   – 3

 .دوره برگزار شده است 

 تشكيل چندين دوره برنامه هاي مدون بازآموزي در طي سال براي متخصصين اطفال – 3

 همكاري با نظام پزشكي و وزارت بهداشت در موارد لزوم – 7

ي از شرايط طب اطفال در كشور و خدمات  مربوطه و كوشش براي ارتقاء سطح سالمت آگاه – 9

 .و بهداشت كودكان ايران 

اعالم نقطه نظرهاي علمي براي تدارك مكمل هاي با كيفيت بهتر از طريق مذاكره با كمپاني هاي  – 8

 .ودار( وارد كنندگان و توليد كنندگان  ) داروئي  

 تشكيل جامعه متخصصين اطفال كشور با انسجام و تشكيل انجمن هاي استاني و حفظ ارتباط – 00

 با آنها فعالٌ  فعال
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 . در برخي از مراكز استانها مثل اصفهان ، تبريز  ، شيراز  ، قم ، رشت  ، مشهد   

انجمن پزشكان كودكان استان تشكيل شده كه اميد است در همة مراكز استان اين 

ا فعال و به صورت زير مجموعه اي از انجمن پزشكان كودكان ايران با انجمن ه

 .سياستها وفعاليتهاي يكنواخت در عرصه پزشكي كشور خدمت نمايند 

رشته فوق تخصصي شامل اعصاب ، غدد ،  00در رشته بيماريهاي اطفال  - 00

، جراحي اطفال   عفوني   آلرژي ، گوارش  ، نوزادان ، روماتولوژي ، كليه ، خون ، قلب  ،

كه هر كدام فعاليتهاي آموزشي و علمي خاص خود را پيگيري مي كنند و . وجود دارد 

 انجمن پزشكان كودكان ايران در صدد  است با ايجاد 

ارتباط  هاي  بهتر و بيشتر با همكاران محترم خود در  انجمن هاي فوق تخصصي  به  

 .توان علمي و عملي خودبيافزايد

 

هيئت مديره  انجمن پزشكان كودكان ايران با تشكيل جلسات هفتگي پيوسته  – 04 

و تصميمات الزم را در هر زمينه  قرار داده مسائل روز پزشكي اطفال را مورد بحث  

 .اتخاذ مي كند 

به صورت همكار پيوسته در برگزاري دوره هاي آموزشي نظام پزشكي در  -05

ر ارگان ذيربط كه درخواست نمايد شركت مي جلسات مشورتي وزارت بهداشت و يا ه

 .كند و نظرات مشورتي خود را ارائه مي دهد

سايت انجمن آخرين اخبار مربوط به سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت ،  -02

جلسات ماهانه انجمن ، كنفرانس هاي علمي درون انجمن ، خبرنامه و مجله انگليسي را 

عموم مردم مي رساند و در ضمن مقاالت و فعاليتهاي به اطالع كليه همكاران پزشك و 

 .همكاران پزشك را به صورت اينترنتي دريافت مي دارد
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   تحليل محيط دروني  انجمن: 

 :نقاط  قوت    

 رضايت از رشته در بسياري از متخصصين اطفال -0

 خوشنامي بسياري از متخصصين اطفال  -4

 وجود فوق تخصص هاي مختلف  -5

 پذيري بسياري از متخصصين اطفالمسئوليت  -2

 ارتباطات مناسب بين متخصصين اين رشته  -3

 عالقمندي به اعتالي شاخص ها -3

 عالقه به آموزش -7

 عالقه به تحقيق -9

 توانمندي در اجرا -8

 مادر بودن رشته اطفال -00

 توانمندي متخصصين كودكان در آموزش پزشكي -00

، درمان و آموزش  مشاوره هاي فراوان متخصصين كودكان به وزارت بهداشت-04

 پزشكي در

 .نوزادان و كودكان  سالمت و تغذيه بهداشت شاخه هاي 
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   ضعفها: 

 .فقدان برنامه استراتژيك در جهت ارتقا سالمت  -0

 روزمرگي در برنامه هاي كشوري وابسته به سالمت كودكان -4

 تعداد بسيار كم مراكز تحقيقات سالمت كودكان -5

شرايط  "مطمئنا:)وكم نتيجه مثل همه مراكز دانشگاهي   بازآموزيهاي تئوريك -2

 . (انجمن از مراكز دانشگاهي بهتر است  

 درآمد پايين متخصصين اطفال  -3

پايين بودن ارتباط انجمن با متخصصين اطفال كشور و فوق تخصص هاي  -3

 رشته هاي مختلف اطفال

 .پايين بودن ارتباط انجمن با جامعه بين الملل  -7

 كمبود بودجه  -9

 عدم استفاده كافي وزارت بهداشت از توانمندي هاي موجود انجمن   -8

 عدم استفاده كافي سازمان نظام پزشكي از توانمند يهاي موجود انجمن   -00

 در هيچ زمينه اياختيارات  نداشتن  -00
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    دور نماي انجمن: 

قرار گرفتن طب كودكان در سطح عالي در بين كشورهاي منطقه در محورهاي  -0

ساله  40پژوهش در راستاي چشم انداز  و  آموزش درمان ، وبهداشت 

 .جمهوري اسالمي ايران

مستمر در تصميم گيريهاي آموزشي و پژوهشي و درماني در سطح  مشاركت -4

 .كشور

ارائه پروتكل هاي درماني براي بيماريهاي شايع كشور كه راهنماي همكاران  -5

 . در جريان كار روزانه آنها باشدمتخصص اطفال 

 ص هاييكجا براي متخصصين كودكان با فوق تخصو رهبري داشتن مديريت  -2

  براي خدماتي وابسته 

 .دقيق تر و صحيح تر 

داشتن جايگاهي بهتر در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي كشور   -3

بدون مشورت با انجمن به سالمت كودكان  اي هبرنامه از  يچ يكبطوريكه ه

 .تصويب نهائي نرسد 

صورت يك بازوي توانمند وزارت بهداشت در همه اموركودكان شناخته انجمن ب -3

 .شده و مسائل مهم كودكان در انجمن پزشكان كودكان ارزيابي شود 

در امور رفاهي و آموزشي ،  تصميم گيريداشتن اختيارات اجرائي بيشتر براي  -7

 تمديد

 .پروانه هاي متخصصين اطفال  

هاي اطفال ، كيفيت برنامه هاي آموزشي داشتن نقش مؤثر در انتخاب رزيدنت   -9

 .آنها و برگزاري امتحانات بورد 
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  زمينه هاي كليدي عملكرد رشته تخصصي بيماري هاي كودكان 

 

 و كاهش مرگ و مير نوزادان و كودكان  ارتقاء وضعيت بهداشت و سالمت كودكان  -0

 و ارتقا سطح خدمات در بيمارستانهاي اطفال  ارتقاء وضعيت درمان كودكان   -4

 آموزش در طب كودكان  ارتقاء وضعيت  -5

 وضعيت پژوهش در طب كودكان   ارتقاء  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  21 

 

 

 : ايران شرايط بهداشتي كودكان 

 

 ( نفر   000/400/0/ متولدين در سال   )درصد  4/0نرخ باروري  -

  %9كشور در حدود  كيلوگرم در كل  3/4متولدين كم وزن زير    -

  سال   3مرگ و مير كودكان زير  -
 .مي باشد           

  :  (  IMR   )شيرخواران در سال اول عمرمرگ و مير  -
 .مي باشد       

 /5مرگ و ميرهاي سال اول در هفته اول و   5/4سال در سال اول رخ ميدهد ،  3مرگهاي زير   5/4

بهمين جهت خدمات بهداشتي و درماني . ساعت مرگهاي هفتة اول در روز اول تولد رخ مي دهد  4

 .حيح در دورة نوزادي آثار مهمي در سالمت آينده كودكان خواهد داشت ص

 سال  78سال و براي مردان   90اميد به زندگي براي زنان   -

كم سواد  و نابرابر و در خانوارهاي فقير كشور ما مختلف مناطقدر  كمبود وزن هنگام تولد -

 هم نابرابر است بهره مندي از امكانات رفاهي و اجتماعي آندر كنار . بيشتر است 

نابرابري بهره مندي از خدمات بهداشتي درماني نيز به تشديد ميزان بروز تولد نوزاد با كمبود 

 .وزن هنگام تولد كمك كرده است 

متولد ميشوند (  preterm  (دنيا آمده در بيمارستان ها زودتر از موعد از مواليد زنده به%  45/ 3 -

. 

است و اين تفاوت از نظر % 3/40و زايمان طبيعي    3/43اين رقم در زايمان به روش سزارين  -

 .آماري معنادار است

 .به دنيا آمده اند ( Post  term) از مواليد زنده ديرتر از زمان مورد انتظار %   5/2 -

) گرم وزن داشته اند  4300از مواليد زنده به دنيا آمده در بيمارستان هاي كشور زير  %   9/8 -

LBW ) 

گرم وزن داشته اند و  4300از مواليد زنده به دنيا آمده در بيمارستان هاي كشور هم زير %  3/7 -

  هم زودتر از

( preterm  ) متولد شده اند. 

آمده در بيمارستان هاي كشور بهنگام به دنيا آمده اند ، ولي تاخير از مواليد زنده به دنيا  %   5/4 -

 .داشته اند (  IUGR)رشد داخل رحمي 
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در مناطق شرق ، جنوب شرق و جنوب كشور بطور معناداري ميزان بروز مواليد كم وزن از   -

 .مناطق شمالي و مركزي كشور باالتر است 

 

 

از %  2/03.    فعلي كشورمان است  از مشكالت يسوء تغذيه پروتئين  ، انرژي يك

%  3مبتال به كم وزني متوسط و شديد و % 8/00كودكان دچار كوتاه قد تغذيه اي و 

 .مبتال به الغري هستند

كشور به درجاتي با مشكالت سوء سال  3زير  كودكان  يك سوم ميتوان گفت 

 . تغذيه درگيرند

 تكامل رواني 

نمي شود و در سطح  توجهدر پزشكي اطفال ايران به تكامل كودكان به اندازه كافي 

پرداخته مي شود و مشكالت  كودكان فيزيكي  هايكشور بيشتر به اندازه گيري

در حاليكه . توسط والدين شناخته مي شود  "با تآخير و عموماآنها رواني و رفتاري 

گي براي تكامل كودكان برنامه ريزي سيستم بهداشتي كشور بايستي از اوايل زند

داشته باشد و پيدا كردن مشكالت رواني و رفتاري بطور اكتيو با انجام  صحيحهاي 

تست هاي خاص در اسرع وقت يا در اولين فرصت ممكن شناخته و تحت مراقبت 

 .قرار گيرد 

سالمت هستند ولي اعظم امكانات بهداشتي % 80از جمعيت كودكان كشور بيش از   -

 .درماني كشور صرف گروه بيمار ميگر دد و

براي گروه نوجوانان و جوانان ايران از نظر بهداشتي برنامة مشخص تنظيم نشده   -

 .و به اندازة الزم در برنامه ريزيها مورد توجه قرار نمي گيرند 

 .در كمين نوجوانان و جوانان ماست ...  انحرافات و آفات اجتماعي مثل اعتياد و   -

، كودكان كار و  (Child Abuse)سوء استفاده از كودكان    :ي نظير مسائلبه  

 .الزم نمي شود توجه  خياباني
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      تحليل و آناليز: 

بلكه به معني برخورداري از رفاه كامل جسمي  يستسالمتي به معني نبود بيماري جسمي ن

هر كودكي كه در دنيا متولد مي شود بالقوه توان زندگي سالم و . ، رواني و اجتماعي است 

 .سال دارد  70جسمي را در حدود   يعاري از معلوليت و ناتوان

همه والدين آرزومند كودكي سالم ، شاداب با عمري طوالني و عاري از معلوليت و ناتواني 

 . و برخوردار از زندگي با كيفيت مطلوب و مولد هستند 

براي برخورداري از سالمت جسمي ، رواني و اجتماعي بايد نيازهاي اوليه انسان شامل 

ترسي و برخورداري از خدمت تغذيه مناسب ، آب و محيط سالم ، مسكن مناسب  ، دس

 .آموزشي و بهداشتي و درماني فراهم شود

بسيار مهم  ويژگي هاي تعيين كننده سالمت يك كودك از نظر جسمي و تكاملي آگاهي از 

 است و بايد 

حدود نرمال رشد و تكامل كودك سالم و طيف و ابعاد طبيعي آن را از موارد بيماري 

 .شناخت 

شامل قد ، وزن  ، دورسر  و مقايسه با منحني هاي استاندارد بر  اندازه گيري رشد فيزيكي

حسب سن و جنس ساده است  ولي  انداره گيري  عملكرد ارگانهاي بدن به ويژه فعاليتهاي 

روان شناختي و عاطفي و اجتماعي نياز به  –گفتاري  –تكاملي از قبيل تكامل حركتي 

 .مهارتهاي بيشتري دارد 

 :اي شناخته شده و قديمي اما هميشه تازه و صحيح با توجه به عبارت ه

A  -    پيشگيري بهتر از درمان است. 

B  -  كودكان سازندگان و سرمايه هاي اصلي جامعه فردايند. 

C  -  رشد و توسعه كشور با سالمت جسمي و رواني مردم ارتباط  مستقيم دارد. 

D –  ريشه بسياري از بيماري ها را در دوران كودكي بايد جست. 
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اگر به صحت عبارت هاي فوق اعتماد داشته باشيم و اگر به نقش تغذيه در 

پيشگيري اوليه واقف باشيم آن گاه نقش پزشكي اطفال را در كشور پررنگ تر از 

 . ه مي كنيم قبل  مي خواهيم و به پزشكان اطفال به عنوان معماران جامعه سالم نگا

                 

 :شامل ارائه خدمات پزشكي در سطوح مختلف   ررسالت هاي پزشكان اطفال د

مختلف براي حفظ  همه جانبه تغذيه اي و مراقبت  –بهداشتي  خدمات اوليه  –الف               

 سالمت 

 . جسمي ور واني                  

 در زمينه بيماري هاي حاد و مزمن سرپائي  خدمات تخصصي  -ب

 خدمات بيمارستاني  -ج

 خدمات مشاوره اي –د 

 اداره و حفاظت از بيماري هاي مزمن   -ه

 مشاركت درخدمات پزشكي جامعه نگر -و

 مشاركت در خدمات مديريتي  -ز

 دفاع از حقوق كودكان در همه ابعاد -ح

 اجتماعي/ ارائه خدمات رواني  –ت 

انجمن پزشكان كودكان رسالت  اد گسترده خدمات پزشكان اطفال با نگاهي به ابع

 بايد به ايران 

با ارائه خدماتي پويا و جامعه نگر موجب شوند تا گونه اي باشد تا پزشكان اطفال 

 . بار بيماري ها  در سالهاي آينده كمتر شود 

 آداب و. مطب و درمانگاه محل خدمتشان محيطي امن ، راحت و آموزنده باشد 

عوامل مؤثر در رشد و تكامل كودكان را مثل تحريك سيستم عصبي نوزاد از بدو 

. تولد با ارتباط مكرر با او و نثار مهر و محبت فراوان ، به خانواده ها انتقال دهند 

در هر نوبت معاينه پزشكي ، به اختالالت رفتاري و رواني كودك توجه خاص نمايند 

سيناسيون ، تغذيه ، مسموميت ها و حوادث ، به خدمات پيشگيري از جمله واك. 

 .عنايت ويژه داشته باشند 
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دربارة مسائل شايع كودكان  ، جزوه هاي انجمن پزشكان كودكان مصمم است 

 دهمكاران خود را تشويق نماي.  دخانواده ها قرار دهپزشكان  وآموزشي در اختيار 

براي ايام تعطيل و ساعاتي كه در مطب نيستند ، محلي مناسب و مورد اطمينان تا 

مطب را با امكانات اوليه براي ادارة اورژانس . براي مراجعين خود در نظر بگيرند 

 . هاي پزشكي مجهز نمايند 

آموزش به . تعداد اقالم داروئي نوشته شده در حداقل الزم باشد   نسخه ها خوانا و

با ارائه  پزشكان  بايد است  پزشكان اطفالانجمن  ها مهمترين رسالت خانواد ه 

 .رفتارهاي مناسب و سنجيده ، معلميني عملي براي مراجعين خود باشند 

 .اين اصل  جايگزين بيمار محوري گرددپزشكي اطفال بايد سالمت محور باشد و

هاي كليه جزء اولويت  مختلف سنين   در طب پيشگيري و غربالگري توجه به 

 .برنامه ها باشد

 و حمايت از مادران شيردهحفاظت از مادران باردار

و ساير ن ، يناسيوتغذيه با شيرمادر ، واكس ، خوراكيرشد ، مايع درماني  پايش

 حين آموزشدر  مهمبايد بعنوان اصول  تغذيه كمكي مناسب ،  پيشگيري خدمات 

 .مورد توجه قرار گيرد  خدمت 

  Community)  )جامعه   يدبا يال بجاي بيمارستان محورزشكان اطفآموزش پ

 ي محور

 . گردد
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 رئوس مميزي در طب اطفال

 نقش عوامل اجتمائي در سالمت كودكان

%  30كه عوامل اجتماعي بيش از .سالمت كودكان بستگي به عوامل مختلف و گوناگوني دارد

 .آن را شامل مي شود

 .مي باشد% 03و عوامل فيزيكي و محيطي % 00زنتيك  وعوامل% 43ساير خدمات پزشكي 

بنا بر اين براي داشتن جامعه سالم كودكان ضروري استكه به عوامل اجتماعي شامل سواد 

مادران بنيه اقتصادي خانواده ،خدمات بهداشت رواني ،خدمات آموزش عمومي ،ضريب 

مومي و امنيت سياسي و بيكاري ،فرصت هاي ارتقا شغلي ،راهها  و وسائل ارتباط جمعي ع

اگر چه توسعه به سالمت عمومي افراد وابسته است ولي آثار متقابل .اقتصادي توجه شود

اين دو فاكتور براي تضمين سالمت عمومي اطفال و جامعه مهم است و سطح سالمت 

كودكان ايران كه از طرف جامعه پزشكان اطفال ارائه و وزارت بهداشت سرپرستي مي 

 .نتايج موثر ميرسدكه به عوامل زير بنائي جامعه توجه شود شود،آنگاه به

  -طب پيشگيري  

د ر آموزش طب اطفال به اندازه كافي فيزيولوزي تكامل و عوامل موثر برآن توجه نمي 

 .شود

به همين جهت شناخت زودرس اختالالت تكاملي و رفتاري كودكان در اكثر مواقع به موقع  

 .انجام نمي شود 

ات پيشگيري هنوز در آموزش و خدمت رساني گروه كودكان جايگاه خاص آموزش خدم

 .خود را پيدا نكرده است

 . دسترسي به واكسن هاي جديد در برنامه واكسيناسيون كشور گنجانده  نشده 
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 .خدمات پزشكي اطفال بيشتر بيماري  محوري است تا سالمت محوري

 

ندارد و در سطح پزشكان متخصص پايش رشد در سطوح مختلف آموزش  طرفدار چنداني 

 .هم چندان مصرف نمي شود

سطوح اجرائي پزشكي اطفال در سطح وزارت خانه با  پزشكان اطفال در سطح كشور 

هماهنگ نيست و پزشكان متخصص اطفال با بي اعتمادي به برنامه هاي وزارت بهداشت 

با نيات و اهداف نگاه مي كنند و وزارت بهداشت هم پزشكان متخصص اطفال را متناسب 

 .خود نمي داند

 .پزشكي اطفال نقش قابل توجهي در خدمات قبل از تولد ندارد

 ارائه خدمات    

كيفيت ارائه خدمات در اكثر مراكز دانشگاهي و خصوصي پايين است  و عالمت درماني 

 عيب  مهم  و چشم گير خدمات اطفال است 

ودر مطب ها چندان رايج نيست و انجام استفاده از خدمات آزمايشگاهي در پزشكي اطفال 

 .آن ها در آزمايشگاه ها وقت گير و پر زحمت است

 .بيمه خدمات  درماني و استاندارد هاي آن بحد نگران كننده اي پائين است

تنوع بيمه ها با استانداردهاي مختلف و تنوع مراكز گوناگون درماني با سياستهاي متفاوت 

 .كاسته است  از كيفيت خدمات پزشكي اطفال

در حاليكه متولي بهداشت و سالمت مردم وزارت بهداشت است  ولي سيستم هاي بيمه گر 

تحت نظارت  سازمان هاي ديگر اداره مي شود وسياستهاي آنها عموما با هم همخواني 

 .ندارد



  28 

 

استاندارد ارائه خدمات در بخش هاي آموزشي و دانشگاهي پايين  است  ، بطوريكه دستيار 

سرويس دهي سرپائي  ناقص و بدون  انگيزه  وكم عمق را مرتبا تجربه مي كند و ياد  اطفال

 .مي گيرد

كمي ارتباط مديران اجرائي با واحدهاي ارائه خدمات دولتي و خصوصي موجب بي اطالعي  نسبي 

 .از يكديگرند 

 

آورده كيفيت خدمات را پايين (طرح كارانه)عجين شدن خدمات پزشكي با مسائل اقتصادي 

 .است

بيمارستانهاي خيريه و نظامي در محيط هائي با شرايط خاص خود و بدون ارتباط با 

شرايط ساير مراكز درماني ارائه خدمت مي كنند و كيفيت و كميت آنها  در محيط  بسته 

 .خودشان ارزيابي مي شود

    -  آموزش

در ايران شكل عملي آموزش پزشكي جامعه نگر در رشته اطفال و ارائه خدمات مربوطه  

 .ندارد 

 . آموزش مداوم پزشكي در طب اطفال به اهداف خود نرسيده است

كنفرانس هاي ساليانه و ماهيانه در اشكال مختلف گروه هائي كه بيشتر نياز دارند را در 

 .برنمي گيرند

كنگره هاي ساليانه به اندازه مخارج و زحمتي كه براي اداره آن كشيده مي شود بار 

 .شي مثبتي براي پزشكان و بيماران نداردآموز

 .مقاالت انتشار يافته در مجالت كيفيت پايين دارندكه فقط هدف ارتقا در آن ديده مي شود

برگزارمي شود و كسي از نتايج به دست آمده  "سمينار هاي  پر زرق و برق و مكررا

 .اطالعي ندارد
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زشي اطفال ايران ماكت هر چيز با همه مطالب فوق گوياي اين مطلب است كه در سيستم آمو

 .ظاهري آراسته ديده مي شود اما عموما خالي و بي محتوي است

كالس هاي آموزشي عموما خالي از دانشجو است  و بدون انگيزه و نتيجه  توسط اساتيد 

 .بعنوان كار غير مفيد غير مفيد و غير موثر برگزار مي شود

حاضر مي شوند و كمترين توجه را به مباحث دانشجوها به تعدا كم در كالسهاي تئوري 

  .ارائه شده ندارند 

 .در بخش هاي آموزشي اطفال براي دانشجويان سهم زيادي وجودندارد

 امتحانات دانشكده ها عموما محفوظات را مي سنجد كه به زودي از اذهان پاك مي شود

نطقه اي و بين المللي ارتباطات بين المللي براي پزشكان اطفال و شركت در كنفرانس هاي م

 فراموش شده است 

سر فصل هاي آموزشي عموما ظاهري جذاب و باطني تهي دارند و توسط كساني ارائه مي 

 شوند كه در آنكار ورزيده نيستند

بر حسب معيار نمره و نه بر حسب .انتخاب رزيدنت ها عموما مطابق سليقه طرفين نيست

 .ار انجام مي شودبر اساس اجب "تمايالت شخصي  است وعموما

چه بسا دستياري در آموزش رشته اطفال است كه دل او با اين رشته نيست كه طبيعتا فرد 

 .بر جسته اي نخواهد شد

 .آموزش دستياران با استانداردهاي متفاوت در دانشگاهها مختلف كشور انجام مي شود

ل عجين باشند امتحان دهندگان بجاي اينكه به نحوه خدمت رساني و علوم پزشكي اطفا

براي قبولي در امتحانات مختلف رزيدنتي مجبورند كه بطور تئوري و طوطي وار كتابهاي 

به نكات ريزي بپردازند كه هرگز در كار روزمره شان به كار نمي . مرجع را حفظ كنند 

رزيدنت هاي سال آخر خود را از ارائه خدمت معاف و در كتابخانه  "بهمين جهت عمال.آيد

 .ساله شده است  4مباحث تئوري مشغولند و آموزش باليني در طب اطفال ها بحفظ 
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 .مديران گروههاي آموزشي در اداره زير مجموعه خود قدرت مانور و تصميم گيري ندارند

 .در اكثر استان هاي كشور اساتيد و الگوهاي آموزش دهنده خوبي وجود ندارد

و چه بصورت تئوري وجود  اخالق  پزشكي در آموزش رزيدنت ها چه بصورت عملي

 .بلكه مدل هاي آموزشي و خدماتي با كيفيت  بسيار پائين فراوان است . ندارد
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 فوق تخصص ها

در آموزش فوق تخصصي پزشكي ازگلوبال ديدن و همه جانبه نگريستن به سمت 

جامع رشته فوق تخصصي خاص منحرف شده و ديدگاه پزشكي گلوبال و  "انحصارا

 .فراموش شده است 

همكاران رشته فوق تخصص منحصرا به بيماران شناخته شده رشته خود مي پر دازند و 

 .خدمات بسيار  تخصصي و باال را تر جيح مي دهند

 . عدم سيستم ارجاع درست باعث   اتالف وقت و منابع مالي ميگردد

و داروهاي هيچكدام را طوريكه يك بيمار در فاصله كوتاهي به پزشكان مختلف مراجعه 

 .مصرف نمي كند 

 اقتصادي

حقوق دستياران بسيار ناچيز كه آنها را عموما مجبور به كارهاي اضافي مي كند كه  باعث 

 .خستگي روح و جسم آنان مي شودو فرصت آموختن و تكامل حرفه اي را از آنها ميگرد 

 :حجم  مراجعين  

ر پر كارند كه وقت مطالعه ندارند و عده اي رزيدنتها در بعضي بيمارستانهاي شاخص آنقد

 . دربعضي از واحدهاي آموزشي آنقدر كم كارند كه دچار بطالت و خستگي مي شوند

بين واحدهاي مختلف آموزشي در دانشگاههاي مختلف كشور تفاوتهاي چشم گيري از نظر 

 .توان و فضاي آموزشي و كيفيت ارائه خدات وجود دارد

ايران معتقد است كه توسعه پايدار كشور به ميزان سالمت مردم و سالمت  انجمن پزشكان كودكان

بهمين جهت سياستگزاران بهداشتي بايد به . مردم در گرو بهبود ساختارهاي اجتماعي است 

توجه به درخواستهاي زيرگرچه نتايج فوري در . مسائل بنيادي در بخش سالمت مردم توجه كنند 

آثار و بركات آنها با . تمر مورد توجه مراكز آموزشي اطفال قرارگيرند ولي اگر بطور مس. بر ندارد 

 .بهبود شرايط كودكان ملموس خواهد شد



  32 

 

 

 مقايسه انجمن پزشكان كودكان ايران و انجمن پزشكان كودكان تركيه

در آنكارا توسط پروفسور احسادا دگراماچي پايه  0839انجمن پزشكان كودكان تركيه در سال 

دفتر اصلي انجمن در آنكارا مي باشد و  . كه ايشان رياست انجمن را بعهده داشتند . گذاري شد 

متخصص اطفال در سراسر تركيه وجود دارد وظيفه اصلي انجمن ايجاد  5000شعبه با حدود  43

بين متخصصين كودكان مي باشد و بر اطالع رساني و تحصيل در مورد سالمت كودكان  ارتباط

نفر متخصص كودكان شركت كننده  0700هر ساله يك كنگره اصلي دارند كه حدود  .تكيه مي كند 

 متينگ انجمن دارد   00ساالنه حدود . آن هستند و شامل كنگره مراقبت هاي كودكان هم مي باشد 

(      UMEMPS) و  انجمن كودكان مديترانه        IPAكودكان تركيه عضو فعال     انجمن پزشكان

. 

 .رياست انجمن با آقاي انور حسن اوغلو است 

 تفاوت هاي انجمن پزشكان كودكان ايران با انجمن تركيه 

 .برابر است  00در تركيه تعداد اعضاء فعال و ثبت نام  شده بيش از  -0

 .بين المللي كه ما فاقد آن هستيم ارتباط فعال داخلي  و   -4

 .نقش فعال تر در آموزش پزشكان كشور تركيه   -5

 .نشر مجالت متعدد در سطح بين المللي   -2

 .معرفي پزشكي اطفال تركيه بنحو مطلوب در سطح منطقه اي و بين المللي   -3

 

 

 

 

 

 



  33 

 

 

 

 

 

 امريكامعرفي و مقايسه انجمن پزشكان كودكان ايران با انجمن پزشكان كودكان  

American  Academy of pediatrics                       

            

صحيح به  –مناسب  –حضور  و نظارت فعال در سطح كشور در ارائه خدمات مطمئن  -0

 كودكان

نقش فعال در آموزش پزشكان متخصص و حفظ استانداردهاي خدمات آنها با   -4

برگزاري دورة آموزش متوع ، سهل الوصول در تمام فصول متناسب با وقت پزشكان 

در ايام  تعطيالت  ، دوره هاي كوتاه مدت ، حد متوسط و حفظ ارتباط مداوم با كليه 

 .                     پزشكان 

 ار مطب هاتامين وسايل ك -5

 ارائه واكسن ها  -2

 Onlineو ارائه خدمات مشورتي علمي   Onlineارائه خدمات ارتباطي  -3

 انتشار مجالت علمي و آموزشي متناسب با نياز خدمات سرپائي در مطب -3

 .انتشار دستورالعمل هاي درماني متناسب با نياز پزشكان در خدمات  سرپائي -7

ريكا بديهي است كه انجمن متولي و با توجه به اهميت خدمات خصوصي دركشور ام -9

در حاليكه . مسول بسياري از فعاليتهاي پزشكان متخصص اطفال در كشور است 

در ايران نقش بخش خصوصي بسيار كم رنگ تر است و به همين جهت بسياري از 

مسؤليتهاي ذكر شده در حيطه خدمات دولتي است كه متاسفانه به خوبي انجام نمي 

 .ي تواند در آن حيطه ها دخالتي داشته باشد شود و انجمن هم نم
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 راهكارهاي بهبود شرايط كودكان ايران

توجه به مسائل اجتماعي ، اصالح زير شاخه هاي جامعه براي توسعه پايدار كشور مثل 

افزايش بنية اقتصادي مردم ، بهبود ارتباطات و راهها ، افزايش سطح سواد مادران  ، امنيت 

جزء   يات درمانماجتماعي ، بهداشت رواني ، كارآمد كردن بيمه هاي خدغذائي سياسي و 

بهمين جهت بهبود . اصولي است كه براي بهبود كيفيت خدمات پزشكي اطفال بسيار مؤثرند 

شرايط سالمت كودان ابعاد گسترده اي دارد كه به برخي از آنها ذيالٌ اشاره ميشود اميد 

 .پيشنهادات ذيل در آينده ترسيم گردد است كه راهكارهاي عملي هر كدام از

مهمترين سرمايه هر كشور مردمان و مهم ترين سرمايه مردم نيرو و توان فكري آنهاست 

براي . امروزه قدرت كشورها در همه ابعاد به قدرت و توان فكري مردم آنها بستگي دارد 

 :ي االمكان  اينكه كودكان ما به حداكثر پتانسيل هاي خدادادي خود برسند بايد حت

 .خواسته و با پيش بيني قبلي  بارداري ها -1

 .خدمات دوران بارداري كافي ، قابل دسترس   -2

 .زايمان در شرايط صحيح و به دست افراد توانمند   -3

خدمات دوران نوزادي كه از حساس ترين دوران هاي زندگي است صحيح و سريع فراهم   -4

 .باشد

هر نوزادي شانس اولين .روزهاي اول تولد آگاه باشند خانواده ها بايد به اهميت ساعات و  -5

تماس خود را در دقايق اول زندگي با مادرش داشته باشد تا هم شيردهي مادر باال رود و 

 .هم ارتباط عاطفي بين مادر و فرزند به حداكثر برسد 

ها كليه نوزادان از نعمت تغذيه با شير مادر برخوردار گردند تا سالمت جسمي و روحي آن -6

 .تامين گردد

ها اهميت تحريكات سمعي و بصري  ، ناز و نوازش و ارائه حداكثر مهر و محبت  خانواده -7

 .آنرا اجرا نمايند  طبه نوزادان و شيرخواران  را به خوبي درك و بدون قيد و شر

به نيازهاي تغذيه اي و رواني هر كودك در تمام ابعاد با دقت توجه گردد تا اين نهال جوان  -8

 .ند و پر بار به عمل آيد بروم

 .ل با كيفيت خوب به مراقبت هاي پري ناتا ارائه  -9

 .ه براي بيماران بد حال مراقبت هاي ويژامكان استفاده از  -11
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 .ايجاد سيستم ارجاع   -11

 . سطح بندي خدمات  -12

 . ايجاد سيستم ثبت اطالعات  -13

 .ايجاد بيمارستان هاي ويژه كودكان در شهرستان ها و مراكز دانشگاهي   -14

 .تحقيقات كاربردي در سالمت كودكان  افزايش  -15

 .براي همه كودكان  ماهگي  50و   09 – 8در سنين   ان پايش رفتاري و رواني كودك-   03      

روش هاي درماني با محلولهاي  –توجه به آموزش عملي و علمي  تغذيه با شيرمادر   -07  

 .(ORT)خوراكي 

 .كمكي و اقدامات پيشگيري از بارداريپايش رشد واكسيناسيون ، تغذيه 

 .جايگزين كردن سالمت محوري بجاي بيمار محوري در سيستم ارائه خدمات -09

 .جايگزين كردن ديدگاههاي جامعه نگري بجاي بيمار محوري – 08

 . P.H.Cبخصوص خدمات اوليه بهداشتي   گيريتوجه به خدمات پيش  – 40

      Primay   Health care)                  ) 

 . در سطوح مختلف آموزشي اخالق پزشكي آموزش -40

توجه به ارائه خدمات پزشكي ، كيفيت مطلوب در بيمارستانهاي آموزشي به گونه اي كه  -44

مسئوليت پذيري ، پيگيري و رفتار خوب و خدمات پزشكي با كيفيت در طول آموزش در وجود 

 .آموزش گيرنده نهادينه شود

 .وجه به وضع معيشتي رزيدنت ها ت -45

 .توجه به وضعيت اشتغال و كار بعد از تخصص براي متخصصين اطفال  -42

از جمله ادارة . در سطح كشور نهادهاي مختلفي در رابطه با مسائل كودكان تالش مي كند   -43

يونيسف ، وزارت بهزيستي انجمن ترويج تغذيه با شير مادر و چندين  –كودكان وزارت بهداشت 

 .نهاد غير دولتي ديگر

صالح است كلية اين نهاد ها  شناخته وبا آشنائي با اهداف هر گروه خدماتي بهتر و سنجيده تر به  

 .د انجمن پزشكان كودكان ايران آمادگي همه نوع آمادگي را  اعالم مي دار .كودكان ارائه گردد

 

 


