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 مقدمه

علوم در رابطه با بررسی  حسب سفارش دبیر محترم ممیزی علوم پزشکی و رییس محترم شورای ممیزی توسعه

وضع موجود جراحی کودکان کشور و بررسی وضعیت مطلوب آن و ارائه راهکارهای الزم در رسیدن به وضع 

مطلوب هم در زمینه خدمت رسانی به جمعیت موضوع این رشته در کشور و هم در زمینه بررسی توسعه علوم 

ت علمی متخصصین این رشته در نقاط مختلف پزشکی رشته مورد نظر با در نظر گرفتن شاخصهای تولیدا

کارگروه الزم در هیئت مدیره انجمن تعریف شد و بالفاصله شروع به جمع آوری اطالعات الزم برای  ،کشور

 . ارزیابی شاخصهای درخواستی نمود

نجمن و البته با توجه به محدودیت زمانی موجود سعی شده اطالعات مورد نیاز از منابع و اطالعات موجود در ا

ضمناً از همکاران استانی هم بطور مکتوب درخواست شد که . گیری شودفعالیتهای انجام شده قبلی بهره

 . اطالعات مربوط به استان خود را در اسرع وقت ارسال نمایند

اطالعات دریافتی اگرچه توانست خیلی موضوعات مرتبط با رشته جراحی کودکان را در کشور روشن نماید؛ 

جراحی کودکان در کشور ما و نقاط مختلف جهان و بررسی وضعیت گیری زمینه تاریخچه شکل بخصوص در

کشور و مقایسه آن با سایر نقاط جهان و سیستم و نحوه آموزش جراحی کودکان در این رشته در  یآموزش

کشور و برنامه راهبردی این رشته برای ده سال آینده و نحوه تربیت نیروی انسانی در شرایط فعلی و سالهای 

نظر نسبت آمار در رابطه با مقایسه شاخصهای جمعیتی این رشته از . اطالعات دقیقی تدوین شده استآینده 

تعداد جراحان کودکان به جمعیت کودکان استان و نسبت تعداد تختهای جراحی کودکان در مقایسه با تختهای 

جراحی موجود در استانها و کل تختهای استانها و نسبت تعداد بیماران جراحی کودکان و علل اصلی نیاز به 

می متخصصین این رشته از نظر مقاالت جراحی کودکان در سنین قبل از بلوغ و بخصوص شاخص تولیدات عل

المللی و تالیفات موجود در این رشته ای و بینعلمی و سخنرانیهای علمی ارائه شده در مجامع داخلی و منطقه

رود در راستای تکمیل امید می. بطور کامل اخذ و نهایی نشده استاطالعات تا زمان تدوین این گزارش 

بصورت طرح جداگانه  5283برای تعیین شاخصهای مذکور در سال  مجموعه موجود اطالعات نهایی فوق

 .ارسال گردد

امید است گزارش موجود در زمینه تنویر وضعیت جراحی کودکان کشور و نقاط قوت و ضعف آن و بررسی 

 .سازان کشور مفید و موثر باشدکاستیهای موجود و تهدید حاصل از آن برای تصمیم
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 چکیده

 

 کامل سالمت به انسان یازهاین به یپاسخگوئ جهت علوم ریسا موازات به یپزشک رشته در یعلم یشرفتهایپ

 .است شده یپزشک گروه یها شاخه ریز و یاصل یها شاخه جادیا باعث

 یراستا در. دیآ عمل به نیجن لیتشک از قبل دیبا آن نیتام یزیر برنامه و است جامعه هر توسعه محور سالمت

 .اند شده اجرا و یطراح یپزشک مختلف یها رشته آموزش مهم اریبس امر نیا تحقق

 در. باشد یم ندهیآ نسل عنوان به کودکان ژهیو به جامعه آن آحاد سالمت گرو در کشور هر توسعه و ارتقا

 نیتام یبرا ژهیو توجه ، دارد اختصاص بلوغ سن تا تولد زمان از کودکان به آن تیجمع%44 حدود که ما کشور

 .توسعه و ارتقا کشور گردد تیسالم و پرتالش و در نها ندهیکننده نسل آ نیتواند تام یم ی سن دامنه آن سالمت

 و یعمل و یعلم تیفعال مستقل یتخصص فوق رشته کی عنوان به کودکان یجراح که است قرن مین از شیب

 خود اکنون کهیطور به کرده یط را خود یتکامل ریس سرعت به و است کرده شروع ایدن در را خود یقاتیتحق

 .باشد یم یواساس یاصل یها شاخه ریز یدارا

 فوق رشته کی صورت به کودکان یجراح ، رشته نیا کسوتان شیپ همت به پنجاه دهه از رانیا ما کشور در

 خوشبختانه.  است نموده شروع را خود یخدمات و یپژوهش و یوآموزش یعلم یها تیفعال مستقل یتخصص

 از برخوردار کشور بزرگ یاستانها اکثر کهیطور به دینما تیترب رشته نیا در یتوانمند افراد کنون تا توانسته

 به که است یجراح از یا رشته نوزادان و کودکان یجراح یتخصص فوق رشته .هستند یتخصص فوق رشته نیا

 یاکتساب و یتکامل یهایناهنجار و نیجن یاکتساب و یتکامل یهایناهنجار یجراح درمان و یریشگیپ شناخت،

 .پردازد یم یسالگ58 سن تا کودکان رخواران،یش نوزادان، یوتروما

 و ، هست تکامل و رشد حال در شخص از یجراح مراقبت شامل کودکان یجراح یکار دانیم گرید عبارت به

 وصدمات یاکتساب و یتکامل یهایماریب درمان جهت الزم یها مهارت و یتخصص علم ازمندین یکار دانیم نیا

 مراقبت شامل درمان نیا و شوند درمان یجراح یها روش با دیبا که باشد یم بدن یدستگاهها دراکثر( تروما)

 .شود یم فرد تکامل و رشد ینهائ مراحل تا نیجن ز ا یسن دامنه در آن افراد یتوانبخش و یجراح از قبل یها

مختلف بدن که شامل سر و گردن و دستگاه  یدرمان اعضا و دستگاهها صیرشته به تشخ نیبخصوص ا توجه

و  یو ادرار یگوارش یخلف صفاق و دستگاهها ی، شکم و لگن و فضا یدستگاه تنفس یصدر، قفسه  یعصب

 دیمف و سالم یفرد کهیطور به باشد، یم فوق یسن دامنه در یاستخوان و یعضالن یو اندامها و دستگاهها یتناسل

 .دهند جامعه لیتحو تیمعلول بدون

 .دارندیم افتیدر یتخصص فوق دانشنامه ، رشته نیا آموختگان دانش

 .است( ماه26) سال سه دوره نیا در آموزش طول

 .سالگی تشکیل می دهند 58از جمعیت کشور را کودکان بین تولد تا % 21-44
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آنها به دلیل  نوزادان زنده متولد شده دارای نقص تکاملی هستند که تعداد کمی از% 2-1طبق آمار بین المللی 

شدت نقص تکاملی می میرند ولی در اکثر آنها با تشخیص و درمان زودهنگام می توان از معلولیت و ناتوانی 

 .آنها جلوگیری نمود

 .بعضی از ناهنجاریهای مادرزادی با رشد وافزایش کودک مشخص می شود

% 6-4و در پایان سال پنجم زندگی  %1-2به همین دلیل شیوع ناهنجاریهای مادرزادی در پایان سال اول زندگی 

 .می باشد

از مرگ و میرهای نوزادی %21علیرغم پیشرفت های حاصل شده در اتیولوژی و پاتوژنز ناهنجاریهای مادرزادی 

 .ناشی از ناهنجاریهای مادرزادی می باشد

 . میلیون دالر در سال می باشد 6هزینه مراقبتهای بهداشتی برای چنین بیماران بیش از 

بررسیهای مختلف نشان دهنده آن است که سوء تغذیه و عفونت علل اصلی مرگ و میر شیر خواران در 

 .کشورهای توسعه نیافته هستند

در حالیکه در کشورهای توسعه یافته سرطان و عفونت و ناهنجاریهای مادرزادی علت اصلی مرگ و میر را 

 .تشکیل می دهند

اسیون کشوری اجرا شده و سوء تغذیه دوران کودکی حذف شده است و در ایران برنامه جامع و موثر واکسین

لذا ناهنجاریهای مادرزادی تبدیل به یکی از معضالت . عفونت های جدی دوران کودکی کنترل شده است

 .دوران کودکی شده است

براساس طبقه بندی  5285طبق گزارش اداره سالمت کودکان دفتر سالمت خانواده و جمعیت در سال 

ICD10 به علت بیماریهای مادرزادی و ناهنجاریهای کروموزومی % 12ماهه 13-5میزان مرگ و میر کودکان

بیماریهای تنفسی و پس ازآن بیماریهای عفونی ، قلبی و عروقی % 54به علت سوانح و حوادث و نزدیک به 14%

 .گوارش و غدد و متابولیک و سایر علل بوده است –، دستگاه عصبی 

انجام شده در ایران در شهرستانهای مختلف و بطورپراکنده متوسط ناهنجاریهای تکاملی در ایران  مطالعه 3در 

 .می باشد%  48/2

 WHOنفر در سال در ایران که توسط دفتر منطقه ای  5444میزان تولد زنده بازاء هر  5/58با توجه به 

EMROمیزان کل  1448ران در سال نفری ای 5261 4444گزارش شده و با احتساب جمعیت  1446در سال

بیماریهای تکاملی و مادرزادی % 48/2نفر خواهد بود  و با احتساب میزان  111/255/5تولد زنده در سال معادل 

 .در سال خواهد بود 48444در ایران در تولدهای زنده تعداد آنومالیهای مادرزادی در سال معادل 

جراحان کودکان ونوزادان آموزش دیده مطمئنا آمار مرگ  عدم تشخیص و درمان به موقع این ناهنجاری توسط

لذا تربیت جراحان کودکان و نوزادان با تجربه . سال در کشور باال خواهد رفت 1-5و میر کودکان زیر یکسال و 
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و مهارت جهت کنترل این بیماریها و حوادث و ترومای کودکان و سرطانهای کودکان از ضروریات جدی در 

 .کشور می باشد

این رشته بیش از نیم قرن است که در دنیا ایجاد شده وبا سرعت سیر تکاملی خود را طی کرده است که به 

سال است که آموزش این رشته به 11تفصیل در قسمت تاریخچه به آن اشاره شده و در کشور ما بیش از 

ماران انجام دهند ولی صورت مدرن شروع شده است که تاکنون توانسته اند خدمات خوبی برای درمان این بی

استان کشور فاقد جراح کودکان و  51علیرغم تربیت نیروی انسانی این رشته به دلیل عدم توزیع مناسب هنوز 

 .نوزادان آموزش دیده می باشد

که متاسفانه بدلیل این کمبود و مداخله افراد غیر آموزش دیده در این زمینه باعث افزایش مرگ و میر کودکان 

ن تولد تا بلوغ و در صورت عدم فوت دچار عوارض جدی و زیادی خواهند شد که بار اجتماعی و در سنین بی

 .اقتصادی آن بر روی خانواده و نظام بهداشتی و درمانی کشور قابل توجه خواهد بود

راه اندازی و تداوم تربیت نیرو در این مقطع فوق تخصصی توسط کمیته برنامه ریزی وراهبردی رشته فوق 

ی جراحی کودکان و نوزادان و هیات ممتحنه رشته فوق تخصصی جراحی کودکان و نوزادان مورد تخصص

 .تائید قرار گرفته است

با توجه به طول مدت آموزش این رشته که حداقل سه سال پس از آموزش کامل جراحی عمومی می باشد 

ی باشد ولی جهت آشنائی امکان گنجاندن برنامه آموزشی این رشته در رشته جراحی عمومی مقدور نم

دانشجویان و دستیاران و رشته های مختلف بخصوص دستیاری کودکان و جراحی عمومی توصیه می شود که 

در برنامه آموزشی آنها چرخشی اجباری برای جراحی کودکان در نظر گرفته شود و در برنامه کار آموزی  و 

 .گردد کارورزی دانشجویان هم چرخش در بخش جراحی کودکان لحاظ

انتظار می رود با تربیت نیروی کافی در رشته فوق تخصصی جراحی کودکان ونوزادان و گسترش منطقی و 

مطابق با نیاز این رشته در کشور و ارائه خدمات الزم بار بیماریهای مادرزادی و ترومای کودکان و سرطانهای 

سال در کشور  1-5کودکان زیر یکسال و کودک در کشور کاهش یابد و شاخص میزان مرگ و میر نوزادان و 

 .بهبود یابد

جهت بررسی وضعیت اموزش جراحی کودکان در  1442بر اساس مطالعه انجام شده در دانشگاه مونیخ در سال 

کشور جهان  یکی از شاخص های محاسبه تعداد جراحان کودکان مورد نیاز یک کشور نسبت یک جراح  11

طبق این مطالعه و بر اورد انجمن جراحان کودک انگلستان ایده ال . باشدبه تعداد خاص از جمعیت کشور می

 .نفر جمعیت کشور میباشد 144444ترین عدد یک جراح کودکان برای 

نفر میباشد  545تعداد جراحان کودکان مورد نیاز کشور  5258نفر ایران در سال  52614444با توجه به جمعیت 

طبق اعالم انجمن جراحان کودکان  5288و نوزادان موجود کشور در سال  جراح کودکان 84و با توجه به تعداد 
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عالوه بر  تعداد جراحان کودکان و نوزادان مورد نیاز کشور. درصد رشد جمعیت کشور  1/5ایران و با احتساب 

 .شودنفر برآورد می 83برای ده سال آینده کشور  جراح موجود 84

ن در راستای گسترش تولیدات علمی کشور با تشویق تربیت شدگان دردهه اخیر انجمن جراحان کودکان ایرا

جوان این رشته با راهنمایی های پیش کسوتان این رشته توانسته حضوری فعال و چشمگیر در مجامع علمی 

منطقه ای و بین المللی داشته باشد و مقاالت زیادی را در رشته جراحی کودکان در مجالت فارسی و انگلیسی 

در مرحله دوم این طرح که در سال آینده با تکمیل فرم اطالعاتی تدوین شده در این طرح . برساندزبان بچاپ 

که در پایان این مطالعه اورده شده امیدواریم بتوانیم اطالعات خوبی در زمینه تولیدات علمی این رشته به تصمیم 

    . سازان کشور ارایه نماییم
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 جراحی کودکان در دنیا

 جمعی زندگی شروع با احتماالً چه، نمائیم مشخص را جراحی جمله از پزشکی تاریخ آغاز توانیم می سختی به

 به)  جراحان این که شود می دریافته کهن متون به رجوع با. است بوده انسانها با نیز پزشکی شهرنشینی آغاز و

 به مربوط شده شناخته طبی نقاشی ترین قدیمی. اند داشته دوش به را طبابت بار که اند بوده( امروزه اصطالح

 حال در را جراحی که است مسیح میالد از قبل 1412 سال در مصر سلطنتی رتبه عالی مأموران از یکی آرامگاه

 تئوری از استفاده با که بود پزشکی اولین( 5815-5351) لیستر ژرف. میدهد نشان گردن آبسه تخلیه احتماالً

 و نمود جراحی در آن نمودن پیاده در سعی( Germ theory of disease) پاستور بیماریهای میکروبی

 ها زخم عفونت بروز میزان کننده ضدعفونی ماده یک بعنوان اسیدکربولیک مصرف با 5864 دهه اواخر در وی

. است بوده درصد 54 حداقل عفونت قبول قابل میزان وی از قبل حالیکه در داد کاهش آمیزی موفقیت بطور را

 را عضو قطع و شایع ها استخوان مرکب شکستگی از پس عفونت ضدعفونی، های روش شدن متداول از قبل

(Amputation )صد های جنگ طی عضو قطع و ها عفونت این میر و مرگ. دانستند می آن استاندارد درمان 

. است بوده درصد 1-14 عضو قطع برای نظامیان غیر میر مرگ و درصد 11-34 حدود( 5541-5861) اروپا ساله

 اجازه جراحان و داد گسترش را جراحی میدان 5846 درسال مورتن و5814 سال در النگ توسط بیهوشی معرفی

 ناشی میر و مرگ زمان این در. کنند کار کمتری خطر بدون بتدریج و آهسته و یافته دست بدن حفرات به یافتند

 گانگرن و( Erysipelas) سرخ باد عامل. نمود می غوغا هنوز عفونت ولی شد کمتر خون اتالف از

 موارد از طاعون و کزاز 53 و 58 قرن در. بود استرپتوکوکوس جنگ، زمان کشنده و مخوف عفونت بیمارستانی

 اسیدکربولیک از لیستر 5861 مارس در. بودند بگریبان دست آنها با جراحان که آمدند می شمار به عفونت مهم

 چنین ها زخم با اگر که داشت اعالم ای مقاله طی 5865 سال در و نموده استفاده ها زخم نمودن ضدعفونی برای

 نشده، تجربه تمیز محیط در جراحی هنوز نوزدهم قرن اواخر تا بهرحال. باشد نمی عضو قطع به نیاز شود برخورد

 بعد سالهای در. اند شسته می را دستها جراحی اعمال از پس فقط اغلب جراحان و شده نمی استفاده دستکش از

 پنی) بیوتیک آنتی پیدایش جراحی، اصول ریزی پایه کننده، عفونی ضد مواد از استفاده دستکش، پیدایش با

 دانش های پیشرفت و فلوری هاوارد توسط 5344 دهه در آن از استفاده فلمینگ، توسط 5318 سال در( سیلین

 از مقدمه این با. هستیم آن شاهد ما امروزه که رسیده جائی به و نهاده تکامل به رو و بنا مدرن جراحی بشری،

 میالدی 5344 حوالی در(. 5-1) است داشته قرار کجا در کودکان جراحی که شود می معلوم عمومی جراحی

 کرد، فرار بوئرها جنگ خالل در جنوبی افریقای در زندانی از چرچیل وینستون برد، نمی       بسر صلح در دنیا

 یافته دست قدرت به چین در بوکسورها و بود فیلیپین در غیررسمی جنگ یک درگیر امریکا متحده ایاالت

 احتیاط با که رسید می گوش به شهر های پائین در اتوموبیلی موتور صدای گاهی و بود دسترس در تلفن. بودند

 می مراجعه خود جیبی ساعتهای به زمان دانستن برای شهروندان. شدند می رد یخبندان خیابانهای از کامل

 چراغهای نورهای با ها خیابان و منازل ولی شده ظاهر حبابی چراغهای نداشت، وجود مچی ساعت هنوز نمودند،
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 و سوخت این دود از هوا آن سوختن اثر در حالیکه در بود سنگ زغال اصلی سوخت. اند شده می روشن گازی

 در. رفتند می سینما به آنها از کمی تعداد ولی انداختند می عکس شهروندان اغلب. بود آلوده صدا و سر

 میلیون. بود زنده هنوز کینلی مک پرزیدنت و برد می بسر خود سلطنت دوره اواخر در ویکتوریا ملکه انگلستان

 طال از خیابانهایش که سرزمینی در بهتر ای آینده بفکر و کردند نمی زندگی خود تولد محل در انسان ها

 امر این و نبود چنین عمالً ولی داشتند رأی حق تئوری در تبار افریقائی های امریکائی. بودند است شده مفروش

 توام سال 41 عمر متوسط بود کوتاه زندگی. نداشتند رای حق بیسواد چه و سواد با چه زنان. داشت نیاز سواد به

 و بوده آور عذاب هنوز زایمان و بارداری. نمود می چندان دو را مشکل که بود خانمانی بی و سختی با

 5344 سال در سانفرانسیسکو در ماالریا اپیدمی باعث ها پشه. شد می تلقی خدا چوب همچنان عفونی بیماریهای

 جایزه اولین رنتگن و کشف 5831 سال در X اشعه. شد وارد پاناما کانال از زرد تب بعد سال چند و گردیدند

 پیدا بتازگی آسپیرین شد، می کشف ها کوری توسط باید هنوز رادیوم. نمود دریافت 5345 سال در را نوبل

 هنوز شیرخواران میر و مرگ ولی بود کاهش به رو زایمان هنگام مادران میر و مرگ میزان گرچه. بود شده

 یک بعنوان ها بچه از مراقبت کل در اما داشت وجود کودکان بیمارستان کمی تعداد. داشت باالئی درصد

 وی بالین در ها بچه این نجات برای گاهی و میمردند دیفتری از ها بچه از خیلی. نداشت معنا جداگانه تخصص

 پزشکان احضار. اند داده می انجام محلی پزشکان هم را کار این و است شده می انجام تراکئوستومی منزل در

 ،(Calomel) جیوه مثل امکانات حداقل دارای آنها کیف و بود عادی امری بیماران ویزیت جهت خانه به

 بودند شده ابداع EKG و( Sphygmomanometer) پزشکی گوشی. است بوده اپیکاک و کینین اپیوم،

 لنداشتاینر توسط خونی گروههای. نبود شده شناخته هنوز قلب ریتم یا خون فشار برای طبیعی معیارهای اما

(Landsteiner )از بعد دهه چند تا هنوز انسان به خون انتقال ولی شد کشف( 5345) سال همین در 

 زمان از. است بوده جراحان برای بزرگی فرصت( بیستم قرن)  جدید قرن. بود نیافته عمومیت لنداشتاینر

 استفاده بدن مختلف های قسمت در آن از جراحیها، در درد رفع در آن خطری بی افزایش و بیهوشی بکارگیری

 مغزی تومورهای حتی و شده متداول بتدریج ها هموروئیدکتومی و ها سیستکتومی کوله ها، تیروئیدکتومی. شد

 ای روده -معدی آناستوموزهای که گرفتند یاد جراحان و شده شایع هالستد ماستکتومی. شد سپرده چاقو به نیز

 های روش و گردیده مطرح زیادی نامهای با بیماری یک بعنوان آپاندیسیت. دهند انجام نسبی خطری بی با را

 عام قبول مورد آپاندیکس واقعی برداشتن اهمیت. شد معرفی بورنی ماک تکنیک ارجحیت با آن به دسترسی

 تاجگذاری 5341 سال در که نمود ذکر باید. رسید درصد 4 حد به بیستم قرن در عمل میر و مرگ و گرفته قرار

 تروما مراقبت( Golden hour) طالئی ساعت. افتاد بتاخیر وی آپاندکتومی بعلت انگلستان شاه هفتم ادوارد

 یک که روسی جراح یک توسط که آمد بعمل ژاپن -روس جنگ در آن از استفاده بهترین و شده مشخص

 Ligation) دیده آسیب عروق بستن از بود عبارت عروق جراحی. شد انجام بود آلمان در دیده آموزش پرنس

of injured blood vessels .)تنها. گرفت نمی انجام آناستوموز هنوز( 5341 به نسبت)  بعد سال 54 تا 
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 قسمت این در که کارهائی اغلب. است بوده سینه قفسه بوده دور جراحان اغلب رس دست از هنوز که ای حفره

 زمینه این در آلمانی( Sauerbruch) بروخ زائر. است بوده توراکوپالستی یا سینه قفسه درناژ شد می انجام

 در استادانه غیر بطور که است بوده سینه قفسه درون های جراحی انجام به قادر 5342 سال در و کرده می کار

 و تراشه درون لوله از روتین استفاده انتظار در باز توراکوتومی. است شده می انجام منفی فشار زیر جعبه یک

 از بعضی. شد می انجام لیستر اسیدکربولیک ریز باران تحت روتین بطور هنوز جراحی. بود مثبت ای تهویه فشار

 پیدا درماتیت اسید با تماس اثر در که خود کمک نرس برای را آن هالستد که پوشیدند می دستکش جراحان

 ها قسمت اغلب برای جراحی آموزش. رفت نمی بکار روتین بطور ماسک ولی بود نموده توصیه بود، کرده

( Residency) دستیاری رسمی شکل یک جانزهاپکینز بیمارستان در و بود گرفتن شاگردی به بصورت

 Dr) چارلزوست دکتر 5811 سال در. است؟ بوده کجا کودکان جراحی جایگاه تفاصیل این با. داشت وجود

Charles west )لندن در کودکان بیمارستان بانی که (Hospital for sick children in Great 

Ormond street )نیازمند که ندارد وجود کودکی دوران در جراحی مشکل هیچ: که گفت باشد می 

 های مهارت به زمینه این در که شد مشخص میالدی 5344 از پس بهرحال. باشد ای ویژه مهارت یا تحصیل

 نمی کودکان از مراقبت مصروف را خود وقت تمام جراحی هیچ هنوز متحده ایاالت در گرچه است نیاز خاصی

 از باربت پل توسط بار اولین انواژیناسیون(. 2)بود شده داده شرح قبل قرن در احتماالً انواژیناسیون. نمود

 مرده بچه یک در را آن از نمونه یک هانتر جان ایشان از بعد شد، داده شرح هفدهم قرن اواسط در آمستردام

 و نبوده موفق که داد شرح را انواژیناسیون در الپاروتومی اولین اسپنسرولز سرتوماس 5864 سال در داد، توضیح

 در هوچینسون سرجاناتان آن از نیز انواژیناسیون جراحی آمیز موفقیت انداختن جا اولین و شد منجر بچه مرگ به

 دیافراگم، فتق ویلمز، تومور روده، و مری های آترزی هیرشپرونگ، بیماری مالروتاسیون،( 1.)بود 5855 سال

 پاتولوژیک توضیحات بدنبال آمیز موفقیت درمان. بودند شده شناخته تماماً بسته آنوس و بلی – پرون سندرم

 و شد می دیده بوفور ها بیماری این از ناشی مرگ که بود طوری بالینی تشخیص اغلب و گرفته صورت بکندی

 استیل توسط مری آترزی اولیه ترمیم برای کوشش اولین. نمود می ناپذیر اجتناب اصوالً بیماریها این از خیلی در

(Steele )می بدر جان نوزادی دوره از ها بچه این اگر. است بوده ناموفق که گرفته صورت 5888 سال در 

 بیرچر توسط 5834 سال در که بودند سینه قفسه جلوی در مری بجای پوست از لوله یک دارای بردند

(Bircher )رو توسط 5345 از پس روده جایگزینی. بود شده ابداع (Roux )بجای ازژژنوم او که شد انجام 

 Chevalier) جکسون شوالیه گرچه. است بوده جلدی زیر هم تکنیک این و نمود استفاده مری

Jackson )لوله با کورکورانه بطور مری های تنگی ولی نمود معرفی 5341 سال در را نوری ازوفاگوسکوپ 

 این در و شد می درمان گاستروانتروستومی با پیلور تنگی 5351 سال تا. اند شده می گشاد سفت الستیکی های

 اختالالت میر و مرگ نرخ. داد انجام را خود آمیز موفقیت پیلورومیوتومی اولین( Ramstedt) رامشتد سال

 های قسمت بقیه و دوازدهه های آترزی 5354 سال تا. است بوده درصد 14 حدود و باال شک بدون متابولیک
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 موفقیت ترمیم ولی بود شده داده شرح 55 قرن های نیمه در گرچه دیافراگم فتق و بوده کشنده کالً ای روده

 می انجام بعد به 5345 سال از( جراحی ترمیم)  کار این حالیکه در بود نشده گزارش 5314 سال تا جراحی آمیز

 جا هوا و سالین آب، تنقیه با را آن توانستند می اوقات گاهی و بود شده تشخیص بالینی بطور انواژیناسیون. شد

 مطرح سالها همان در هیرشپرونگ بیماری عصبی منشاء. بود درصد 14 هنوز میر و مرگ نرخ اما بیاندازند

 اکستروفی از مورد هیچ. است شده می درمان رکتوم نمودن گشاد و فشاری انمای با بیماری این ولی گردید

 میانه در خارجی اسفنکتر عضالت و لواتور و بسته مقعد آناتومی. گرفت نمی قرار درمان مورد کلوآکا یا مثانه

 یک 53 قرن میانه در. بود نشده واقع توجه مورد عضالنی ساختار این اهمیت ولی بود شده داده شرح 58 قرن

 آن روی روده بریدن و پرینه به کلوستومی دیستال انتهای خالل از پروب یک نمودن رد با فرانسوی جراح

 بود شده این به منجر احتماالً 5344 در کلوستومی با همراه میر و مرگ باالی نرخ بهرحال. داد شرح را تکنیکی

 پیشابراه فیستول و بسته آنوس با( 2 منبع مؤلف) من دوم عموی پسر. باشند نداشته آن انجام به تمایلی جراحان که

 پوست به را رکتوم جراح. شد انجام بیهوشی بدون پرینئال عمل یک وی برای تولد موقع در. بود شده متولد

 تمام در من پسرعموی بنابراین. گرفت نادیده آنرا یا و نبوده آگاه پیشابراه به رکتوم فیستول از ولی نمود بخیه

 می دفع ادرار و مدفوع توأمان بطور رکتوم و پیشابراه از همزمان و بوده آنال دیالتاسیون تحت خود زندگی دوره

 5314 سالهای حوالی به حاال. بود تمسخر مورد اجتماعی و شخصی نظر از و بوده اختیار بی کامل بطور نمود،

 می فروکش حال در ها دشمنی ترک با همراه اولیه های شادمانی و شده تمام دوم جهانی جنگ. پردازیم می

 قدرتهای عصر. کنند می زندگی آسیا در آنها از نیمی از بیش که گذشته میلیارد 1/1 مرز از دنیا جمعیت. باشد

 در بریتانیا امپراطوری و آورده بدست را خود استقالل هندوستان و سیالن است، سرآمدن حال در استعماری

 جمهوری. است شده ترور خود متعصب پیرو یک بوسیله طلب صلح گاندی. باشد می پاشیدگی هم از آستانه

 موجودیت اعالم نظامی غیر جنگ در کمونیست حزب پیروزی از پس آمن تیان میدان در مائو بوسیله چین خلق

 نظر از برلین دیوار گرچه. کشید می غربیها برخ را خویش امپراطوری طلبی جاه شوروی جماهیر اتحاد. نمود

 روس توسط غربی نیروهای برای برلین غرب به دسترسی از ولی بود نشده ساخته دهه یک بمدت هنوز فیزیکی

 داشتند می دریافت آذوقه بندرها محاصره از پس هوابرد نیروهای بوسیله ها برلینی و است شده می جلوگیری ها

. نوشت را 5384 خود معروف کتاب اورول جرج و نمود عنوان را آهنین پرده اصطالح چرچیل. بمانند زنده تا

 اروپا بازسازی برای مارشال طرح اجرای به شروع و ساخته پیشه منشی بزرگ جنگ در پیروزی از پس امریکا

 کامپیوتر اولین( ENIAC) اینیاک شد، اختراع 5345 سال در( Shockley) شاکلی بوسیله ترانزیستور. نمود

 نسل 5311 سال در و گرفته می بر در را اتاق یک که شد ساخته جنگ آخر سالهای در پنسیلوانیا دانشگاه در

. شد گرفته بکار آیزنهاور جمهور رئیس پیروزی دقیق بینی پیش برای( UNIVAC) یونیواک کامپیوتر دوم

 تهاجم. خورد می بچشم آن آسمان در ای تیره ابرهای ولی رسید می بنظر آمیز صلح و آرام زندگی ظاهراً گرچه

 آزمایش. شد خارجی جنگ یک در امریکا عیار تمام درگیری یک به منجر شمالی کره توسط جنوبی کره به
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( Mushroom cloud) شکل قارچی ابرهای و شده تبدیل ای افتاده پا پیش موضوع یک به اتمی بمب

 بمب نیز ها روس. داشتند اقیانوس جنوب از مناطقی و آریزونا صحرای مجاور شهرهای در شایعی نسبتاً جایگاه

 مردمی گردید متحده ایاالت مردم جمعیت در ناخشنودی به منجر نظامی مسابقه. نمودند آزمایش را خود اتمی

 محیط این در خوب. بسازند اتمی های بمب مقابل در پناهگاه یا محافظتی سپر خود های باغ در بودند مجبور که

. شد التحصیل فارغ هاروارد دانشگاه از دختر پزشک اولین داشت؟ جایگاهی چه پزشکی( 5314) شده توصیف

 مورد در بالینی کارآزمائی اولین و نبودند فراوان ولی بودند دسترس در دو هر استرپتومایسین و سیلین پنی

 باعث آدرنوکورتیکال های هورمون عملکرد و ساختمان توضیح. شد انجام سل مقابل در استرپتومایسین مصرف

. یافت انتشار کربس سیکل مورد در تاکید اولین. شد سوئیسی یک و امریکایی پزشک 1 برای نوبل جایزه کسب

 Linus) پائولینگ لینوس. دارد وجود ارتباطی کانسر و کشیدن سیگار بین که داشت بیان تحقیقات

pauling )داد نشان را دارد شکل داسی هموگلوبین که فردی و طبیعی فرد در هموگلوبین ساختمان فرق .

 شناسی ایمن علم. شد داده شرح( Extra chromosome) داون سندرم اضافه کروموزم

(Immunology )برنت فارلند مک کشف از بعد (Mc Farland Burnet )حیوانات بدن گفت که 

 نیز DNA ساختمان کشف. شد گذاری پایه شود می خودی غیر و خودی بین افتراق باعث که دارد مکانیسمی

 پاهای(. Watson and crick) گردید 5312 سال در کریک و واتسون برای نوبل جایزه کسب به منجر

 رادیولوژیست و X-Ray های تکنسین در لوسمی شیوع که حقیقت این علیرغم کفاشی های مغازه در ها بچه

 به( Ultra sound) فراصوت مطالعه. گرفت می قرار بررسی مورد فلوئوروسکوپیک بطور باالست ها

 صدا از نظامی استفاده از بعد و دوم جهانی جنگ از پس تأخیر با که گشت می بر غیرنظامی تحقیقات

(Military use of sonar )در مغزی اسکنر اولین دوره این در. شد انجام MIT گرفت قرار آزمون مورد 

 شدند اسکنر CT اولین توسعه باعث 5315 سال در انگلیسی موسیقی کمپانی و EMI. نبود آمیز موفقیت ولی

 انجام دیگر سال 14 از بیش تا CT یا ایزوتوپی های اسکن اولتراساند، کاربرد با پزشکی های تشخیص ولی

. است بوده ها فیزیکدان مایملک در سال 11 از بیش برای هنوز نیز( MRI) رزونانس ماگنتیک نوکلئر. نگرفت

 استفاده باعث بود شده آموخته اول جهانی جنگ در( Mustard gas) موستارد گاز اثرات از که هائی درس

 Sidney) فاربر سیدنی توسط بوستون در کودکان بیمارستان در لوسمی درمان برای متوتروکسات از

Farber )آلفردباللوک. شد (Alfred Blalock )بزرگ عروق جابجائی برای خود عمل روش 

(Transposition of the great vessels )همان در و داد، شرح امریکا جراحان انجمن در را 

 تأمین به احتیاج جراحی های بخش و داشته باال هزینه تأمین به نیاز جراحی آموزگاران که نمود اشاره گردهمائی

 در گوناگونی تخصصی های رشته گسترش و ایجاد برای هائی جهش بعد به زمان این از. دارند حمایت و بودجه

 حاضر حال در. است گشته جراحی رشته شدن تکه تکه باعث اولیه روزهای همین از و گرفته صورت جامعه

 رزیدنتی مرور کمیته گسترش باعث ACS. گذرد می امریکا جراحان کالج تاسیس از سال 11(  میالدی 1443)
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 مراحل پالستیک. گردید میالدی 1444 سال در عمومی جراحی برای آموزشی برنامه 481 تصویب باعث و شد

 بیمار یک برای آکریلیک مصنوعی مفصل اولین 5314 سال در و نموده طی 5344 اواخر در را خود تولید کامل

 خود انگشتان نوک از استفاده با را میترال دریچه تنگی( Dwight Harken)هارکن دوایت. شد گذاشته کار

 جریان تجدید باعث داخلی پستانی سرخرگ از استفاده با( Weinberg) واینبرگ نمود، پاره اره دندانه بعنوان

( Hufnagel) ناگل هاف و شد گیل مک دانشگاه در دیده آسیب میوکارد( Revacularization) خون

 در واحدهائی M.A.S.H در عروق جراحی. گردید نزولی آئورتای در مصنوعی دریچه اولین نصب باعث

 کلیوی بیماری آخری مراحل در درمانی روش یک بعنوان کلیوی دیالیز. یافت موجودیت جنوبی کره

(ESRD )بریگام تیم. گذاشت وجود بعرصه پا (The Brigham team )بین را کلیه پیوند اولین 

 Joe) جومورای  برای نوبل جایزه کسب باعث که دستاوردی داده، انجام 5314 سال در مشابه دوقلوهای

Murray )موفقیت استفاده اولین بود شده شناخته 5314 سال در ریه و قلب ماشین گرچه. شد 5334 سال در 

 (.2)است شده مند بهره آن از ASD دچار ساله 58 دختر یک که گردد می بر 5312 سال به آن آمیز

 هر و داشته آمیز مخاطره آغازی شد ذکر همانطوریکه کودکان بالینی جراحی: امریکا در کودکان جراحی اما

 در الد. گردد می بر( William E. Ladd) الد ویلیام عصر به امریکا در زمینه این در پیشرفت بازبینی نوع

 پزشکی مدرسه از 5346 سال در سپس. شد التحصیل فارغ هاروارد کالج از 5342 سال در و متولد، 5884 سال

 است جالب. داد نشان خود از جراحی شخصیت یک وی آن از پس و داشت دریافت پزشکی مدرک هاروارد

 شهر این در وی شغل اولین 5348 سال در بوستون شهر بیمارستان در عمومی جراحی تکمیل از پس بدانیم که

 ژنیکولوژی، تروما، شامل و وسیع ابتدا در وی عالقه مورد زمینه. است بوده مامائی و زنان و عمومی جراح

 که شد تاسیس میالدی 5863 اوایل در بوستون کودکان بیمارستان. بود عمومی جراحی و پالستیک جراحی

 در. بود( Hospital for Sick Children in London)لندن بیمار کودکان بیمارستان به شبیه مدلی

 و هاروارد جدید پزشکی دانشکده مجاور خود فعلی محل به کودکان و شیرخواران بیمارستان 5354 سال

 افکار دارندگان و کننده ابداع دانشمندان جایگاه ساختمانی مجموعه این. یافت انتقال بریگام بنت پیتر بیمارستان

 تسهیل باعث موسسات این با نزدیک تماس. کردند می فعالیت پزشکی گوناگون های زمینه در که بود رویایی

 معطوف سبب مجموعه این با الد نزدیکی و شده پزشکی پیشرفت راه در مختلف های دانشکده بین همکاری

 عالقه و توجه الد( 5354-5358) جهانی اول جنگ اواسط در. شد کودکان طب به وی های فعالیت شدن

 آسیب و سوخته کودکان و شیرخواران درمان حاصل افزایش این و داده افزایش کودکان جراحی به را خویش

 جمله از الد. است بوده 5355 دسامبر 6 در اسکوتیا نوا هالیفاکس، بندر در مهمات کشتی انفجار فاجعه در دیده

 بیشتر الد تجربه، این از پس. بودند شده فراخوانده بوستون به دیدگان آسیب این درمان جهت که بود افرادی

 سن در 5315 سال در و( 4)داد اختصاص بوستون شهر کودکان بیمارستان در کودکان جراحی به را خود وقت

 Pure) صرف کودکان جراح اولین. شد نامیده بوستون کودکان بیمارستان ارشد جراح بعنوان سالگی 45
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pediatric surgeon )کو هربرت دکتر امریکا در تجربی (Dr Herbert Coe )مشتاق او. بود ازسیاتل 

 عمل اتاق در اوقات گاهی الد جائیکه کند مشاهده بوستون کودکان بیمارستان در را پزشکان های فعالیت تا شد

 مطلق فعالیت اولین 5353 سال در و برگشته سیاتل خود، زندگی محل به( Coe) کو دکتر. نمود می پیدا حضور

 را بزرگساالن جراحی 5315 سال تا الد حالیکه در نمود متمرکز کودکان جراحی روی امریکا در را خویش

 58 تا را سمت این بوستون بیمارستان کودکان جراحی بخش ریاست به رسیدن از پس الد ویلیام(. 4)ننهاد کنار

 2 فقط ایشان از غیر به موقع آن در بود 5326 سال در بیمارستان وقت تمام جراح اولین او. نمود حفظ بعد سال

 شود می شناخته بهتر( Ladd’s procedure) الد عمل با الد. اند بوده امریکا در وقت تمام کودکان جراح

 مورد 6 5321 سال در او. داشت خواهد خود با مالروتاسیون درمان در همیشه برای را او نام واقع در که

 دئودنوم آترزی مورد 4 و( Malrotation with midgut volvulus) روده میان پیچش با مالروتاسیون

 عقربه خالف در پیچش رفع با روده پیچش با مالروتاسیون درمان شرح اولین مقاله این در. نمود گزارش را

 او. داد انتشار را ماندند زنده موردشان 56 که بیمار 15 با خود کالسیک مقاله بعدها او. شد داده شرح ساعت

 و( شد خوانده الد عمل بنام که روشی) داد دئودنوم روی شده کشیده مادرزادی های رشته قطع به زیادی اهمیت

 .دهند قرار( L.U.Q) چپ فوقانی ربع در را سکوم که کرد توصیه

 زمینه در الد دکتر. باشد می حال تا روده میان پیچش با مالروتاسیون قطعی درمان الد عمل معرفی، و شرح این با

 غیره و پیلور تنگی انواژیناسیون، درمان زمینه در مقاالتی و کرده تجربه و کار کودکان جراحی مختلف های

 های فعالیت کام و لب شکاف درمان زمینه در و شده پالستیک جراحی امریکائی برد عضو الد. داد انتشار

 بعالوه. برگزید جراحی این در را شکمی طریق و بوده ویلمز تومور جراحی پیشگامان از الد دکتر. نمود زیادی

 اکستروفی درمان پیشگامان جمله از بود، کودکان بیمارستان در او نزدیک همکار که النمن توماس با همراه

 گفت باید سرانجام. باشد می موثر ادراری جریان انحراف برای یرتروسیگموئیدوستومی که داد نشان و بود مثانه

 Dr) لون لوگان دکتر از پس روز یک یعنی است شده 5323 سال در مری آترزی با نوزادی نجات باعث او که

Logan Leven )قطع نای به مری فیستول مورد دو هر در. بود داده انجام مینیاپولیس در را مشابهی عمل که 

)  بودند آورده بوجود بچه برای هم ای تغذیه گاستروستومی یک و داده راه گردن پوست به را باالئی مری شده،

 در(. است شده انجام آربورمیشیگان آن در هیت کامرون دکتر بوسیله 5345 سال در آناستوموز با ترمیم اولین

 بنام را خویش درسی کتاب گراس رابرت یعنی خود کودکان جراحی شاگرد اولین کمک به الد 5345 سال

 در آنها جراحی تکنیک و کودکان جراحی بیماریهای که کرد منتشر «کودکان و شیرخواران در شکم جراحی»

 در بزرگساالن از مینیاتوری نباید شیرخواران و کودکان که موضوع این به بخشی اعتبار. بود شده داده شرح آن

 او. باشد می الد دکتر آن از است خودشان مخصوص آنان فیزیولوژیک پاسخ و مشکالت و شده گرفته نظر

 زمینه این در که شوند درمان و مراقبت افرادی توسط احسن نحو به باید شیرخواران و کودکان که بود معتقد

 در کودکان ارشد جراح 5345 سال در الد ویلیام. نمایند آنها وقف مطلقاً را خود و بوده متبحر و دیده آموزش
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 کرسی اولین استقرار. داشت بعهده خود بازنشستگی سال یعنی 5341 تا را آن و بوده هاروارد پزشکی دانشکده

 رشته دو کودکان جراحی و عمومی جراحی که شد دیسپیلین این پیدایش به منجر کودکان جراحی استادی

 در که نمودند سعی آنها و آمد الد دکتر بکمک واشینگتن سیاتل از کو هربرت دکتر. باشند می متفاوتی

 5345 سال در بعدها که هائی تالش بگنجانند، نیز را«  کودکان جراحی قسمت»  امریکا کودکان طب آکادمی

 و نمود فعالیت آکادمی این جراحی قسمت در سال 1 بمدت او. داد نتیجه فراوان های بررسی و تردیدها از پس

 اعتبار کودکان جراحان به آن تازه شکل در و یافته تغییر امریکا جراحی برد نمود توصیه که بود کسانی اولین از

 رشته یک بصورت کودکان جراحی و داد رخ 5352 سال در دیگری پزشکان تالش با اتفاق این. شود داده

 باالترین که الد. ای ویلیام مدال الد دکتر افتخار به امریکا کودکان طب آکادمی 5314 سال در. درآمد مستقل

 در الد دکتر. نمود اهدا و آورد بوجود را دارند دریافت توانند می کودکان جراحان که است ای نامه گواهی

 سال تا و رفته بوستون از خارج به زندگی ادامه جهت شده نشسته باز سالگی 61 در دوم جهانی جنگ پایان

 دنیا از سالگی 83 سن در سال این در و نمود سپری دیگر کارهای و شکار به فعال بطور را خود عمر بقیه 5363

 تالش حاصل که او نهائی میراث و است شده شناخته شمالی امریکای در کودکان جراحی پدر بعنوان او. رفت

 گروهی تعلیم و رشته این آموزش و مستقل کودکان جراحی رشته ریزی پایه باعث است بوده اش وقفه بی های

 (.4)باشند می دنیا کودکان جراحی سردمداران امروزه که شد

 اولین باید را گراس ای رابرت دکتر باشد امریکا در کودکان جراحی پدرخوانده یا پدر الد ویلیام دکتر اگر

 بزرگ و متولد بالتیمور در 5341 سال در( Dr: Robert E- Gross) گراس دکتر. بدانیم او رسمی شاگرد

 از دوره این در و نمود آغاز( Carlton college) کارلتون کالج در را خود عالیه تحصیالت او. است شده

 او اوسلر ویلیام سر کوشینگ، زندگینامه مطالعه ضمن در و یافت دست ارشدیت به شیمی رشته در آموزش

 فارغ عالی درجه با 5325 سال در او. شد پذیرفته آنجا در و شود هاروارد پزشکی دانشکده وارد گرفت تصمیم

 رشته در هاروارد آموزشی برنامه به ورود آرزوی بنابراین نیاورد بدست را جراحی اینترنشیپی ولی شد التحصیل

 در وی بعدی اقدام و تمایل. نمود را( Dr. Burt wohlbacn) ولُباخ برت. اس دکتر نظر تحت پاتولوژی

 بیمارستان در جراحی توام آموزشی برنامه در. است بوده وی پاتولوژی زمینه پس از ناشی جراحی به ورود

 تا بود مکانیک یک بیشتر همه از او. رسید ظهور به گراس العاده فوق هوش کودکان بیمارستان و بریگام پیتربنت

 از ناشی باکتریال اندوکاردیت با های بچه مرگ از پس های بررسی در وی مشاهدات. فیزیولوژیست یک

PDA در سپس و پاتولوژی های نمونه با کار ابتدا. نماید پیدا بیماری برای جراحی پاسخ یک که وداشت را او 

 اولین بعنوان او 5328 سال در سرانجام. بیابد PDA قطع برای را تکنیکی بتواند که شد باعث حیوانی آزمایشگاه

 این گراس که هنگامی. شد انتخاب PDA اثر در مرگ حال در ساله 8 دختر یک جراحی درمان برای کاندیدا

 است بوده بریگام بیمارستان جراحی بخش در کمکی دستیار و ساله 22 نمود کسب را بالینی پیروزی

(Assistant resident in surgery at Brigham Hospital .)و برانگیز تحسین نتایج این 
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 بوده عمل اتاق در پاسخ یافتن سپس و بالینی مسائل در آزمایشگاهی تحقیقات دادن قرار پایه حاصل برجسته

 وی به پیوستن جهت را الد دکتر دعوت گراس دکتر 5323 سال در جراحی دستیاری دوره تکمیل از پس. است

 .پذیرفت کودکان بیمارستان در جراح عضو یک بعنوان

 نوزادان و شیرخواران شکم جراحی در الد دکتر فراوان تجربیات آوری جمع برای شد عاملی گراس پس آن از

 «کودکان و شیرخواران در شکم جراحی» عنوان تحت اولیه درسی کتاب یک بصورت 5345 سال در بعداً که

 که هائی روش سایر و شده داده شرح 5326 سال در بار اولین که الد عمل برجسته کتاب این در. یافت انتشار

 دکتر الد، دکتر بازنشستگی از پس. شد لیست بود شده معرفی نوزادان های آنومالی اصالح برای بار اولین

 کودکان جراحی بخش رئیس دومین واقع در او و شد بوستون کودکان بیمارستان جراحی بخش رئیس گراس

 اوروارسونسون دکتر(. 4-1)است بوده الد دکتر توسط 5345 سال در تاسیس از پس هاروارد پزشکی دانشکده

(Orvar Swenson )جراحی در درخشانی اقدامات که بوده کودکان بیمارستان جراحان از دیگر یکی 

 بود گفته و داشت هیرشپرونگ بیماری مورد در تغییری قابل غیر اعتقاد او بویژه است داده بروز خود از کودکان

 شناور بیمارستانهای کودکان جراحی بخش ریاست 5314 سال در او. دارد جراحی درمان بیماری این که

 تحت ابتدا 5344 دهه خالل در. پذیرفت را( Boston Floating Hospital) بوستون پزشکی دانشکده

 قابل. دیدند آموزش کودکان بیمارستان در کافی های مهارت با کودکان جراح تعدادی گراس سپس و الد نظر

 در 5346 سال در ماه 5 بمدت که است( Dr. C.Everet Koop) کوپ – اورت -سی دکتر آنها ذکرترین

 این در 5346 سال در نیز او که شیکاگو از( Dr willis Potts) پوتس ویلیس دکتر و بوده جراحی بخش

 . است بوده بیمارستان

 و کودکان جراحی تصدی فعال بطور و طوالنی بمدت و برگشت فیالدلفیا به بوستون در کار از پس کوپ دکتر 

 دکتر. نمود وظیفه انجام فیالدلفیا کودکان بیمارستان در و گرفت بعهده را پنسیلوانیا دانشگاه در رشته این استادی

 مموریال بیمارستان بنام جراحی در مساوی آموزشی توان با مشابهی بیمارستان و برگشت شیکاگو به پوتس

 آموزشی، چرخه همین در. شدند التحصیل فارغ آن از کودکان جراح زیادی تعداد که نمود ریزی پایه کودکان

 کالت ویلیام دکتر بنام شخصی بودند کرده تحصیل بوستون کودکان بیمارستان در که کودکانی جراحان بین در

 بوده گراس دکتر دستیار اولین و الد دکتر دستیار آخرین که بود( Dr. H. William Clatworthy) ورثی

 کودکان بیمارستان در را ارشد جراح یک بعنوان خود مستقل نقش 5314 سال در ورثی کالت دکتر. است

 سال در( Dr. Tague Chisholm) شیشولم تاگو دکتر. نمود آغاز اوهایو ایالتی دانشگاه در کلومبوس

 دکتر. پیوست مینیاپولیس در( Dr.Oswald wyait) اسوالدوایت دکتر به و نمود ترک را بوستون 5346

 در ای برجسته نقش و نمود تکمیل بوستون در را خود آموزش نیز( Dr. Alexander Bill) بیل آلکساندر

 در سپس او. داشت بعهده است شده هیرشپرونگ بیماری در سونسون عمل به منجر که آزمایشگاهی تحقیقات

 النگینو لوتر دکتر همچنین. پیوست سیاتل شهر کودکان اورتوپدی بیمارستان در( Coe) کو دکتر به 5345سال
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(Dr. Luther Longino )در سال 14 بمدت گراس دکتر بخش دانشیار و دوم نفر حرف کم جراح یک 

 انرژی و تالش با( Dr. Coe) کو دکتر. کرد کار جراحی تکنیکی های جنبه در مخصوصاً دستیاران آموزش

 بخش یک 5348 سال در توانست اینکه تا داد قرار فشار تحت را امریکا کودکان طب آکادمی نشدنی تمام

 آکادمی در کودکان جراحی قسمت آوردن بوجود در کو دکتر دیدگاه. آورد بوجود آن در کودکان جراحی

 و دانش ترقی و اطالعات تبادل و آوری جمع با تا شد کودکان جراحان برای ملی میدانی ایجاد باعث کودکان

 در آموزشی ساختاری برنامه بر عالوه 5314 سال از. بدهند امریکا جراحی به ای تازه نیروی خود تشخیص

 یا مربی مثل اشکالی در کودکان جراحی آموزش کسب تا گرفت انجام هائی تالش بوستون، کودکان بیمارستان

 تحت فیالدلفیا کودکان بیمارستان در پوتس، نظر تحت شیکاگو کودکان مموریال بیمارستان در ساله 1 یا 5 فلو

 برنامه یک با نیویورک های بچه بیمارستان در سونسون، نظر تحت بوستون شناور بیمارستان در کوپ، نظر

 اشنایدر ویلیام دکتر نظر تحت آنجلس لوس کودکان بیمارستان در و سانتولی توماس دکتر مدیریت با جدید

 Hardy) هندرن هاردی دکتر امریکا در نسل این برجسته کودکان جراحان از دیگر یکی. شود انجام

Hendren )را جراحی دستیاری دوره است بوده انترن هاروارد پزشکی دانشکده در 5312 سال در او. است 

 گراس دکتر نزد بوستون کودکان بیمارستان در را کودکان جراحی فلوشیپی دوره 5312 -5318 سالهای در

 بازنشسته حاضر حال در گرچه باشد می بکار مشغول بیمارستان همین در تاریخ آن از و( 5364) است گذرانده

 نظر طبق و نوردیده در را امریکا مرزهای قهرمان جراح یک بعنوان شهرتش آوازه. است فعال کماکان ولی شده

 دنیاست جراحان جراح( هندرن دکتر یعنی)  او دنیاست، معرف کودکان جراحان از یکی خود که کوپ دکتر

 شدن تخصصی فوق و تخصصی بسمت چیزش همه که دنیائی در و است خود نوع از فرد آخرین احتماالً او

 آزاد را سیامی چسبیده بهم قلوهای دو داده، انجام بهتر چه هر نیز را هرکاری و کرده کار همه او رود می پیش

 صاحب کودکان جراحی مختلف های قسمت در و داده انجام را قلبی مادرزادی پیچیده های جراحی نموده،

 .باشد می کودکان یرولوژی نظیر کم شاید و برجسته نظران صاحب از و بوده تجربه

 برنامه این. است داشته وجود کودکان جراحی کامل برنامه هم کانادا مونترآل و تورنتو در زمان این در بعالوه

 اند، بوده متنوع تجربه نظر از التحصیالن فارغ و( Sporadic) داشته گیر تک ای نتیجه متعدد آموزشی های

 برد صاحب آنها همگی ولی داشتند یرولوژی آموزش هم ها بعضی و دیده قلب جراحی آموزش ها بعضی

 گراس دکتر 5312 سال در «کودکان و شیرخواران جراحی» کتاب انتشار با. بودند کودکان عمومی جراحی

 تجربیات از مفصلی شرح حاوی جامع کتاب این. نمود قانونمند شمالی امریکای در را کودکان جراحی رشته

. شد می شامل را یرولوژی و قلب جراحی ، کودکان عمومی جراحی که بود بوستون بیمارستان کودکان جراحی

 های برنامه محصول که بود کودکان جراحان تعداد افزایش شاهد کانادا و امریکا متحده ایاالت 5314 دهه در

 در مهمی واقعه 5361 سال در. شدند خصوصی بخش جذب التحصیالن فارغ این از خیلی. بودند متنوع آموزشی

 طب آکادمی جراحی قسمت از وافری دوراندیشی با ورثی کالت بطوریکه داد رخ کودکان جراحی آموزش
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 مورد را کانادا و امریکا متحده ایاالت کودکان جراحی آموزشی برنامه که نمود درخواست امریکا کودکان

( ورثی کالت کمیته) شد چنین که دهد تشکیل آموزشی کمیته یک کار این برای و دهد قرار ارزیابی و بررسی

 در هائی توصیه خود کار ادامه در ولی پرداخت موجود آموزشی برنامه ارزیابی به فقط ابتدا در کمیته گرچه. 

 متحده ایاالت در برنامه 55 اصوالً. داد ارائه کودکان جراحی رشته آموزشی نیازمندیهای و ای پایه اصول جهت

 جراحی شمالی امریکای در که نمود ثابت مهم اتفاق چند. شد پیشنهاد کمیته توسط کانادا در تا 1 و امریکا

 که نمود ثابت( Dr. Stephen Gans) گانز استیفن دکتر. است تخصصی واقعاً  رشته یک کودکان

 جراحی مجله ارشد، سردبیر بعنوان کوپ دکتر کمک با. است اختصاصی مجله یک نیازمند کودکان جراحی

 بین اتفاقی مالقات 5363 سال در(. Journal of pediatric surgery) شد متولد 5366 سال در کودکان

 این به منجر( Dr.Thomas Boles) بولز توماس دکتر و( Dr Locian leape) لیپ لوسیان دکتر

 متصل دیگری های انجمن به که دارد جدید جراحی انجمن یک به احتیاج کودکان جراحی رشته که شد تفاهم

 پی و حفظ موسس و برجسته اعضاء از ای عده بوسیله سریعاً عقیده این. امریکا کودکان طب آکادمی مثل نباشد

 American pediatric surgical) باشد می امریکا کودکان جراحی انجمن حاصلش که شد گیری

association )آموزشی های برنامه. بود آن رئیس اولین هم گراس دکتر و شد تاسیس 5354 سال در که 

 کودکان جراحی رشته که شد این به منجر گرفت قرار بررسی مورد ورثی کالت کمیته توسط که دیگری

 خالل در درخواست چندین(. Standard curriculum) شود استاندارد آموزشی برنامه یک دارای

 شود اختصاصی برد دارای هم کودکان جراحی که گرفت صورت امریکا جراحی برد از 5364 و 5314 سالهای

 و بازنگری را آموزشی های برنامه که مستقل جراحی سازمان یک بودن دارا با بهرحال. بود ناموفق اما

 عمومی جراحی آموزشی برنامه یک وجود و رشته این مخصوص ای مجله  داشتن نمود، می استانداردیزه

 که شد باعث امر این. نماید تفهیم جراحی برد به را آنها سخنگو بعنوان نبود کسی مملکت، سراسر در کودکان

 با العاده فوق مشرب، خوش دیپلوماتی که مونترآل از( Dr Harvy Beardmore) بیردمور هاروی دکتر

 و حقایق این با بیردمور دکتر. بگیرد بعهده جراحی برد مقابل در مجدداً را نقش این بود کننده متقاعد و هوش

 دادخواستی امریکا جراحی برد. بودند خورده شکست قبالً دیگران که شد آمیز موفقیت کارزاری وارد ها داشته

 در جدیدی نامه گواهی که پذیرفت 5351 سال در و داشت دریافت بود شده تهیه زمینه این در بدقت که را

 اعطا الشرایط جامع کنندگان درخواست همه به است کودکان جراحی در ویژه شایستگی گویای که جراحی

 الد عمل. شد آغاز 5344 و 5324 های دهه بالینی پیشرفتهای از کودکان جراحی زمینه در پژوهش. شود

(Ladd’s operation )قلب اطراف بزرگ عروق زمینه در گراس تازه ابداعات. بود واقعه این اول سیگنال 

 همزمان. باشند می ذکر قابل همگی عروق شکل ای حلقه بدشکلی و آئورتا کوآرکتاسیون شریانی، مجرای مثل

 شاهکارهای از فالوت تترالوژی با ای بچه برای ریوی -سیستمیک شانت با( Blalock) بالالک عمل نمایش

 نتایج نیز پوتس دکتر توسط شده انجام ریوی سرخرگ -آئورتیک مستقیم شانت. است بوده او دیگر
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 با کالمپی چنین اسمیت و پوتس هنگامیکه. است بود ای ویژه کالمپ نیازمند ولی داشت مشابهی فیزیولوژیک

 به آنها کردند درست را میرفت بکار ظرافت با که دار نبض عروق ایمن نگهداری جهت مخصوص های دندانه

 در پل ایجاد برای. دارد کاربرد عروق های جراحی تمام در هم امروز تا که یافتند دست ای پیشرفته تکنیک یک

 اشعه آئورتیک پیوندهای از استفاده گراس دکتر است باریک و بلند که آئورت کوآرکتاسیون در موجود فاصله

 این. ماند می باقی فعال طوالنی بصورت پیوند این که است داده نشان و نموده توصیه را منجمد و خشک دیده

 دکتر دقیق و وسواسی مطالعات بعالوه. است بوده محیطی عروق جراحی در پیشرفتها تمام اساس اقدامات

 Hochenegg’s) هوچنگ عمل دقیق آداپتاسیون به منجر که آگانگلیونیک مگاکولون مورد در سونسون

operation )های پژوهش. نمود کمک هیرشپرونگ بیماری با کودک هزاران به شد رکتوم برداشتن برای او 

 مور. د فرانسیس بوسیله که مطالعاتی. شد گرفته بکار نیز ها بچه مورد در بالغین جراحی در شده انجام بیولوژیک

 پروت و( Moncrief) مونکریف ،(Artz) آرتز ،(Moore) مور( Rowe) رو بوسیله بود شده انجام

(Pruitt )کار این و شد سوخته بیماران از مراقبت در ما آگاهی افزایش باعث که شد، داده تطبیق ها بچه در 

 دودریک استانلی. شد گرفته بکار سوختگی درمان در اونیل جمیز دکتر یعنی اولیه شاگردان از یکی توسط بعداً

(Stanley Dudrick )ردس دکتر با (Dr. Rhoads )ویلمور دکتر و (Dr. Wilmore )از استفاده در 

 که باشند می جراحی تغذیه دانش کننده ابداع واقع در آنها بودند، پیشگام جراحی بیماران در وریدی تغذیه

 فن گسترش باعث( Bartlett) بارتلت موسسه. است داده نجات سنین تمام در را بیشماری بیماران

 و نمود پیشرفت سپس تکنیک این و شده ریه موقتی نارسایی با شیرخواران برای اکستراکورپورال اکسیژیناسیون

 مراقبت. است گشته تبدیل بالغین و بزرگتر های بچه برای حیاتبخش مهم های تکنیک از یکی به حاضر حال در

 هالر توسط سپس که است بوده( Cowley) کاولی دکتر دار وام آخر تا ابتدا از تروما دچار بیماران عالی

(Haller)، برگر آیشل (Eichelberger)، اونیل (O’Neill)، تپاس (Tepas )در دیگر زیادی عده و 

 امید و آور رعب میدان. است گشته دیده آسیب های بچه از زیادی عده نجات باعث و شده داده تطابق کودکان

 از دیگر خیلی و( Shumway)وی شام ،(Starzl) استارزل ،(Murray) مورای توسط که پیوند بخش

 جاکسون. است گشوده سنین تمام در بیماریها از بسیاری درمان در را جدیدی راههای شد می رهبری جراحان

(Jackson )دلوریمیه سپس و ریچموند از (DeLorimier )جنین جراحی به تجربی بطور سانفرانسیسکو در 

 تحقیقات کار به حاضر حال در شاگردانش و( Harrison) هاریسون یعنی دلوریمیه ارزش با شاگرد. پرداختند

 پاتریشیا دکتر آزمایشگاه در جنین بنیادی تحقیقات. هستند مشغول انسان و حیوان روی به جنین جراحی در

 رشد روی بر اثرشان و رشد فاکتورهای مورد در او و گرفت صورت( Dr Patricia Donahoe) دوناهو

 Mullerian inhibitory) مولرین مهاری ماده شدن مشخص به منجر او های تالش. نمود فعالیت جنین

substance )جنسی رشد در که (Sexual )وابسته مطالعات زیادی تعداد میان از. است شده دارد دخالت 

 به هیچکدام کودکان و بالغین کننده درگیر کودکان و بالغین بین مشترک بدخیم بیماریهای مورد در هم به
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 نبوده بوستون کودکان بیمارستان از( Dr Judah Folkman) فالکمن یودا دکتر کارهای پتانسیل و اهمیت

 از استفاده  به وی کردن وادار به منجر که گشت بدخیم تومورهای در آنژیوژنزیس کشف باعث فالکمن. است

 علم انکولوژی مبحث در این بنابر. نماید استفاده کانسر کننده مهار یک بعنوان آنژیوژنزیس از تا شد متدی

 (4-1.)شد متولد جدیدی

 سال در او. است مکزیک از آلبرتوپنا دکتر آورده بوجود آنوپالستی در انقالبی واقع در که جراحانی از یکی

 جراحی وی. است داشته دریافت عمومی پزشکی دکتری مکزیکوسیتی نظامی پزشکی دانشکده از 5361

 بوستون کودکان بیمارستان در 5355 تا 5363 سالهای در کرده تمام 5368 سال در را کودکان طب و عمومی

 آنورکتال ناهنجاریهای ترمیم در جدیدی روش 5381 سال در پنا دکتر. است دیده کودکان جراحی آموزش

 روش معرفی از پس پنا دکتر. باشد می( PSARP) ساژیتال خلفی آنورکتوپالستی همان که نمود معرفی

 .است داده آموزش را خویش تکنیک دنیا مختلف نقاط در خویش،

 کودکان جراحی علم پدر الد بطوریکه گذاشت بجا گرانبهایی میراث خود از بوستون کودکان جراحی مدرسه

 از بیش. گرفتند نام نخبه بالینی پزشک هندرن و دانشمند فولکمن پیشوا، سپس و مربی ابتدا گراس مرکز، این در

 جراحی ریزی برنامه مسئول 5338 از بعد آنها نفر 11 بطوریکه دیده آموزش مرکز این در کودکان جراح 514

 .شدند امریکا در کودکان

 :خورد می چشم به جمله این گراس دکتر عمل اتاق درب روی

 «دهید نمی انجام خوب را آن شما واقع در آید می بنظر دشوار عملی اگر»

 هم کانادا کودکان جراحی امریکا، در کودکان جراحی رشته رشد و پیدایش با: کانادا در کودکان جراحی

 Dr Alexander( )فوربس الکساندر دکتر. شد تحول دچار بزرگ موسسه سه در ابتدا آن با موازی

Forbes )بازی کلیدی نقشی مونترآل کودکان بیمارستان در 5313 تا 5344 سال در بود اورتوپد جراح که 

 بیمارستان در 5314 تا 5325 سال از را جراحی بخش که( Dr. Dudley Ross) راس دادلی دکتر. نمود

 در. است بوده کبک استان در کودکان جراحی مدرن بخش یک تاسیس مسئول آورد بوجود مونترال کودکان

. داد ارائه را مری آترزی گرفتار کانادائی بچه یک به آمیز موفقیت کمک گزارش اولین راس دکتر 5348 سال

 مدیر و کودکان جراحی ارشد جراح یک بعنوان( Dr.David Murphy) مورفی دیوید دکتر راس از بعد

 هوبرت دکتر های کمک از کار این در او(. 5314-5354) نمود وظیفه انجام کودکان جراحی آموزش بخش

 بهره یافت جهانی شهرت بعداً که بیردمور هاروی دکتر یعنی خود شاگرد اولین و کارن گوردون دکتر اوون،

 فرانک دکتر او از پس و بود مونترال کودکان بیمارستان ارشد جراح 5354 دهه خالل در بیردمور دکتر. گرفت

 بیمارستان»  تورنتو در. گرفت بعهده را سمت این 5334 تا 5385 سال از( Dr. Frank Guttman) گوتمن

 نهاده بنیاد( Mrs. Samuel Mc Master) ماستر مک ساموئل خانم بوسیله 5851 سال در «بیمار کودکان

 جراحان از نیز کانادا در متحده، ایاالت همچون(. باشد می ماستر مک دانشگاه گذار بنیان او شوهر) شد
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 بیستم قرن اوایل تا نوزده قرن اواخر از کار این و آمد می بعمل دعوت کودکان جراحی درمان برای بزرگسال

 Dr. W. Edward) است گالی ادوارد دکتر همه از تر سرشناس شاید زمینه این در. است داشته ادامه

Gallie )ارشد جراح گالی دکتر. است بوده بیمار کودکان بیمارستان ارشد جراح 5313 تا 5315 سال از که 

 موسسه کانادا در. است گالی جراحی آموزش برنامه آوردنده بوجود که شد می نامیده هم تورنتو دانشگاه

. است شده گذاری پایه هالستد ویلیام دکتر توسط که است جانزهاپکینز جراحی مدرسه با همطراز گالی جراحی

 Dr Donald) رابرتسن دنالد دکتر به را خود کودکان جراحی سمت او گالی، مسئولیت گسترش با

Robertsen )با همزمان که داشت عهده به را مسئولیت این 5344 تا که سپرد جسور توراسیک جراح یک 

 با پالستیک جراح یک( Dr.Arthur Lemesurer) لمزورر آرتور دکتر. است بوده بوستون در الد دکتر

 استیفنز، کلینتون. نمود 5343 آغاز در عمومی کودکان جراحی آموزشی برنامه یک تهیه به شروع هوش

 برنامه این نامدار التحصیالن فارغ از مرسر استانلی و مارشال دنالد آشمور، فیلیپ سالتر، رابرت جمیزسیمسون،

 .Dr) فارمر آلفرد دکتر که 5316 سال در. شدند کودکان جراحی سران از کانادا سراسر در همگی که بودند

Alfred Farmer )رشته چندین شد برگزیده تورنتو بیمار کودکان بیمارستان در ارشد جراح بعنوان 

 کلینتون دکتر برای بود ای نشانه امر این. آورد بوجود را عمومی کودکان جراحی جمله از جراحی تخصصی

 5366 تا 5316 از تامپسون استوارت دکتر مدیریت تحت که را مجزا و مهم تخصص یک بتواند که استیفنز

 این خالل در. است داشته بعهده را مدیریت این 5356 تا 5366 سال از خود استیفنز. بخشد دوام بود آمده بوجود

 آموزش برای مفیدی و موثر برنامه و آمد بوجود بالینی تحقیقات و ها فعالیت در انگیزی شگفت بازده دهه دو

 5355 از آن گسترش و کودکان جراحی های زمینه تمام در عالی پیشرفتهای. گردید ایجاد مرکز این در جراحی

 مونترال یوستین سنت بیمارستان کودکان، بیمارستان سومین. است شده حاصل فیلر رابرت فعالیت با همزمان

 توسط 5345 سال در بیمارستان این. است گرفته می صورت کودکان جراحی آن در ای فزاینده بطور که است

 که شد تاسیس( Mrs. Justine Locaste- Beau- Bien) بین -بیو -لوکاست یوستین خانم

 مادران از مراقبت مراکز بزرگترین از یکی که بود مونترآل در مامائی واحد دارای فرانسوی و مخلوط بیمارستانی

 آمد بیمارستان این به 5314 سال در کولین پائول پیر دکتر. است آمده می بحساب شمالی امریکای در ها بچه و

 تعداد سپس او. است بوده توام کودکان از مراقبت با که آورد را توراسیک جراحی تجربه خود همراه به و

 فرانک مثل شدند امریکا کودکان جراحی آینده رهبران از که کرد تربیت کودکان جراحی در شاگرد زیادی

 اشاعه و سران کلیدی جراحی مرکز سه این از. البرج مارتین -جین و یزبک سلیم بالنشارد، هروِ گوتمن،

 . شدند کودکان جراحی گسترش باعث متحده ایاالت مانند که آمدند بیرون استانها در جراحی دهندگان

 قرن میانه در اخالق آموزگار و فرانسوی -سوئیسی فیلسوف روسو -ژاک -ژان: انگلستان در کودکان جراحی

 قانون یک این. میمرند سالگی 8 از قبل شده متولد کودکان دوم یک»: که داشت ابراز را نظریه این هجدهم

. داشت رواج هجدهم قرن در که بود ای عقیده این «گیریم قرار آن مقابل در کنیم سعی باید چرا است، طبیعی
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 شدند می فراخوانده کودکان درمان برای پزشکان از بیش داروسازان و جراحان اینکه علیرغم کودکان، جراحی

 کودکان طب اروپا نقاط سایر و انگلستان در بیمارستان بیشتری تعداد ایجاد با. نداشت پیشرفتی بعد مدتهای تا

 هم هنوز که مراکز ترین معروف از یکی. نمود باز عادی مردم و پزشکان افکار در را خویش جایگاه بتدریج

 لندن هالبورن در 5523 سال در ابتدا بنیاد این. است( Coram Foundation) کورام بنیاد دارد وجود

(Holborn, London )اورموند گریت خیابان در بیمار کودکان بیمارستان» فعلی محل نزدیک که گرفت پا 

(Great Ormond street) »خوانده بیمارستان بعنوان گرچه خود مشابه موسسات سایر مثل. است بوده 

 Hospital) کودکان مخصوص های بیمارستان. درمانی مرکز یک تا بود مراقبت برای خانه یک بیشتر شد می

for Children  )و نمونه بزرگترین اروپا در. آمدند بوجود نوزدهم قرن در شناسیم می امروزه ما که بشکلی 

 ابتدائاً کودکان، جراحی های بخش به آنها تحول و تبدیل و کودکان های بیمارستان پیدایش برای راهنما

 Hôpital des Enfants) است بوده 5841 سال در پاریس در بیمار کودکان بیمارستان تاسیس

Malades .)درمان را جراحی اختالالت هم و طبی بیماریهای هم بیمار کودکان تختخوابه 144 بیمارستان این 

 آن از پس. نداشتند را پاریس های بیمارستان سایر در شدن بستری اجازه سال 5 از کوچکتر های بچه. نمود می

 بیمارستان 5811 سال در. افتاد براه کودکان بیمارستانهای تاسیس برای اروپائی اصلی شهرهای سایر در جنبشی

 گریت خیابان خانه بسمت را خود درهای HSC یا( Hospital for sick children) بیمار کودکان

 Charles) وست چارلز دکتر فکر محصول بیمارستان این. گشود( Great Ormond street) اورموند

west )جونز بنس دکتر کمک با (Dr. Bence Jones )که است بوده این وست دکتر فلسفه. است بوده 

 اختالالت دارای آنهائیکه اما باشند می ویژه توجهات و تسهیالت نیازمند طبی بیماریهای به مبتال کودکان

 درمان عمومی بیمارستانهای در توان می را( بود نظر مد تروما و ها آسیب اغلب زمان آن در) باشند می جراحی

 عقیده این با( Board) مدیره هیئت ولی بوده HSC بیمارستان در جراح یک انتصاب مخالف وست. نمود

 و نموده استعفا بزودی پوالک دکتر. نمود استخدام را( Dr. G. D. Pollock) پوالک دکتر و نبوده موافق

 جانسون دکتر دیدگاه و بینش. نمود واگذار( Athol Johson) جانسون آثول به را خود جای 5812 سال در

 British) انگستان پزشکی مجله در 5865 سال در مفصل مقاله سه در کودکان برای جراحی زمینه در

Medical Journal )هولمز ایشان از بعد. یافت انتشار (T.Holmes )درمان» بنام خود فصلی 25 کتاب 

 Surgical Treatment of the) نمود منتشر 5868 سال در را «کودکان و شیرخواران بیماریهای جراحی

diseases of infancy and childhood .)گذاشته تنها را کودکان جراحی کودکان تخصص گرچه 

 طب. است شده می تلقی مخصوص حوزه یک بعنوان کماکان کودکان جراحی که بود واضح ولی بود

 جائیکه بود شده ایجاد پاریس در که بود طرحی قسمت یک. داشت قسمت دو نوزدهم قرن در کودکان

 کودکان از  مراقبت زمینه در کافی آگاهی که کردند می درمان تخصصی های بیمارستان در را بیمار کودکان

 تعدادی اینجا در. داشت رواج نوزدهم قرن دوم نیمه در بریتانیا در که بود وست روش دیگر روش. داشتند را
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 طبی بیماریهای درمان به فقط که بودند ادینبورو و بیرمنگام در آنهائیکه مثل داشت وجود کودکان بیمارستان

 عقیده بود HSC برای جدی حامی که دیکنز چارلز موقع همان در. کودکان جراحی نه داشتند اشتغال کودکان

 و تسهیالت از باید باشند می بیمارستان در شدن بستری نیازمند که بیمار های بچه تمام اینکه بر مبنی واضحی

 درمان برای ویژه امکانات به که دادند تشخیص مراکز از بعضی. داشت ابراز شوند مند بهره ویژه امکانات

 گالسگو در بیمار کودکان مخصوص سلطنتی بیمارستان در مثال بعنوان. دارند نیاز کودکان جراحی بیماریهای

(RHSC )و طبی های تخصص از مساوی تعدادی با مدیره هیئت یک ساله 15 بار پر دوره یک از پس 

 پیدایش بعلت کودکان جراحی عظیم گسترش شاهد نوزدهم قرن پایانی سالهای. آمد بوجود جراحی

. است بوده جراحی در کردن عفونی ضد عمل تدریجی پذیرش و قرن میانه در بیهوشی جهت اتروکلروفورم

 برای اصلی انگیزه( لیستر ژوزف) انگلیسی جراح بود، گرفته قرار استفاده مورد قبالً اسیدکربولیک گرچه

 گالسکو در را خود سپتیک آنتی روش او لندن در شایستگی کسب از پس. کرد ایجاد را عفونت بدون جراحی

 گالسکو در لیستر جوان دستیاران از یکی. رفت لندن پادشاهی کالج به بعد و ادینبورو به سپس و انداخته جا

 از یکی و اعصاب و مغز جراحی پدر بنام که بود سرویلیام بعدها و( William Macewen) اِوِن مک ویلیام

 نقاط سایر از جلوتر عموماً کودکان از مراقبت که اسکاتلند در. است بوده RHSC در منصوب اصلی جراحان

 در باالخره شد افتتاح 5864 سال در( REHSC) بیمار کودکان برای ادینبورو سلطنتی بیمارستان بود انگلستان

 اتاق به را خیاطی اتاق و گرفت جراحی بیماران برای جداگانه بخش ایجاد به تصمیم مدیره هیئت 5885 سال

 استیل سرهارولد ادینبورو، جراحان سلطنتی کالج رئیس( Joseph Bell) بل ژوزف. دادند اختصاص عمل

 جلدی دو کتاب مؤلف) فریزر سرجان( بود داده انجام پیلورمیوتومی رامشتد کونراد از قبل یکسال که کسی)

 مؤلف و ادینبورو جراحان سلطنتی کالج رئیس مجدداً) براون ماسون ج -جمیز و( کودکی دوران در جراحی

 بگوئیم است جالب خیلی. اند بوده 5364 تا 5885 از نامدار و برجسته جراحان( کودکی دوران در جراحی

 از ایشان و بوده REHSC جراح 5345 تا 5353 سال از( Gertrude Hertzfeld) فلد هرتز گرترود

 جراحی آموزش که گردیم، می بر نوزدهم قرن به. است شده می محسوب زمان آن در زن جراحان معدود

 هیئت ها بیمارستان این افتتاح از پس کمی. است شده شروع گالسکو از عمومی جراحی از مستقل کودکان

 درمانگاه. نماید پیدا گسترش باید بیمارستان سرپائی خدمات یا ها درمانگاه که دادند تشخیص آنها مدیره

 از خیلی ها درمانگاه این در.  بود( Pendelbury) پندلبری در واقع بیمارستان از جلوتر واقع در منچستر

 نسل این برجسته خیلی جراحان از یکی. گرفتند می قرار جراحی عمل مورد کودکان بخصوص جراحی بیماران

 انتشارات صد از بیش از یکی که داد گزارش 5343 سال در را خود ساله 54 های فعالیت که بوده نیکول جمیز

 پدر» حاال ولی بود، داده اختصاص کودکان جراحی به را خویش های فعالیت از قسمتی فقط او گرچه. بود وی

. باشد می هم کودکان جراحی برگیرنده در که شده خوانده« Father of day surgery سرپائی جراحی

 در او. داد انجام رامشتد و استیل با متفاوت کامالً روشی با نوزده قرن اواخر در موفقیت با را پیلورومیوتومی او
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 نمی چون نمود رد او ولی بپذیرد را کودکان جراحی واحد دو از یکی مسئولیت که شد دعوت 5354 سال

 در جراحانی و پزشکان از بود مصمم RHSC مدیره هیئت. بدارد دور بالغین جراحی از را خود خواست

 ویژه موارد در ولی نمایند بیمار کودکان درمان صرف را خود ای حرفه اوقات تمام که نماید استفاده بیمارستان

 وقت تمام پزشکان که بود این سیاست کلی بطور. است شده می قائل استثنا و داده امتیاز ها بعضی به هیئت این

 .دانستند نمی مطلوب را چهارچوبه این از خارج در فعالیت و بگذرانند بیمارستان در را خود

 در( Dispensary surgeon) درمانگاهی جراح بعنوان اول( Alex Mc Lennan) لنان مک الکس

 Visiting) بیمارستان جراحی بخش جراح بعنوان 5354 سال در سپس و RHSC در 5341 سال

surgeon )و طبی سخنران منصب دو هر تا شد داده پول گالسگو دانشگاه به 5353 سال در. شد منصوب 

 سخنران بعنوان لنان مک. آورد بوجود بودند بریتانیا در تخصصی آکادمیک های سمت اولین که جراحی

 از را سمت این و شد انتخاب گالسکو دانشگاه در ارتوپدی و جراحی در( Barclay lecturer) بارکلی

( Matthew white) ماتیووایت او جانشین بود، اورتوپدی به او ویژه عالقه. داشت بعهده 5328 تا 5353 سال

 5328 سال در بارکلی سخنران سپس و 5324 بخش جراح سپس/ درمانگاهی جراح بعنوان 5314 سال در

 دان و( Wallace Dennison) دنیسون واالس. بود عالقمند شکمی و توراسیک جراحی به و شد برگزیده

 ادینبورو در ضمن در. نمودند اشغال را پست این که بودند دیگری جراحان از( Dan Young) یانگ

 Mason) شد رئیس براون ماسون که وقتی تا بود هم جوار در کامالً بالغین و کودکان جراحی خدمات

Brown .)این به هنگامی تا فقط آنها ولی داشتند کودکان جراح طوالنی مدتهای برای که اسکاتلند برعکس 

 در هم و ادینبورو کودکان بیمارستان در باشند، نکرده پیدا بزرگساالن بخش در شغلی که پرداختند می کار

 می کودکان صرف را خود وقت تمامی آنها چون نمودند می رد را بالغین جراحی معتبر پست جراحان گالسکو

 می تلقی پیشرفتی کودکان جراحی ها خیلی برای. اند نموده ثبت را حقایق این مؤسسات این آرشیوهای. کردند

 عبارت پیشرفت این به کننده کمک عوامل سایر. است داده رخ دوم جهانی جنگ خاتمه از پس کمی که شد

 توجه بدون جامعه افراد تمام برای رایگان درمان تدارک و بریتانیا در سالمت ملی خدمات آمدن بوجود از بودند

 از خیلی و پالستیک صنعت مثل پزشکی به مرتبط غیر گوناگون های پیشرفت. آنها اجتماعی وضعیت و سن به

 در مخصوصاً پزشکی در بزرگی های گام به منجر بیستم قرن میانه در تکنولوژیک دیگر اختراعات و ابداعات

 یعنی کودکان جراحی باشگاههای اولین گرچه که یابیم می در تر نزدیک نگاهی با. است شده نوزادان جراحی

 موجودیت 5348 سال در امریکا کودکان طب ملی آکادمی جراحی بخش و اسکاتلند کودکان جراحی باشگاه

 های رشته پیشرفتهای. است یافته دست امروزی پیشرفتهای به کودکان جراحی تا کشید طول ها دهه ولی یافتند

 Denis) براون دنیس. شدند می گماشته امر این به که داشت افرادی فعالیت با نزدیکی ارتباط تخصصی

Browne )در کارش آغاز که استرالیایی یک HSC را خود ای حرفه عمر تمام بوده 5314 سال در لندن 

 کودکان جراحی به عالقمند که عمومی جراحان انگستان جاهای سایر و لندن در. نمود کودکان جراحی صرف
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 در مادی مالحظات. کردند می عمل نیز را کودکان بالغین های جراحی انجام ضمن مختلف شهرهای در بودند

 جراحی وقف را خود کار و وقت تمام توانستند می که بودند کمی افراد چه است نداشته اهمیت موضوع این

 چهره او. بود آورده بدست فراوانی مریدان و ستایشگران خویش برای سالها طول در او. نمایند کودکان

 توافق شناختند می را او که کسانی تمام و بوده شناسائی قابل بلندش قد با بخوبی و بود معروفی و سرشناس

 نمی را خود تئوری و نظر مقابل در مخالفت براحتی و بوده طلب برتری و کنده غلبه خویی دارای وی که داشتند

 . پذیرفت

 (.4)است نامیده جو عیب یک و یاغی یک «ماجراجو روشنفکری» را او کروکز جمیز براون قدیمی همکار

 آخر سالهای در را او بوده خصوصی بخش در وی دستیار که(  Young) یانگ او شاگردان آخرین از یکی

 دیدگاههای واضح بیانگر و حضور از ای خاطره براون دنیس طالی مدال. است یافته قاطع و تحرک با فعالیت

 «طلبی انحصار نه است استاندارد یک ایجاد کودکان جراحی هدف» . اوست

 که آمدند انگلستان به ای دوره گذراندن برای دریاها ماورای از جراحان از خیلی دوم جهانی جنگ از بعد

 این از خیلی. نمودند دیدن است بوده نامبرده جراحان سایر و براون دنیس تأثیر تحت که HSC از آنها اکثریت

 المللی بین شهرت که نمودند تأسیس جراحی های بخش مختلف کشورهای یا مختلف نقاط در بعداً جراحان

 Douglas) استیفن گالس دو ،Jannie Louw لو یانی: از عبارتند افراد این از تعدادی کردند پیدا

stephens )اسمیت دورهام (Durham smith )بارنارد کریستیان و (Christian Barnard .) 

 ایجاد در رحمی درون فشار تاثیر مورد در وی نظریه و است بوده ساختاری های آنومالی براون عالقه بزرگترین 

 وارد -بارینگتون -ل مثل همکارانی ارشد و معاصر براون دنیس. شد واقع جهانی قبول مورد آنومالی این

(L.Barrington ward)، هیگینز توئیستینگتون -ت (T.Twistington Higgins )در HSC بوده 

 شد انگلستان کودکان جراحان انجمن تشکیل به منجر نهایتاً که آورد بوجود لندن در را هائی بحث هیگینر. است

(British Association of paediatric surgeons )، در ارشد جراح سپس براون HSC شده 

 سرویس در همکارانش براون دنیس عمر آخر سالهای در. شد انجمن رئیس طوالنی بمدت سپس و عضو ابتدا

 واتراستون دیوید ،(هیدروسفالوس برای هالتر دریچه معرف)  ناب مک جرج از بودند عبارت سالمت ملی

 از کدام هر( انگلستان در کودکان یرولوژیست سفید ریش)  ویلیام اینتر دیوید سر ،(کودکان قلب جراح اولین)

 این در نیز دیگری زیاد های پیشرفت. اند داشته نقش انگلستان کودکان جراحی پیشرفت در برجسته مردان این

 متابولیسم اسلو از( Ole knutrud) نوترود اُل مثل دیگران و ویلکینسون آندریو. است داده رخ دوره

 علمی های فعالیت گرچه( پیوست ریکهام به بعداً که)  ایزابالفورشال. دادند قرار مطالعه مورد را شیرخواران

 کریسمس کارت. است بوده موفق عالی بالینی خدمات ریزی پایه در جراح یک بعنوان ولی نداشت ای برجسته

 بوده انگلستان جراحان انجمن های آئی هم گرد برجسته افراد از زیادی تعداد تصویر به مزین ایشان 5313 سال

 .است
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 و دور سرگذشت کودکان جراحی نیز آلمان در: فرانسه -زبان آلمانی کشورهای و آلمان در کودکان جراحی

 جراحی یا درمان نیز را ها بچه بزرگساالن جراحی و درمان ضمن قدیم طبیبان و ها سلمانی راهبان،. دارد درازی

 موفق عمل تنها و آوردند نمی بدست چندانی توفیق کودکان درمان در اغلب اینان بهرحال ولی. نمودند می

 و اروپا در بتدریج شانزدهم قرن اواسط از. است بوده پسران ختنه ها قومیت و جوامع بعضی در هم آن آنها،

 فابریسیوس هلموس گیل. دادند نشان عالقه کودکان جراحی به دوره آن اطبای از ای عده آلمان در بخصوص

 گذاران پایه جمله از آمد بدنیا آلمان دوسلدورف توابع از هیلدن روستای در 5164 سال در که هیلدانوس

 اولیه اصول و رفت کلن به تحصیل برای جوانی دوره در او. آید می بحساب جدید عصر در کودکان جراحی

( Jean Giffon) گیفون از ژنو در سپس آموخت( Felix) فلیکس از را ها زخم درمان و مراقبت و جراحی

 سنگ او. شود می مشغول کتاب تألیف به و کرده بکار شروع جراح بعنوان برن شهر در سپس آموخته جراحی

 نمود آوری جمع مختلف بیماریهای از پرونده 244 از بیش و کرد کار تشریح روی نمود، عمل را کودکان مثانه

 مقعد، آترزی فیتوبزوار، اثر در پیلور تنگی امفالوسل، اینگوئینال، فتق ناف، فتق به مربوط آنها از تعدادی که

 او بنابراین باشد می حالب دوپلیکاسیون فیموزیس، هیدروسفالی، پاچمبری، همانژیوم، لنفانژیوم، واژن، آترزی

 مدرک هفدهم قرن اواخر تا شانزدهم قرن اواخر از. بودند داده لقب رنسانس دوره در ناهنجاریها استاد را

 یوهانس تراژیک سرگذشت میان این در مهم نکته تنها و ندارد وجود کودکان جراحی زمینه در مستندی

 اجتماعی، متفکری بلکه ارزشمند جراح تنها نه او. بود آموخته جراحی بازل دانشگاه در که است فاسیوس

 عالقه چسبیده بهم قلوهای دو به وی داشت، زنان جراحی و کودکان جراحی به وافری عالقه و بود سیاسی

 جراح این. است گذاشته بجای آنها از زیبائی تصاویر معروف نقاش رامبراند کمک با و میداد نشان زیادی

. شد اعدام آلمان در اش سیاسی گرایش و بودن پروتستان یعنی مذهبی عقاید بعلت 5635 سپتامبر 15 در برجسته

 جهت بیمارستانهائی و نهاد گسترش به رو و مطرح کودکان جراحی بتدریج نوزدهم و هجدهم قرن در

 که بود ماالد انفانت بنام پاریس کودکان بیمارستان نخستین. شد افتتاح زوریخ و پاریس در کودکان بیماریهای

 در. نمودند می وظیفه انجام آن در( Omberdanne) دان آمبر ،(Kirmisson) کرمیسون مثل پزشکانی

 این هم دوم و اول جهانی جنگ در حتی و شد اعطاء کرمیسون به کودکان استادی کرسی نخستین 5833 سال

 که نمود کار به شروع و شد ساخته مونیخ شهر در هاینر فون بیمارستان 5846 سال در. نماند باز فعالیت از مرکز

 اریش ،(Karl Thiersh) تیرش کارل بعدها. بودند مشغول کودکان جراحی و طبی درمان به پزشکان آن در

 ،(Zenker) زنکر ،(Obernidermyer) اُبرنیدرمایر ،(Drachter)دراختر ،(Erich Lexer) لکسر

 مراکز از یکی اکنون هم مرکز این. کردند کار بیمارستان این در( Joppich) یوپیش و( Hecker) هکر

 کودکان بیمارستان. است دیده آموزش آن در هم ایران از محرابی دکتر و بوده دنیا در کودکان جراحی بزرگ

 که شد افتتاح و ساخته( Gramer Miluis) میلوئیس گرامر دکتر کوشش به 5868 سال در سوئیس زوریخ

 آمبردان، ،(جراحی بخش سرپرست) گروب ماکس مثل جراحانی و یافته حیات تجدید 5314 سال در بعدها
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 پر کودکان جراحی در نامش که کسانی از یکی. اند کرده کار و دیده آموزش آن در تناوب به اُبرنیدرمایر

. نمود فوت الپیزیک در 5831 سال در و آمد بدنیا مونیخ در 5811 سال در که است تیرش کارل است اهمیت

 پیوندپوست، مثانه، اکستروفی های زمینه در و بود مونیخ هاینر فون بیمارستان جراحی بخش رئیس مدتی وی

 بیمارستان اداره در که افرادی از دیگر یکی. آورد بدست خوبی های تجربه ترمیمی های جراحی و کانسر

 او هم و داشته زیادی عالقه VUR درمان مثل کودکان جراحی به که لکسراست داشته نقش مونیخ کودکان

 حاد بیماریهای به مبتال کودکان ناجی دراختر. شد آلمان در عمومی جراحی از کودکان جراحی جدائی باعث

. رفت دنیا از سالگی شصت در وپریتونیت حاد آپاندیسیت اثر در متاسفانه خود ولی شد می شمرده شکم

 کودکان بیمارستان در طوالنی سالهای او است مونیخ دانشگاه در کودکان جدید جراحی گذار پایه اوبرنیدرمایر

 جمله از( Konrad Ramstedt) رامشتد کنراد. نمود تربیت زیادی شاگردان و پرداخت بکار هاینر فون

 تنگی درمان در او ویژه تکنیک حاصل وی شهرت باشد می آلمان در جراحی سرشناسان و پیشگامان

 را خود عالی تحصیالت شد متولد آلمان در 5868 سال در او. است رامشتد پیلورومیوتومی یا پیلور هیپرتروفیک

 در و رفت برلین دانشگاه به سپس گذارند هاله و هایدلبرگ های دانشگاه در جراحی سپس و پزشکی رشته در

 5351 سال در و گذارند را جراحی دوره گوستاو فریتز نظر تحت و رساند پایان به را دانشگاهی دوره 5831 سال

 سال تا و شد( مونستر در)  رافائل سن بیمارستان جراحی بخش رئیس سپس مانتکس شهر جراحی بخش رئیس

 نمود تألیف «جراحی کوچک کتاب» عنوان تحت هم کتابی او. شد بازنشسته سال همین در و بود مشغول 5346

 عمل وی. بود عالقمند بیضه و تناسلی های اندام حالب، کودکان، جراحی عمومی های قسمت به و

. نمود جاودانه را نامش داد انجام روزه 11 نوزاد یک در موفقیت با 5351 سال در را رامشتد پیلورومیوتومی

 . گفت وداع را جهان سالگی 36 در 5362 فوریه در رامشتد دکتر

 هونشاون بنام کوچکی روستای در 5865 سال در Max Wilms ویلمز ماکس=  استثنائی پزشک یک ویلمز

 5834 سال در و کرد انتخاب را پزشکی رشته دبیرستانی و ابتدائی تحصیالت از پس آمده دنیا به آخن نزدیک

 بعلت برده پایان به( Giessen) گیسن دانشگاه فیزیولوژی و آناتومی بخش در را دستیاری ساله چهار دوره

 سال در آموخته جراحی الپیزیک در( Trendelenburg) ترندلنبرگ نظر تحت هم سال 6 جراحی به عالقه

 بخش ریاست به 5354 سال در. داد انتشار را کلیه تومورهای کتاب و شده شناخته جراحی استاد 5348

 پژوهشگر یک مقام در و کرد منتشر «جراحی مشکل یک ایلئوس»  عنوان تحت ای رساله و رسید هایدلبرگ

 مه ماه 54 روز در ویلمز دکتر. ساخت جاودانه را او نام ویلمز تومور یا کلیه نفروبالستومای. یافت شهرت جهانی

 مردان از یکی. گفت بدرود را زندگی بود گرفته فرانسوی سرباز یک از که دیفتری بیماری به ابتال بدلیل 5358

 پزشکی آموزش از پس که است( Fritz Rehbein) رهباین فریتز عصر این در کودکان جراحی رشته نامدار

 برمن شهر در سپس رفت، گروپ ماکس نزد به کودکان جراحی آموزش جهت دوم جهانی جنگ از پس و

 انجمن گذاران بنیان جمله از وی. بود کودکان جراحی مجله سردبیر سال 14 و نمود ایجاد کودکان بیمارستان
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 و پیشین شرقی آلمان مجارستان، علمی مراکز در که نمود تربیت زیادی شاگردان و بود آلمان کودکان جراحان

 شیوه و کرده ابداع هایی روش مری تنگی و آترزی هیرشپرونگ، بیماری در او. بودند مسئولیت صاحب اتریش

 .است شده ثبت وی بنام جراحی کتابهای در رهباین زیتون

 شرقی آلمان الیپزیک ماکس کارل دانشگاه در کودکان جراحی گذار پایه( Fritz Meisner: )مایسنر فریتز 

 و فراگرفته گروپ ماکس نزد را خود کودکان جراحی تحصیالت و آمد بدنیا 5314 سال در او. است بوده سابق

 کودکان جراحی بخش ریاست 5318 سال در و گذارند آنجا در را عمرش بیشتر و برگشت الپیزیک به سپس

 و نمود تاسیس را شرقی آلمان کودکان جراحان انجمن 5354 سال در وی. گرفت عهده به را الیپزیک دانشگاه

 .است شده هرتز گوستاو جایزه برنده 5381 سال در

 جراح هکر پدر. بود آلمان مشهور کودکان جراحان جمله از او: W.C Hecker: هکر والدمارکریستین

 سال در. دهد ادامه را پدر راه تا شد هامبورگ پزشکی دانشکده وارد دوم جهانی جنگ از پس او بود، عمومی

 آموزش به لزیوس پرفسور نزد در هامبورگ اپندورف دانشگاه در و رساند پایان به را خود درس هکر 5314

 جراحی به( Knuth) نات پروفسور پیش سپس ولی آورد رو زنان جراحی به 5312 در و پرداخت جراحی

 عمومی جراحی بخش معاون سپس و دستیار ابتدا رفت، برلین دانشگاه به 5315 سال در و پرداخت کودکان

 به کودکان جراحی آموزش تکمیل جهت آنجا از ایشان. گشت( Linder) لیندر پروفسور همکار و آنجا

 که نهاد بنیاد را برلین بیمارستان کودکان جراحی بخش بازگشت از پس که شد فرستاده انگلستان و امریکا

 5361 سال در لیندر. است( Wald schmidt) والداشمیت یعنی همکارانش از یکی عهده به آن فعلی ریاست

 وجود کودکان جراحی بخش 5884 سال در هایدلبرگ دانشگاه در. رفتند هایدلبرگ دانشگاه به هکر با همراه

 که بودند بخش این روسای جمله از( Losse) لوسه و( Benno) بنو ،(Dusch) دوش پرفسور که داشت

. گرفتند بعهده را آن ریاست ایشان و شد بازسازی هکر توسط 5363 سال در و تعطیل بخش این 5321 سال در

 هایدلبرگ دانشگاه در و هکر پروفسور به مونیخ دانشگاه در( Ordinarius) کودکان جراحی کرسی نخستین

 رساله 2 حدود و شد شناخته جهان و آلمان علمی مجامع در سرعت به هکر. گرفت تعلق دام رونالد پروفسور به

 جراحی انجمن ادواری رئیس سال سه هکر پروفسور. نمود تالیف کودکان جراحی کتاب جلد دو و علمی

 از)  محرابی و پامپینو انگرت، اوتو، هولتمن، یوپیش، هولشنایدر، مثل معروفی شاگردان و بود آلمان کودکان

 .نمود تربیت را( ایران

 5325 سال در او بود آلمان بایر منطقه اطراف در عمومی پزشک پدرش: Andreas Flach: فالخ آندریاس 

 زمینه در( Wanke) وانکه نزد در کیل دانشگاه در دبیرستانی و ابتدائی تحصیالت از پس گشود جهان به چشم

 دیک والتر پروفسور نزد توبینگن دانشگاه به 5316 سال در. گرفت بیهوشی تخصص سپس دید آموزش جراحی

(Walter Dick )به گروپ ماکس نزد در مدتی و رسیده جراحی استادی به 5365 سال در. شد بکار مشغول 

 کودکان جراحی بخش اولین توبینگن دانشگاه در 5355 سال در سرانجام و پرداخت کودکان جراحی آموزش
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 تراماتولوژی، به داشت بسزائی سهم آلمان کودکان جراحی دهی سازمان در فالخ دکتر. آورد بوجود را

 امیرفیض منوچهر دکتر) داد می نشان وافری عالقه کودکان صدری قفسه و صفراوی مجاری جراحی یرولوژی،

 که آمد بوجود آلمان در کودکان جراحی سوم و دوم نسل نامبرده مشهور افراد از پس(. است بوده فالخ شاگرد

 میلدنبرگ، هلبیگ، ویتال، دام، روالند مایر، فلگانگ اکسپار،: از عبارتند اشخاص این کنند، می و کرده فعالیت

 .اند داشته نقش آلمان کودکان جراحی پیشرفت در همگی که قریب محمد و سنیکر والداشمیت،

 سپس و براون دنیس انگلستان در شد ایجاد پاریس و لندن، در ابتدا کودکان بیمارستان هجدهم قرن دوم نیمه در

 این در نوزادان جراحی قسمت نخستین. گرفتند عهده به را کودکان جراحی بخش مسئولیت ریکهام پاول پیتر

 این و رسید درصد 14 به درصد 34 از نوزادان میر و مرگ کار پیشرفت با. آمد بوجود ریکهام پشتکار با مرکز

 ریکهام گروپ ماکس شدن بازنشسته از پس. شد تبدیل کودکان جراحی آموزش برای ارزشمند محلی به مرکز

 . شود او جانشین تا شد فراخوانده زوریخ به

 انگلستان ارتش در 5345 تا 5342 سالهای در و بود آلمانی اصل در( Peter Paul Rickham) ریکهام

 هم سال دو و کرد دریافت افتخار طالی مدال فیالدلفیا از او. شد براون دنیس جانشین سپس و نمود فعالیت

 استکهلم در کودکان جراحی جهت بیمارستانی که است ذکر به الزم. بود امریکا کودکان جراحی مجله سردبیر

 استفانی مثل افرادی که شد تاسیس( Kron Prinzes Luisa Spital) لوئیزا پرنسس بیمارستان بنام

(Stephani )لیوادیتیس و (Livaditis )(.6)بودند فعالیت مشغول آن در 

 بوده آسیا در کودکان جراحی پیشرفت کامل شناخت برای مانعی شاید ای فاصله قید= آسیا در کودکان جراحی

 این. اند انباشته علمی مقاالت از را دنیا پزشکی نوشتجات و متون که بود قاره این سپاسگزار باید بهرحال. است

 از مانده باقی چین از( Zhang) ژانگ. باشد می آسیائی کشورهای سایر و تایوان چین، ژاپن، از بیشتر مقاالت

 از جدیدی نسل هم حاضر حال در و نموده بازی کشور آن در را کودکان جراحی پدر نقش فرهنگی انقالب

 نکرده رشد دوم جهانی جنگ پایان تا کودکان جراحی ژاپن در. اند کرده ظهور کشور آن در کودکان جراحان

 اوزاکا، در( Ueda) یودا. نمود ظهور میالدی 5314 دهه اوایل در ژاپن کودکان جراحی نسل اولین. بود

 جراحان این جمله از فوکودا در آیکدا و سندائی در کازائی توکیو، یانتندو دانشگاه در( Suruga) سوروگا

 .اند بوده

 مورد در هپاتوپورتوانتروستومی مورد اولین کازائی و نمود عمل 5311 سال در را روده آترزی اولین گا سوره

 توکیو در 5361 سال در کودکان ملی بیمارستان اولین و داد انجام 5311 سال در را صفراوی مجرای آترزی

 در امروزه و شد ایجاد یانتندو دانشگاه در سوروگا توسط 5368 سال در کودکان جراحی بخش اولین. شد افتتاح

 سال در اش مجله و ژاپن کودکان جراحان انجمن. دارد وجود آموزشی برنامه کشور این بزرگ مراکز اکثر

 از، عبارتند ژاپن کودکان جراحان نسل دومین. باشد می رشد به رو کشورها سایر همپای که آمد بوجود 5364

 در( Suita) سوئیتا و سندائی در( Ohi) اوهی توکیو، در( Okada) اوکادا و( okamoto) اکاموتو
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 ای روده اختالالت و انکولوژی پانکراس، و صفراوی بیماریهای تغذیه، های زمینه در مردان این تمام. فوکودا

 فراوان اطالعات تولید باعث ژاپن در بویژه آسیا در بالینی و آزمایشگاهی مراکز اخیر های دهه در. اند کرده کار

 سایر در( 4.)است گردیده کودکان جراحی میدانگاه شدن غنی باعث که شده ای پایه بیولوژیک دانش و بالینی

 در نیز میانه خاور کشورهای و پاکستان هندوستان، مالزی تایلند، کره، اندونزی، ایران، مثل آسیائی کشورهای

 کودکان جراحی متعدد های بخش در کودکان جراح هزاران و گرفته پا کودکان جراحی گذشته دهه چهار سه

 کودکان جراحی ملی های انجمن تشکیل بر عالوه آسیائی کشورهای. باشند می فعالیت حال در کشورهایشان

 های کنگره کهن قاره این کشورهای در ای دوره بطور که بوده کودکان جراحان آسیائی انجمن دارای اکنون

 . نمایند می برگزار المللی بین

 نموده پیدا جهش جهانی بطور پژوهش و آموزش بالینی، های زمینه در واقع به کودکان جراحی حاضر عصر در

 (6.)دارد آینده به امید چشم و

 (5361-1443) هندوستان در کودکان جراحی

 گروه یک بوسیله 5361 سال از کودکان جراحی. است جدیدی نسبتاً تخصص هندوستان در کودکان جراحی

 موانع وجود با و گرفت شکل عمومی جراحان شدید مقاومت علیرغم کودکان به عالقمند جراحان از کوچکی

 کودکان جراحی در بالینی تحقیقات و تجارب کسب جهت جراحان از بسیاری. گرفت بخود سریع سیری

 در فراوانی های کنگره و کارگاهها سمینارها، که نقاطی در مخصوصاً و نمودند مسافرت هندوستان از بخارج

 بتدریج. آوردند بدست کافی مهارتهای و دیده را الزم های آموزش شد می دائر کودکان جراحی زمینه

 تجربیات اقدامات، و نموده مطرح المللی بین عرصه در تخصصی رشته این در را خود حضور هندی جراحان

 .نمودند مطرح کشور از خارج های کنفرانس در را خود بالینی

 هر در شده متولد کودک میلیون 12 از و کنند می زندگی سال 54 زیر کودک میلیون 444 حدود هندوستان در

 مسائل سایر و دزهیدراتاسیون عفونتها، زندگی، کننده تهدید مختلف های آنومالی از ناشی مرگ میلیون 6 سال

 جراحی امکانات مرکز 44 فقط کشور این در پزشکی کالج 514 از حاضر حال در. دهد می رخ کودکان در

. باشند می دارا را جراحی به نیازمند جدی مشکالت با شده متولد نوزادان و کودکان درمان جهت تخصصی

 در دیده آموزش کامالً کودکان جراح 644 از بیش حاضر حال در. میمرند امکانات نبود در ها بچه از بسیاری

 24-44 سال هر. باشد می نفر 4444 از بیش کودکان جراح به نیاز تعداد حاضر حال در دارند وجود هندوستان

 آنها از خیلی شغلی های فرصت نبودن بعلت ولی شوند می التحصیل فارغ آموزشی مرکز 12 از کودکان جراح

 .نمایند می ترک را کشور بهتری زندگی بامید

 می اداره اجرائی نفره 55 گروه یک بوسیله عضو 844 از بیش با( IAPS) هندوستان کودکان جراحان انجمن

 در توجه مورد و مختلف موضوعات در ساالنه سمینارهای و سمپوزیوم علمی، های کنفرانس انجمن این. شود

 مجالت و التحصیالن فارغ برای آموزشی های برنامه همچنین انجمن این. دهد می ترتیب کودکان جراحی زمینه
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 سنتی بطور. نماید می اعطاء برتر مقاالت به و جوان نسل تشویق جهت فراوانی نشانهای و جوایز داشته رسمی

 وجود با. شود می انجام عمومی جراحان توسط افتاده دور نقاط در کودکان عمومی جراحیهای درصد 84 تقریباً

 های بخش در حتی قبولی قابل اعمال کودکان جراحان عمومی، جراحان طرف از مقاومت و مشکالت این

 بر مبتنی ویژه تخصص یک کودکان جراحی. دهند می انجام محدود کارمندان و بنائی زیر تسهیالت با روستائی

 ناهنجاریهای انواع به که گرفته صورت کودکان و شیرخواران نوزادان، روی ظریف جراحیهای و بوده سن

 باشد می آن جز نیز اعضاء پیوند و الپاروسکوپی اندوسکوپی،. گرفتارند کانسر و ها عفونت تروما، مادرزادی،

 ویژگی و وسیع خاص سنی محدوده این در جراحی آموزش بنابراین(. سالگی 54 تا بعضی بعقیده سالگی 51 تا)

 شاخه نوزادان جراحی. دارد وسیعی گستره هندوستان در کودکان جراحی آموزش بنابراین. دارد را خود های

 به نیاز کارها این و داشته باال دهندگی آموزش قدرت و مهارت باال، تخصص به احتیاج که است ظریفی بسیار

 از عاری  کافی رطوبت دما، حفظ با تا باشد می NICU همان که دارد جراحی برای اختصاصی خیلی محل

 تحت و بوده امکانات این دارای محدودی مراکز تنها. است محدود کشور این در ICU امکانات. باشد عفونت

 پزشکی های کالج اغلب و داشته همکاری آنها با بیمارستانها سایر. گیرد می انجام آنجا در درمانها مستقیم کنترل

 و عفونت کنترل با نقص بی جراحی یک در جراحی اعمال. کنند می استفاده NICUs این تسهیالت از اجباراً

 نوزاد هنگامیکه داشت توجه باید بعالوه. داشت خواهد بر در را نتایج بهترین که هائیست دغدغه مهمترین از دما

 باید الزم های احتیاط شود می منتقل نوزادان جراحی اورژانس به بیمارستان از وقتی زیاد فاصله، نبود علیرغم

 مجاری و کبد جراحی حداقل، تهاجم با های جراحی مری، جراحی زمینه در آموزشی کارگاههای. گیرد انجام

 کودکان، کانسرهای هیپوسپادیاس، جنسی، ابهام سینه، قفسه جراحی کودکان، و نوزادان یرولوژی صفراوی،

 کننده تهدید های عفونت درمان نوزادان، احیاء ویژه، مراکز به آنها خطر بی انتقال با نوازدان های جراحی

 در بنیادی سلولهای با درمان و ربوتیک جراحی کودکان، اندوسکوپی ای، تهویه های حفاظت زندگی،

 کشور جای جای در مادرزادی ناهنجاریهای انواع جراحی و بافتی مهندسی. شود می گرفته بکار هندوستان

 All India Institute of در کودکان جراحی بخش. است شده کودکان جراحی گسترش عث با ما پهناور

medical sciences (AIIMS )نموده رهبری را التحصیلی فارغ از پس آموزش دیگر، مراکز از خیلی و 

 این. باشد می موسسات این عهده بر نیز بنیادی سلولهای و تجربی بالینی، تحقیقات و درمان کیفیت همچنین و

 سومین میزبان بعنوان و نموده دهی سازمان 1446 سال در را آسیا کودکان جراحان انجمن کنگره بیستمین مرکز

 انجمن. است شده انتخاب 1454 سال در دنیا کودکان جراحان جهانی فدراسیون کودکان جراحی کنگره

 و گذار بینان بعنوان گوپتا پروفسور توسط 1444 سال در SAARC منطقه از کودکان جراحان فدراسیون

 آموزش و دانش تبادل انجمن این تشکیل هدف. شد تشکیل دبیر بعنوان پاکستان از شوکت محمود پروفسور

 نیروی تربیت و ساختارها زیر تشکیل مشابه، مشکالت و مختلف های زمینه در دیگری به یکی از جراحی

 از دنیا مردم. شد تغییر دچار سناریو این اخیر سال چند طول در. است بوده محدود بهرحال که است کارآمد
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 کودکان جراحان حاضر حال در و شده آگاه هندوستان کودکان جراحان مقاالت و تجربیات شایستگی،

 آموزش آنجا در بعضاً و آورده بعمل بازدید هندوستان در AIIMS از توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای

 :که است چنین نیز IAPS هدف و بینند می

 بچه نباشند مجبور والدین که باشد داشته وجود کودکان جراحی برای امکاناتی باید پزشکی دانشکده هر در -5

 ناهنجاریهای با که نوزادانی مخصوصاً برسانند کودکان جراحی مرکز یک به طوالنی مسافتی طی با را خود های

 می بوجود نیز شغلی فرصت اند دیده را الزم تخصص که آنهائی برای ضمناً اقدام این. آیند می بدنیا مادرزادی

 .آورد

 درمان مدرن امکانات تمام که بیاید بوجود ای منطقه ارجاعی های بیمارستان کشور از خاصی مناطق در باید -1

 .باشند دارا را پیشرفته تسهیالت سایر و پیوندها جراحی، های عفونت مادرزادی، ناهنجاریهای کانسر، با کودکان

 شود آموخته شوند می التحصیل فارغ که پزشکی دانشجویان تمام به باید کودکان جراحی مهم های قسمت -2

 دانش تا باشد پزشکی های دانشکده آموزشی واحد جزء باید کودکان جراحی مهم و شایع موضوعات یعنی

 .باشد داشته کودکان جراحی شایع بیماریهای از صحیح اطالعات آموزش پایان از پس رشته این آموخته

 ناهنجاریهای درمانی استراتژی و گیری تصمیم مشاوره، در که باشند تیمی از قسمتی باید کودکان جراحان -4

 .نمایند می مشارکت تولد از قبل شده داده تشخیص

 رنجند در مادرزادی ناهنجاریهای و کانسرها از که را هائی بچه تمامی باید ملی درمانی خدمات های بیمه -1

 .دهند قرار پوشش و حمایت مورد آنها سن به توجه بدون

 (1442-1444) هندوستان کودکان جراحان انجمن رئیس

 SAARC 10-2004 منطقه از کودکان جراحان جهانی فدراسیون رئیس

 1446-1448 کودکان جراحان آسیائی انجمن رئیس

 سخن پایان

 رنج از شد برده پیشین صفحات در امکان حد تا نامشان که پزشکانی تالش با زندگی به ما اشتیاق این کودکان،

 بودند کودکان عاشق که پزشکانی. گذارند می و گذاشته زندگی بعدی مراحل به پی امیدوارانه و رهیده بیماریها

 و ویژه توجه نیازمند آنها جراحی بیماریهای جمله از کودکان بیماریهای که شدند متوجه قبل سال صد از بیش از

 در تا کودکان بیمارستان بنام دارند مکانهائی به احتیاج و دیده آموزش زمینه این در که است پزشکانی نیازمند

 5344 دهه از و نهاده وجود عرصه به پا دنیا در میالدی 5314 دهه از کودکان جراحی. شوند درمان آنجا

 که رسیده بجائی گذشته خود از انسانهای تالش با و گرفته بخود آکادمیک و آموزشی جنبه رسمی بصورت

 بیماریهای درمان حال در که شده تربیت رشته این در ای برجسته استادان ایران جمله از دنیا سراسر در امروزه

 بطوریکه برنیامده نفر یک عهده از آن از گذشتن که بیکران است دریائی کودکان جراحی. باشند می کودکان

 مربوط قسمت در بتواند جراح یک تا شده تقسیم گوناگونی های بخش به نیز آن پزشکی های قسمت سایر مثل
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 مطلوبی های پیشرفت به  کودکان جراحی نیز ایران ما عزیز کشور در. یابد دست باالئی تبحر و تجربه به خود به

 قدر. باشند می خدمت حال در کودکان جراحان کشور پرجمعیت نقاط اکثر در اکنون هم بطوریکه یافته دست

 سخت وادی این در قدم مادی ناکافی اجر از اطالع با که کوش سخت پزشکان این به و بدانیم را موهبت این

 دوم یک: بود گفته هیجدهم قرن میانه در اخالق آموزگار و فیلسوف روسو ژاک ژان. نمائیم یاری اند گذاشته

 آیا گیریم؟ قرار آن مقابل در باید چرا است طبیعی قانون یک این و میمرند سالگی 8 از قبل شده متولد کودکان

  است؟ چنین امروز
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 جراحی کودکان در ایران

 سابقه دارای بالطبع نیز کودکان جراحی رشته و داشته سابقه سال صد از کمتر ایران در مدرن جراحی و پزشکی

 جراحی که نماید روشن نمود خواهد سعی نگارنده روی، پیش نوشتار  در. باشد می آنها به نسبت کمتری

 دیگر های قسمت مشابه و معمول طبق. است رسیده اینجا به چگونه و گرفته پا ایران در زمانی چه کودکان

 از هائی قسمت در که کسی بعنوان ام نموده سعی من. دارد را کیمیا حکم هم اینجا در مکتوب اسناد ما جامعه

 و آوری جمع را کشور در کودکان جراحی بکار آغاز واقعیات امکان حد تا بوده، ناظر رشته این گیری شکل

 حاصل آمد خواهد پی در که مطالبی. نشود ضایع رشته این پیشکسوت هیچ از حقی نمایم تالش و کرده ثبت

 منوچهر دکتر محرابی، اله ولی دکتر مثل کودکان جراحی رشته همکاران و استادان با اینجانب های مصاحبه

 دکتر شفائی، حسین دکتر بیگلو، قره فیروز دکتر خالصی، عباس دکتر خردپیر، محمدحسین دکتر امیرفیض،

 دانسته و بنانی عباس دکتر میرشمیرانی، علیرضا دکتر احمدی، جواد دکتر صدیقی، احمد دکتر کورانلو، جعفر

 کسی از اسمی اگر و نبوده بین در بغضی و حب هیچ مطالب این تهیه در. است اینجانب خود مشاهدات و ها

 استادانی اصلی هدف نوشتار این در که بنمائید توجه و بدانید نگارنده اطالعی بی از ناشی را آن است نشده برده

 های دانشگاه در را کودکان جراحی بنای مانده ایران در جهان و ایران علمی مراکز در تحصیل از پس که هستند

 رشته این در فراوانی متخصصین و استادان داده، ترقی آکادمیک رشته یک به را آن نموده، ریزی پایه کشور

 .اند نموده عزیز ایران تقدیم

 آن از بعد دوره و شمسی 5214 دهه شمسی، 5214 از قبل دوره سه به توان می را ایران کودکان جراحی پیشینه

 گرفتار کودکان و نداشته خارجی وجود رسمی بطور کودکان جراحی شمسی 5214 از قبل. نمود تقسیم

 شده می عمل بزرگسال  جراحان توسط عمومی جراحی های بخش در عمدتاً اکتسابی و مادرزادی بیماریهای

 دکتر بنام خود شاگردان از یکی سالها این در ایران مدرن جراحی پدر عدل یحیی پروفسور شادروان. اند

 امبردان پروفسور بخش به پاریس به کودکان جراحی یکساله دوره یک گذراندن جهت را نبوی صدرالدین

(Ombredanne )در و برگشته ایران به 5245 سال در ایشان که فرستادند «ماالد انفانت» بیمارستان در 

 حاد شکم» عنوان تحت هم کتابی و داده قرار جراحی مورد را کودکان تهران دانشگاه به وابسته سینا بیمارستان

 سونسون پروفسور بخش در امریکا در مدتی که نیز دهقان رحیم دکتر. نمودند تالیف «کودکان جراحی

Swenson و شیراز نمازی و سعدی بیمارستانهای در ابتدا سالها همین در بودند دیده کودکان جراحی دورۀ 

 5214 از قبل گویا که است ذکر به الزم ضمناً. اند داده می قرار عمل تحت را بیمار کودکان تهران در سپس

 علی حضرت بیمارستان)  دوره آن آزاد شهر کودکان بیمارستان در مستقل کودکان جراحی بخش یک

 که داشت وجود بود شده واقع( مجلس حوالی در امروزه خمینی امام) روز آن سپه خیابان در که( فعلی( ع)اصغر

 این)   است شده می انجام آن در زمردی دکتر آقای یعنی عمومی جراح یک توسط کودکان جراحی اعمال

 استانهای در شمسی 5214 سال از قبل احتماالً(. یافت انتقال ظفر خیابان در خود فعلی محل به سپس بیمارستان
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 که ای دوره یا شخصی عالقه روی که اند بوده جراحانی هم مشهد یا اصفهان ،(تبریز) آذربایجان مثل دیگری

 5214 دهه. آورم بدست زمینه این در اطالعاتی نتوانستم من که داشتند اشتغال کودکان جراحی به بودند دیده

 از ای عده سالها این در چون است، بوده ایران در کودکان جراحی رشته شکوفائی و تاسیس سالهای شمسی

 جراحی آموزش امریکا متحده ایاالت یا و کانادا فرانسه، انگلستان، سوئیس، آلمان، در که ایرانی جراحان

 ایران وارد بتدریج بودند گذرانده و دیده را رشته این تخصص فوق یا و کودکان جراحی های دوره عمومی،

 های بخش در ابتدا عده این. نمودند کار به شروع دیگر استانهای و تهران در هم با همراه یا انفرادی بطور شده

 کار به مشغول بودند نموده تاسیس کودکان جراحی مخصوص که هائی بخش در بتدریج سپس عمومی جراحی

 از بعضی مراکز و تهران در کودکان جراحی های بخش اندازی راه با شمسی 5214 دهه در بنابراین. شدند

 بیماریهای و کودکان طب به آشنا که جراحانی بوسیله سیستماتیک بطور ها بچه ایران در بار اولین برای استانها

 را کشور جراحان این از ای عده ایران اسالمی انقالب از پس کمی. گرفتند قرار عمل تحت بودند آنها جراحی

 کودکان جراحی رشته  انسجام و تداوم پیشرفت، بقاء، باعث آنها پایمردی و شده ماندگار بقیه ولی کرده ترک

 دکتر و کاویانی دکتر کودکان طبی مرکز در شمسی 5214 دهه اوایل یعنی دوره این در. است شده ایران در

 سوئیس در که خردپیر دکتر بعداً و بودند متحده ایاالت از کودکان جراحی کرده تحصیل که مقدم پیرامون

 دیگر های بخش در کودکان جراحی ابتدا) تأسیس را کودکان جراحی بخش بود آموخته را کودکان جراحی

 کودکان جراحی مختلف های قسمت در خویش عالقه به بسته برجسته جراح سه این از کدام هر و( بود پراکنده

 انجام مشغول کودکان طبی مرکز در نیز انقالب از پس سالها خردپیر محمدحسین دکتر. نمودند فعالیت به شروع

 شده بازنشسته اخیراً و داشته عالقه کودکان اورولوژی بویژه کودکان جراحی مختلف های قسمت به بوده وظیفه

 انجام کودکان جراحی در آموزشی و درمانی زمینه در زیادی خدمات طبی مرکز کودکان جراحی بخش.  اند

 های فعالیت نظر از( تهران دانشگاه به وابسته) کودکان طبی مرکز بیمارستان کودکان جراحی بخش. است داده

 و علمی فعالیت کماکان که شده فعال مجدداً 5264 دهه دوم نیمه از ولی شد رکود دچار مدتی آموزشی

 و عمومی جراحی آموزش از پس محرابی اله ولی دکتر شمسی 5214 دهه اوایل در. دارد ادامه آن آموزشی

 به وابسته بهرامی کودکان بیمارستان سپس و سینا بیمارستان در ابتدا وی. آمد ایران به غرب در کودکان جراحی

 این در تنهائی به و بتدریج بعد به 5212 سال از و کرده کودکان جراحی رشته در فعالیت به شروع تهران دانشگاه

 .نمود تأسیس کودکان جراحی مستقل بخش یک بیمارستان وقت رئیس عزیزی پروفسور مساعدت با بیمارستان

 جراحی و طبی بیماریهای آموزش و درمان در طوالنی سابقه دارای که است مراکزی از بهرامی بیمارستان 

 عهده کودکان طب در شمسی 5244 دهه اوایل و 5224 دهه اواخر از که را نقش این و بوده ایران در کودکان

 . دهد می ادامه کماکان بود شده دار

 در ابتدا آلمان در تحصیل از پس سالها همین در نیز رفیعیان کیوان دکتر سپس و امیرفیض منوچهر دکتر

 را کودکان جراحی بخش بیمارستان این در سپس امیرفیض دکتر پرداختند، کودکان جراحی به لقمان بیمارستان
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 بخش یک و منتقل طالقانی بیمارستان به را بخش این ایران اسالمی انقالب پیروزی از پس و آورده بوجود

 شهید دانشگاه به وابسته که بیمارستان این در را خویش کار و نموده اندازی راه آن در کودکان جراحی مستقل

 کودکان جراحی بخش رئیس عنوان به بعداً رفیعیان دکتر. دادند ادامه رفیعیان کیوان دکتر کمک با است بهشتی

 .نمودند وظیفه انجام مفید بیمارستان در

 و برگشتند میهن به کانادا در کودکان جراحی دوره طی از پس خالصی عباس دکتر شمسی 5214 دهه اوایل در

 بخش یک سپس و اتاق چند ابتدا شده بکار مشغول تهران ظفر خیابان در واقع زمان آن آزاد شهر بیمارستان در

 به بیمارستان این در دیگری همکاران جذب با نیز انقالب از پس و آورده بوجود کودکان جراحی برای مستقل

 یک فعلی شریعتی خیابان در واقع مفید بیمارستان در شمسی 5214 دهه اوایل در. نمودند خدمت بیمار کودکان

 بعداً. داشت بعهده پاکستان از کودکان جراح علی دکتر را آن مسئولیت که شد افتتاح کودکان جراحی بخش

 دوره گذراندن با آتی سالهای در و نمود فعالیت به شروع بخش این در عمومی جراح شفائی حسین دکتر

 دکتر و موثقی دکتر 5214 دهه اوایل در. شد رشته این از تخصص فوق اخذ به موفق کودکان جراحی آموزش

 کودکان جراحی به تهران در بودند دیده کودکان جراحی زمینه در غرب در را هائی دوره که نژاد مهدی فرخ

 که نژاد مهدی فرخ دکتر شادروان. اند نموده تألیف کودکان جراحی در هم کتابی موثقی دکتر. پرداختند می

 سال چند همین تا و ملی بانک بیمارستان در ابتدا بود آموخته کودکان جراحی پاریس ماالد انفانت بیمارستان در

 جراحی بخش دو داشتن با اکنون هم مفید بیمارستان. بودند کودکان جراحی به مشغول مفید بیمارستان در پیش

 بیمارستان در 5211 سال در. باشد می بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه کودکان جراحی مرکز کودکان،

 کودکان جراحی بخش یک بوده تبریز دانشگاه به وابسته که( فعلی کودکان بیمارستان)  تبریز فرمانفرمائیان

 بعداً و داشته عهده به را آن مسئولیت( بعدی اورتوپد) زمان آن عمومی جراح شربیانلو دکتر که داشت وجود

 مسئولیت سپس و ملحق ایشان به بودند گذرانده انگلستان در را کودکان جراحی دوره که بیگلو قره فیروز دکتر

 از است تایید مورد آموزشی نظر از حاضر حال در که بخش این مسئولیت. شدند دار عهده را جراحی بخش

 14 دهه از قبل که زاده واعظ کریم دکتر شیراز در. است شده محول آبادی اصالن سعید دکتر به 5253 سال

 دکتر نزد امریکا متحده ایاالت پیتسبورگ در مدتی و رفته امریکا به کردند می فعالیت عمومی جراح بعنوان

 شروع و برگشته شیراز به 14 دهه اوایل سپس و دیدند کودکان جراحی آموزش(  Kiesewetter) کایزوتر

 نمازی بیمارستان در مستقل کودکان جراحی بخش یک 5214 سال در سپس ایشان نمودند، کودکان جراحی به

 دکتر مستقل بخش این در. گرفتند عهده به هم را بخش این ریاست و آورده بوجود شیراز دانشگاه به وابسته

 آموزشی صالحیت تایید با 5264 دهه اواخر از. نمودند می همکاری وی با نیز کودکان جراح گرامی سیروس

 دکتر به کودکان جراحی بخش ریاست و برگشته بزرگساالن عمومی جراحی به زاده واعظ دکتر جراحی بخش

 دکتر ضمناً. نمود کودکان جراحی تخصص فوق دستیار گزینش به شروع بخش این و شد محول بنانی عباس

 تهران سپس و شیراز در ابتدا بودند دیده امریکا در هندرن دکتر نزد را کودکان جراحی دوره که سعیدی فرخ
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 جراحی امر به اهواز دانشگاه در سالها همین در نیز دوائی منوچهر دکتر. دادند می انجام کودکان جراحی

 می وظیفه انجام کودکان جراحی در سپهری علی دکتر هم مشهد در و بودند مشغول کودکان و بزرگساالن

 شهر در 5264 دهه از بودند آلمان از کودکان جراحی کرده تحصیل که موسوی سیدمحمود دکتر ضمناً. نمودند

 جراحی های بخش بود اسالمی انقالب با مصادف تقریباً که زمان این تا. کردند کودکان جراحی به شروع یزد

 دستیاران و دانشجویان آموزش به و داده ادامه کودکان جراحی امر به نامبرده پیشکسوتان تالش با ایران کودکان

 مستقل رشته یک بعنوان هنوز رشته این ولی بودند مشغول کودکان جراحی به عالقمند عمومی جراحی

 نتیجه به زمینه این در رشته این استادان های تالش و نشده شناخته تخصص فوق دیگر بعبارت یا آکادمیک

 آموزش رسمی غیر بطور میرشمیرانی علیرضا دکتر گزینش با 5216 سال از که محرابی اله ولی دکتر. بود نرسیده

 موفق 5213 سال در زدنی مثال پشتکار و پایمردی با بودند نموده شروع بهرامی بیمارستان در را کودکان جراحی

 و است مستقل و تخصصی فوق رشته یک کودکان جراحی که نمایند قانع را علوم وزارت وقت مسئولین شدند

 مراکز در را ساله سه ای دوره جراحان باید و داشته عمده تفاوت بزرگساالن با کودکان و نوزادان روی جراحی

 جراحی های بخش که شد قرار توافق این طبق. دهند قرار جراحی عمل تحت را ها بچه بتوانند تا بگذرانند ویژه

 فارغ بین از بتوانند الزم شرایط بودن دارا صورت در تا گیرند قرار ارزیابی و بررسی مورد کشور سراسر کودکان

 بالینی آموزش سال 2 از پس افراد این شد قرار. نمایند پذیرش تخصصی فوق دستیار عمومی جراحی التحصیالن

 که است سالی 5213 سال بنابراین. دارند دریافت تخصصی فوق دانشنامه برد امتحان گذراندن از پس و عملی و

 جراحی موافقت همین طبق. گذاشت وجود عرصه به پا تخصص فوق رشته یک بعنوان کودکان جراحی رشته

 در بود الزم مربوطه دوره گذراندن و عمومی جراحی برد اخذ از پس آن داوطلب که بود ای رشته تنها کودکان

 این از پس. گردد قلمداد رشته این التحصیل فارغ تا شود قبول( جراحی عمل) عملی و شفاهی کتبی، امتحان

 بهرامی، بیمارستانهای و گرفته قرار ارزشیابی مورد بتدریج کشور کودکان جراحی مختلف های بخش تاریخ

 حسین دکتر 5213 سال در. نمودند پذیرش را رشته این دستیاران اولین طالقانی و کودکان طبی مرکز امیرکبیر،

 کودکان جراحی آموختن به شروع احمدی جواد دکتر و صدیقی احمد دکتر کورانلو، جعفر دکتر یزدانی،

 در و شروع بهرامی از را خود دستیاری دوره که یزدانی حسین دکتر 5265 سال در و نمودند رزیدنتی بصورت

 را برد امتحان ایران در آموخته دانش کودکان جراح اولین بعنوان شد موفق بود رسانده اتمام به امیرکبیر

  جراح و گذرانده

 ایران در آکادمیک کودکان جراحی گذار بنیان محرابی دکتر که گفت توان می ترتیب بدین.  شود کودکان

 کشور مختلف دانشگاههای به نموده تربیت را زیادی شاگردان شدند موفق خویش خدمت سالهای در و بوده

 از ایران در آموخته دانش کودکان جراحان اغلب( خورشیدی 5288 اواخر) اکنون هم بطوریکه نمایند روانه

 5286 سال در آموزشی و درمانی طوالنی خدمات از پس محرابی استاد. باشند می محرابی دکتر شاگردان

 .باشند می فعال درمان و آموزش زمینه در کماکان ولی اند شده بازنشسته
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 دکتر همت با طالقانی بیمارستان در بهشتی شهید دانشگاه کودکان جراحی مرکز امیرکبیر مرکز با همزمان 

 تعداد و نمودند تخصصی فوق دستیار پذیرش به شروع نیز رفیعیان دکتر تالش با مفید بیمارستان در و امیرفیض

 شناسانده از پس. باشند می کار به مشغول اکنون هم که کردند تربیت کشور سراسر برای کودکان جراح زیادی

 پیدا تمایل رشته این به جوان جراحان از توجهی قابل عده پزشکی جامعه به کودکان جراحی رشته نسبی شدن

 دستیار 1-54 کودکان جراحی مختلف های بخش در که بود سالهائی خورشیدی 5264 دهه در بطوریکه کردند

 از کودکان جراحی التحصیالن فارغ افزایش با. اند بوده رشته این در آموزش و کار مشغول تخصصی فوق

 جراحی های بخش اصفهان و شیراز مفید، بیمارستان کودکان، طبی مرکز بهرامی، کبیر، امیر طالقانی، مراکز

 در اولیه های تالش علیرغم. شدند تکمیل آنها علمی هیات اعضاء و یافته گسترش شهرستانها و تهران کودکان

 صورتجلسه) 5265 سال در دیگر استادان و محرابی اله ولی دکتر بوسیله ایران کودکان جراحان انجمن تأسیس

 با سال این در ایران کودکان جراحان انجمن اینکه تا نیافت، رسمیت 5251 سال تا انجمن این( شده ضمیمه

 متولد احمدی جواد دکتر و خالصی عباس دکتر زاده، واعظ دکتر کمک و امیرفیض منوچهر دکتر های تالش

 امیرفیض منوچهر دکتر ریاست با را خود فعالیت آن ثبت و کشور وزارت از مجوز کسب از پس رسماً و شده

 .نمود شروع

 کودکان جراحان انجمن اکنون هم. دارد سپاس جای و ستودنی نیز امیرفیض استاد بویژه استادان این های تالش 

 انجمن رئیس اولین بعنوان امیرفیض دکتر انجمن تأسیس از پس. است ایران جراحان جامعه اصلی ارکان از ایران

 یک حداقل ایران جراحان جامعه پابپای ایران کودکان جراحان انجمن. شدند انتخاب ایران کودکان جراحان

 یک نیز ماه هر پنجشنبه اولین در و نموده برگزار شهرستانها و تهران در ای دوره بین های کنگره و ساالنه کنگره

 .دهد می ترتیب ماهانه کنفرانس

 بهداشتی مراکز و مختلف های دانشگاه و بوده شده شناخته نسبتاً ایران در کودکان جراحی حاضر حال در

 تا کودکان جراحی حالیکه در. باشند داشته کودکان جراح 84 حدود رشته، پیشکسوتان با اند توانسته درمانی

 چه و مادرزادی ناهنجاریهای گرفتار های بچه از زیادی تعداد و نبوده شده شناخته ایران در شمسی 5214 سال

 مادرزادی فتق ژژنوایلئال، های آترزی بسته، آنوس هیرشپرونگ، بیماری مری، آترزی مثل اکتسابی بسا

 با و خوبی به امروزه اند، شده می درمان غلط یا کرده فوت غیره و تناسلی ادراری سیستم ناهنجاریهای دیافراگم،

 ولی نیست شده شناخته بخوبی جامعه در کودکان جراحی اینکه گو حاضر حال در. شوند می درمان عالی نتایج

 تهران در کشور کودکان جراحان و کرده کسب خویش برای ویژه جایگاهی کشور پزشکی و علمی مراکز در

 کودکان درمان به مطلوب وضعی با و دنیا مترقی کشورهای پابپای مناسب نسبتاً امکانات با استانها مراکز و

 پزشکی علوم های دانشگاه در اکنون هم. باشند می شده شناخته نیز خارجی و داخلی علمی مجامع در و پرداخته

 اله فتح دکتر همت با) مشهد شیراز، تبریز، ،(اشرفی محمود دکتر همت با) اصفهان بهشتی، شهید تهران، ایران،

 بعالوه و دارد وجود کودکان جراحی آموزش برای شده تأیید های بخش( هیرادفر مهران دکتر و ضمیر روشن
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 همت به) رشت بابل، ،(پور محمدی دکتر همت به)گرگان ،(علم علیرضا دکتر همت به)ساری شهرهای در

 ارومیه، ،(دیاز دیانا دکتر دکتر همت به) زنجان ،(طرالن دکتر همت به) قزوین ،(پیروز دکتر و ایزدی دکتر

 ،(پیوسته دکتر عسگرپور، دکتر استادیان، دکتر همت به)اهواز کرمانشاه، همدان، فسا، یزد، رفسنجان، کرمان،

. باشد می وظیفه انجام مشغول آنجاها در کودکان جراح یا بوده دائر کودکان جراحی های بخش زاهدان کرج،

 امین بیمارستان در اتاق یک با ابتدا 5264 سال در اشرفی محمود دکتر توسط اصفهان در کودکان جراحی بخش

 این. شد عمل اتاق 4 و NICU با تختخوابه 26 بخش یک به تبدیل و یافته گسترش سپس کرده کار به شروع

 5251 سال در و گرفت قرار آموزشی تأیید مورد مربوطه وزارتخانه ارزشیابی واحد توسط 5263 سال در بخش

 1 اشرفی دکتر بر عالوه اکنون هم که شد منتقل اصفهان پزشکی علوم دانشگاه به وابسته( ع)الزهرا بیمارستان به

 از پس ضمیر روشن اله فتح دکتر 5254 ماه تیر در. باشند می وظیفه انجام مشغول آن در دیگر کودکان جراح

 رضا امام بیمارستان در و رفته مشهد به بهشتی شهید دانشگاه از کودکان جراحی رشته در شدن التحصیل فارغ

 شیخ دکتر کودکان بیمارستان در سپس ایشان. نمودند فعالیت به شروع عمومی جراحی بخش در شهر این( ع)

 بخش از یکی حاضر حال در که بخش این. نمودند تکمیل را آن و انداخته راه کودکان جراحی بخش مشهد

 احمد دکتر همکاری با هیرادفر مهران دکتر مدیریت تحت است کشور کودکان جراحی کامل و مجهز های

 بخش اولین 5268 سال در بابل شهر در مازندران در. باشد می فعالیت حال در دیگر همکاران و بذرافشان

 کالً بخش این 5263 سال در و تاسیس نژاد خالق احمد دکتر توسط بهشتی شهید بیمارستان در کودکان جراحی

 فوق های بخش کنار در آن آموزشی درمانی، های فعالیت و شد منتقل بابل امیرکالی کودکان بیمارستان به

 انجام مشغول بخش این در اکنون هم اوصیا دکتر و پور هادی دکتر و دارد ادامه کماکان کودکان تخصصی

 .باشند می وظیفه

 دکتر و شد  اندازی راه مدرن کودکان جراحی بخش یک نصیری جواد دکتر همت به زاهدان در 5254 سال در

 دکتر به را خویش جای سپس و نموده خدمت بیمار کودکان به محروم منطقه این در 5284 سال تا نصیری جواد

 رشته، همکاران بین هماهنگی ایجاد در ایران کودکان جراحان انجمن. نمود واگذار پور محمدی احمد

 فعال بطور المللی بین های کنفرانس ای، دوره بین های کنفرانس ماهانه، های کنفرانس ها، کنگره برگزاری

 را کودکان جراحان آسیائی انجمن و کودکان جراحان جهانی فدراسیون عضویت و بوده وظیفه انجام مشغول

 .است نموده کسب نیز

 و داشته اشتغال نیز پژوهش و آموزش امر به کشور سراسر در درمانی های فعالیت بر عالوه کودکان جراحان

 برد هیأت. نمایند می شرکت یا نموده سخنرانی المللی بین های کنگره در مکرر و فعال بطور آنها از زیادی عده

 در کشور سراسر از ها دانشگاه علمی هیات اعضاء و انجمن عضو ده شرکت با کودکان جراحی تخصصی فوق

 چشمگیری رشد ایران در کودکان جراحی. باشد می فعالیت حال در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت
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 حمایت با آرزمندیم و شده انجام کشورمان در مطلوب کیفیت با کودکان جراحی اعمال تمامی تقریباً و داشته

 .یابد دست بیشتری ترقیات به کودکان جراحی رشته، این از مسئولین

 چگونه که شد گفته و شد داده شرح کودکان جراحی رشته پیشرفت و گیری شکل چگونگی قبل صفحات در 

 به چشم و باشد می مطلوب نسبتاً وضعی دارای که رسیده جایی به طوالنی نشیب و فراز از پس کودکان جراحی

 جراحان دوشادوش که پزشکان از گروهی از اگر بود خواهد انصافی بی. دارد آینده در بیشتر پیشرفتهای

 گروه همکاران منظورم بله. نیآید میان به ذکری اند شده رشته این پیشرفت موجب و کرده تالش کودکان

 کشیدند، سختی سالها و گذاشتند پرخطر و ناشناخته وادی این در پا عالقه و عشق با ما مثل نیز آنها است بیهوشی

 شده، متولد مترقی کشورهای پای به پا کودکان جراحی و کودکان بیهوشی تا کردند خودگذشتگی از و تالش

 این پیشکسوتان اسامی آنها از سپاس ضمن دانند می خود وظیفه کودکان جراحان. شود برومند و یافته رشد

 .بیاورند پیشینه این در ثبت جهت را رشته

 دکتر دادخواه، دکتر مرحومه رامین،... دکترعبدا شهید نژاد، نیک دکتر مرحوم: تهران پزشکی علوم دانشگاه

 سیدمحمد دکتر زارع، محمد دکتر آذرشاهین، میترا دکتر دارابی، محمداسماعیل دکتر صدری، مرتضی

 .سلطانی دکتر ذوالفقار، دکتر میراسکندری،

 .رضوی دکتر شایقی، دکتر شیوا، دکتر جهانشاد، دکتر: بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه

 .زاده آوانس دکتر اعتمادی، دکتر: ایران پزشکی علوم دانشگاه

 غروی محمد دکتر: مشهد پزشکی علوم دانشگاه

 سلطانی حسنعلی دکتر: اصفهان پزشکی علوم دانشگاه

 اسماعیلی محمدحسن دکتر لطفی،... عطاا دکتر استاد مرحوم: شیراز پزشکی علوم دانشگاه

 اسکویی دکتر شاهقلی، دکتر مهذب، دکتر مرحوم: تبریز پزشکی علوم دانشگاه

 ربیعی دکتر نظیری، دکتر: بابل پزشکی علوم دانشگاه
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 کودکان در کشوربرنامه راهبردی جراحی 

 

 دورنما 

داشتن گروه مستقل جراحی کودکان که در حال حاضر در سطح کشور و دانشگاه های بزرگ در حال  -5

اجراست از سایر رشته ها بدلیل اینکه جراحی اطفال معادل جراحی عمومی است بتوان مضاعف و 

 . بدلیل گستردگی حیطه کاری قابل مقایسه با سایر رشته های فوق تخصصی نمی باشد

، وسایل و امکانات و  PICU , NICUمجهز شدن کامل کلیه مراکز آموزشی تأیید شده از قبیل  -2

 تجهیزات روز در اتاق عمل و مراکز پیوند و مرکز تحقیقات 

 برای مراکز تحقیقات و بخشها   Un lineداشتن سایت  -3

 داشتن ارتباط گسترده با تمام مراکز طراز اول جهان -4

 از خارج جهت آموزش و تحقیقات ( فراگیران)پذیرش دانشجو  -5

 آموزشی برای کشورهای منطقه  Work shopبرنامه ریزی  -6

  

 رسالت

اصالح برنامه آموزشی جراحی کودکان و بازآموزی در جهت تربیت جراحان کودکان جامع الشرایط  -5

 با توجه به نیازهای منطقه ای و استانداردهای بین المللی

مراقبت و  –در زمینه پیشگیری ( کلیۀ حرف مرتبط با سالمت -معامۀ مرد)ارتقاء سطح آگاهی جامعه  -1

 درمان بیماریهای جراحی کودکان 

 ارتقائ کیفی پژوهش های کاربردی و تولید علم در راستای حفظ و باال بردن سالمت کودکان  -2

اقدامات مناسب جهت بیماریابی بموقع بیماریهای مرتبط با جراحی کودکان جهت روش های  -4

 پیشگیرانه 

به حداقل رساندن آالم کودکان و خانواده ها با ارائه خدمات درمانی بموقع با کیفیت باال و با هدف  -1

 داشتن کودکان و جامعه ای شاداب و سالم

 

  



43 

 

 موجود وضعیت تحلیل  و بررسی

 : عوامل بیرونی

 : فرصتها -5

نگرش مثبت مقام معظم رهبری و مسئولین کشور در جهت طراحی نقشه جامع علمی کشور برای رسیدن به ( 5

 ساله با توجه به ادامه برنامه چهارم  14چشم انداز برنامه 

 جمعیت جوان و در حال رشد ( 1 

 مدیریت هیئت امناء دانشگاههای کشور و جهت گیری بسوی استقالل ( 2

نگرش مثبت مسئولین  بهداشت و درمان کشور و نیاز جامعه برای گسترش و استفاده از خدمات رشته های ( 4

 فوق تخصصی 

 واگذاری برنامه ریزی و سیاست گذاری راهبردی رشته های فوق تخصصی به خبرگان این رشته ( 1

 : تهدیدها -1

 پایین بودن سرانه درمان  (1

 بهداشتی درمانی کشور بی عدالتی در توزیع امکانات موجود  (2

 نبودن تعرفه مناسب برای جراحی کودکان و نوزادان با توجه به سختی و ظرافت کار  (3

 نبود انگیزه های الزم برای ورود به رشته های فوق تخصصی جراحی کودکان و نوزادان  (4

 نبود نظام ارجاع کارآمد بیماران به جراحان کشور  (5

 . جراحی کودکان ندیده اند دخالت متخصصین رشته های دیگر که آموزش (6

 نبود فرایند مناسب تأمین و نگهداری تجهیزات پزشکی برحسب نیازهای واقعی  (7

 اجباری نبودن فراگیری جراحی کودکان در دوره های مختلف پزشکی  (8

 نداشتن گروه مستقل جراحی کودکان در اکثر دانشگاه ها  (9

 کاران شناخت ناکافی از رشته جراحی کودکان در سطح جامعه و هم (11

 نادیده گرفته شدن حقوق کودکان در جامعه و خانواده  (11

 تحت شعاع قرار گرفتن  اختصاص بودجه، به کودکان در مقابل بزرگساالن  (12

 نقص قوانین جاری بیمه در مورد ناهنجاری های مادرزادی  (13

 عدم تأمین نیاز مالی زندگی اساتید این رشته  (14

 عوامل درونی   

 قوت ها  5-2

 وجود اساتید توانمند، مجرب و متعهد در سطح دانشگاه های کشور  (5

 برگزاری کنگره های کشوری ساالنه و جلسات علمی ماهانه منظم  (1
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 حضور فعاالنه اعضای رشته جراحی کودکان در کنگره های منطقه ای و جهانی  (2

 آموزش و درمان وجود انگیزه، هماهنگی و تعامل در اعضای رشته جراحی کودکان در زمینه پژوهش،  (4

 وجود انجمن جراحان کودکان ایران و عضویت آن در انجمن های علمی آسیایی و جهانی  (1

 مصوب بودن  برنامه آموزشی بعنوان یک رشته فوق تخصصی  (6

برای ثبت موارد بیماریها و ارتباط انجمن با مردم، انجمن های علمی منطقه ای و بین  Websiteوجود  (5

 المللی 

 ر قریب باتفاق بیماریهای جراحی کودکان در داخل کشور امکان درمان اکث (8

 وجود اساتید جوان جراحی کودکان در کنار اساتید با تجربه و پر انگیزه پیش کسوت  (3

 مسایل درونی 

 نقاط ضعف 

 کافی نبودن  امکانات تحقیقی و تشخیصی برای درمان  -5

 عدم توجه همکاران به پیشرفت  -1

رشته جراحی کودکان برای درمان ناهنجاریهای پیچیده به  نبودن انگیزه کافی برای متخصصین -2

 تعرفه های ناقص درمانی  لدلی

 و نداشتن آمار در بروز و شیوع انواع بیماریها  اکاستی جدی در ثبت بیماریها و ناهنجاری ه -4

 نارسائی و ناکافی بودن کوریکولوم فعلی آموزشی مدون در رشته جراحی کودکان  -1

 مبود تجهیزات پزشکی متناسب با زمان ضعف آموز ش پزشکی و ک -6

 عدم وجود برنامه آموزشی مناسب برای خانواده ها و پرستاران  -5

 و کارورزان  نکمرنگ بودن برنامه آموزشی دانشجویا -8

نبودن استراتژی مشخص در راس هرم آموزش کشور برای جراحی کودکان ضعف برنامه پایش و ارزشیابی در 

 پژوهشی در جراحی کودکان –و نبودن استاندارد آموزشی دوره های مختلف آموزش پزشکی 

 

 ارزشها 

 پای بندی اصول اخالق پزشکی و انسانی در جراحی کودکان از نظر شرعی و عرفی  -5

 توجه به آینده طوالنی کودک از نظر سالمت جسم و روان و کیفیت زندگی  -1

 اعمال صداقت علمی و مهارت حرفه در تمام فعالیتها، بعنوان رکن اساسی  -2

 رعایت و حمایت از حقوق اجتماعی و معنوی کودکان در حیطه سالمت  -4

 حمایت روانی و کاستن تشویش والدین با دادن آگاهیهای الزم در تمام فعالیتها  -1

 در تمامی فعالیتها  بکارگیری عالمانه تجربه، مستندات و مقتضیات بیمار و خانواده -6
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 نگاه به خانواده به عنوان عضو تیم درمانی  -5

 اعتقاد به مشاوره، تعامل و فعالیتهای گروهی در همه زمینه های گروهی  -8

 

 زمینه های عملکرد کلیدی  

 (پیشگیری، درمان و توانبخشی)حفظ و ارتقا سالمت – 5

 ارتقاء کیفیت و فرآیندهای آموزشی  -1

 آیندهای پژوهشی  ارتقاء کیفیت فر -2

 

 : تفسیر بیشتر زمینه های باال

 ارتقاء کیفیت و فرآیندهای آموزشی ( 5

بازنگری و اصالح کوریکولوم آموزشی در مقاطع کار آموزش پزشکی که هم اکنون برای دانشجویان، ( الف

 .انترن ها، دستیاران جراحی و فلوی فوق تخصص جراحان کودکان بکار برده می شود

 رنامه آموزشی در مقطع کارورزی تدوین ب(ب

 تدوین برنامه آموزشی در مقطع رزیدنتهای جراحی عمومی و داخلی  کودکان ( ج

 بازنگری و اصالح کوریکولوم آموزشی رشته فوق تخصصی جراحی کودکان (د

 برنامه ریزی جهت پذیرش داوطلبین رشته برحسب نیاز کشور با  توجه به استانداردهای بین المللی (ه

 پیشنهاد راهکارهای الزم جهت افزایش داوطلبین این رشته ( و

 در رشته  E.B.Mتنظیم کلیه فعالیتهای آموزشی براساس ( ز

 تعمیم و توسعه آموزش مداوم ( ح

 توسعه ارتباطات علمی داخل و خارج کشور ( ط

 

 اهداف پژوهشی ( 1

 تهیه برنامه هایی برای ثبت تمام بیماریها در تمام مراکز جراحی کودکان کشور  -5

 فعال کردن تحقیقات بالینی در تمام مراکز آموزشی درمانی جراحی  کودکان کشور  -1

 طراحی تحقیقات چند مرکزی با هماهنگی انجمن جراحان کودکان و انجمن های بین المللی  -2

 طراحی برنامه ریزی تحقیقاتی در سیستم بهداشتی کشور در زمینه جراحی کودکان  -4

 کشوری برای رشته جراحی کودکان برای ارتباط همکاران با هم، همکاران با خانواده  Web siteارتقاء  -1

 اولویت بندی برنامه های پژوهشی با توجه به نیاز کشور  -6

 زمینه های علوم پایه و تجربی در ارتباط با رشته جراحی کودکان  طراحی برنامه های تحقیقاتی در -5
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 : ارتقا سالمت

 آموزش جامعه و رشته های پیراپزشکی در شناخت حیطه فعالیتهای رشته  -5

 (پیشگیری)حفظ سالمتی کودکان  -1

 پیشنهاد برنامه توزیع عادالنه نیروهای فارغ التحصیل رشته و امکانات الزم در سطح کشور  -2

 درمانی در زمینه های بیمارهای شایع رشته ( راهنماهای)روتکل ها تهیه پ -4

 همکاری با دیگر رشته ها در رشته تشخیصی درمانی به موقع و مناسب در زمان بیماریهای جنینی  -1

 تهیه برنامه اجرایی جهت کشف بیماریهای بدون عالمت با منحنی مربوط به رشته  -6

 امر تشخیص و درمان  آموزش و بکارگیری تکنولوژی های جدید در -5

نیاز سنجی و ارایه راهکارهایی در تأمین و تخصیص بودجه با تربیت نیروی انسانی و توسعه مراکز خدماتی مورد 

 .نیاز کشور در سطوح مختلف
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 بازنگری و اصالح کوریکولوم: ارتفاع کیفیت فرایند آموزشی -5اهداف راهبردی 

 آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران: مسئول اجرایی

 85سال  86سال اول  نوع فعالیت 

 سه ماهه سه ماهه دوم  سه ماهه اول 

 سوم و چهارم

مطالعه وضعیت موجود در مقاطع 

 و سایر کشورها فوق

     

      طراحی کوریکولوم به دبیرخانه 

      پیشنهاد کوریکولوم به دبیرخانه

      نظارت بر اجرای برنامه مصوب 
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 بازنگری و اصالح کوریکولوم آموزشی در رشته جراحی کودکان -1اهداف راهبردی 

 دانشگاه شهید بهشتی با همکاری سایر دانشگاهها : مسئول اجرایی

 88سال  85سال  86سال اول  نوع فعالیت 

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

مطالعه وضعیت 

موجود در جراحی 

 کودکان 

            

کولوم طراحی کوری 

جدید و پیشنهاد به 

 دبیرخانه

            

مصوب  فعالیت برای

 شدن

            

نظارت بر اجرای 

 برنامه مصوب 
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 برنامه ریزی جهت پذیرش دستیار جراحی کودکان برحسب نیاز کشور  -2اهبردی اهداف ر

 دانشگاه علوم پزشکی تهران  و انجمن جراحان کودکان ایران: مسئول اجرایی

 88سال  85سال  86سال اول  مطالعه وضعیت موجود

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

نیاز سنجی تعداد جراحان 

اطفال براساس مناطق 

 جغرافیایی

            

پیشنهاد به واحدهای مرتبط 

وزارت بهداشت جهت توزیع 

 مناسب 

            

کارهای عملی پیشنهاد راه

مناسب جهت افزایش انگیزه 

شرکت در رشته جراحی 

 کودکان 

            

             رای برنامه مصوب نظارت بر اج
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 EBMتنظیم کلیه فعالیتهای آموزشی براساس  -4اهداف راهبردی 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران و همکاری سایر دانشگاهها: مسئول اجرایی

 88سال  85سال  86سال اول  نوع فعالیت 

 نیمه دوم نیمه اول نیمه دوم نیمه اول نیمه دوم نیمه اول

 EBMتشکیل کارگاههای آموزشی 

 برای کلیه اساتید جراح کودکان 

      

کارگاههای اجباری برای تمام  

 دستیاران جراحی کودکان 

      

       فعال کردن گزارش صبحگاهی  

 Journalو  راندهای آموزشی  

Club  براساسEBM 

      

به امکانات  امجهز کردن کلیه بخشه

 Onlineجستجو بصورت 

      

فعالیتهای تشخیصی مستند کردن کلیه 

درمانی براساس شواهد جستجو شده در 

 برگ سیر بیماری
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 تعمیم و توسعه آموزش مداوم و توانمند سازی جراحان اطفال، جراحان عمومی، متخصصین کودکان -1اهداف راهبردی 

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن جراحان کودکان : مسئول اجرایی

 

 88سال  85سال  86سال اول  نوع فعالیت 

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

ضعیت موجود آموزش بررسی و

 مداوم 

            

تنظیم و تصویب برنامه مدون 

آموزش مداوم جراحان اطفال، 

جراحان عمومی، متخصصین 

 کودکان

            

مه آموزش مداوم اجرای برنا 

توسط دانشگاه و انجمن جراحان 

 کودکان  

            

برنامه آموزش مداوم برای  

جراحان عمومی متخصصین 

 کودکان و پزشکان عمومی 
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 توسعه ارتباطات علمی داخل و خارج کشور -6ردی اهداف راهب

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شیراز :  مسئول اجرایی

 88سال  85سال  86سال اول  نوع فعالیت 

 نیمه دوم نیمه اول نیمه دوم نیمه اول نیمه دوم نیمه اول

         بررسی وضعیت موجود  

طراحی برنامه تبادل فراگیران بین مراکز 

 داخلی و خارجی 

      

       اجرای برنامه تبادل فراگیران 

طراحی دوره های فلوشیپی در شاخه  

 های مرتبط با جراحی کودکان 

      

       اجرای دوره های فلوشیپی باال

طراحی برنامه فوق تخصصی و فلوشپی 

برای داوطلبین خارج  نجراحی کودکا

 از کشور 

      

اجرای برنامه فوق تخصصی و فلوشیپی 

 داوطلبین خارج از کشور 
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 ارتقاء کیفیت فرایندهای پژوهشی، ثبت الکترونیک بیماریهای جراحی کودکان در کشور  -5اهداف راهبردی 

 دانشگاه علوم پزشکی ایران و مشهد  : مسئول اجرایی

 

 88سال  85سال  86سال اول  نوع فعالیت 
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             بررسی وضعیت موجود 

طراحی نرم افزار ثبت الکترونیک جراحی 

 قابل اجرا در سراسر کشور، نکودکا
            

تالش برای مصوب کردن برنامه در معاونت  

 پژوهشی و سالمت وزارتخانه  
            

اجرای استمرار برنامه در دانشگاه های علوم  

 پزشکی با همکاری جراحی کودکان
            

ارزیابی و پایش اجرای ثبت بیماریهای 

مستمر و گزارش به جراحی کودکان بطور 

 سالمت-معاونت پژوهشی 

            

ثبت موارد در کشور در کنگره  شگزار

 سالیانه جراحی کودکان 
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 توانمند سازی جراحان کودکان در امر پژوهش -8اهداف راهبردی

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سایر دانشگاهها  : مسئول اجرایی

 

 88سال  85سال  86اول سال  نوع فعالیت 

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

             ضعیت موجود بررسی و

برنامه ریزی جهت کارگاههای 

 روش تحقیق 

            

اههای روش اجرای کارگ 

تحقیقات پایه علوم بالینی و سیستم 

 بهداشتی   
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 اولویت بندی برنامه های  پژوهشی جراحان کودکان  -3اهداف راهبردی 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاهها  : مسئول اجرایی

 

 88سال  85سال  86سال اول  نوع فعالیت 

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

ماهه سه 

 چهارم

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

             ضعیت موجود بررسی و

ارایه گزارش وضع موجود به کمیته 

 راهبردی 

            

نظرخواهی از طریق پرسشنامه در  

از مراکز  قزمینه اولویت تحقی

 جراحی کودکان کشور   

            

             جمع بندی و تعیین اولویت ها

ت ها به مراکز مختلف ابالغ اولوی

 جراحی کودکان و وزارت بهداشت

            

نظارت و پایش اجرای اولویت در 

 مراکز 
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 فعال کردن تحقیقات بالینی بیمارستانی و چند مرکزی   -54ردی اهداف راهب

 دانشگاه علوم پزشکی تهران و سایر دانشگاهها : مسئول اجرایی

 

 88سال  85سال  86سال اول  نوع فعالیت 

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

سه ماهه 

 سوم

سه ماهه 

 چهارم

             بررسی وضعیت موجود 

ل های تحقیقات بالینی تدوین پروتک

 برای بیماریهای شایع  

            

وتکل های تحقیقی، ثبت کلیه پر

تحقیقاتی بالینی در روی سیاست 

 انجمن جراحان کودکان    

            

ابالغ پروتکل ها به کلیه مراکز 

 جراحی کودکان 

            

ات بالینی چند مرکزی اجرای تحقیق

 براساس پروتکل های درمانی 

            

پایش و نظارت بر اجرای تحقیقات 

 بالینی 
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 مراکز جراحی کودکان در زمینه تحقیقات بالینی (Network)فعال کردن شبکه  -55ردی اهداف راهب

 دانشگاه علوم پزشکی ایران و  سایر دانشگاهها  : مسئول اجرایی

 

 88سال  85سال  86سال اول  نوع فعالیت 

سه ماهه 

 اول
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 دوم
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 سوم

سه ماهه 

 چهارم

سه ماهه 

 اول

سه ماهه 

 دوم

 سه ماهه

 سوم

سه ماهه 
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سه ماهه 

 چهارم

             بررسی وضعیت موجود 

تقا سایت موجود و طراحی و  ار

 تبدیل آن به شبکه 

            

اجرایی جهت فعال    تشکیل کمیته

 نگه داشتن  شبکه در کشور 

            

             پایش و ارزیابی در کمیته مرکزی
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 ، تشخیص به هنگام بیماریهای بدون عالمت (حفظ سالمت)پیشگیری  -51اهداف راهبردی 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزارتخانه: مسئول اجرایی

 

 88سال  85سال  86سال اول  نوع فعالیت 
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             بررسی وضعیت موجود 

 تهیه پروتوکل های مشترک با سایر انجمن های   
            

             وتوکل ها اجراء پر

تهیه پروتوکل برای معاینه منظم بعد از تولد در 

 دانشگاهها برای شناخت بموقع بیماریهای جراحی 
            

سال برای  5برای معاینه کودکان زیر پروتوکل 

 مراکز بهداشتی ، خانه های بهداشتی ، مهدکودکها 
            

             سال 5-54تکل برای معاینه کودکان تهیه پرو
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 در سطح کشور ( تجهیزات -نیروی انسانی)امکانات درمانی  –نیازسنجی  -52ارتقای سالمت       اهداف راهبردی 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزارتخانه: مسئول اجرایی

 

 88سال  85سال  86سال اول  نوع فعالیت 
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 جراحی کودکان در ایران یآموزشبرنامه 

 

 مقدمه 

 کامل سالمت به انسان یازهاین به یپاسخگوئ جهت علوم ریسا موازات به یپزشک رشته در یعلم یشرفتهایپ

 .است شده یپزشک گروه یها شاخه ریز و یاصل یها شاخه جادیا باعث

 یراستا در. دیآ عمل به نیجن لیتشک از قبل دیبا آن نیتام یزیر برنامه و است جامعه هر توسعه محور سالمت

 .اند شده اجرا و یطراح یپزشک مختلف یها رشته آموزش مهم اریبس امر نیا تحقق

 در. باشد یم ندهیآ نسل عنوان به کودکان ژهیو به جامعه آن آحاد سالمت گرو در کشور هر توسعه و ارتقا

 نیتام یبرا ژهیو توجه ، دارد اختصاص بلوغ سن تا تولد زمان از کودکان به آن تیجمع%44 حدود که ما کشور

 .توسعه و ارتقا کشور گردد تیسالم و پرتالش و در نها ندهیکننده نسل آ نیتواند تام یم ی سن دامنه آن سالمت

 و یعمل و یعلم تیفعال مستقل یتخصص فوق رشته کی عنوان به کودکان یجراح که است قرن مین از شیب

 خود اکنون کهیطور به کرده یط را خود یتکامل ریس سرعت به و است کرده شروع ایدن در را خود یقاتیتحق

 .باشد یم یواساس یاصل یها شاخه ریز یدارا

 فوق رشته کی صورت به کودکان یجراح ، رشته نیا کسوتان شیپ همت به پنجاه دهه از رانیا ما کشور در

 خوشبختانه.  است نموده شروع را خود یخدمات و یپژوهش و یوآموزش یعلم یها تیفعال مستقل یتخصص

 از برخوردار کشور بزرگ یاستانها اکثر کهیطور به دینما تیترب رشته نیا در یتوانمند افراد کنون تا توانسته

 .هستند یتخصص فوق رشته نیا

 با متناسب و مستمر و متناوب یبازنگر و یابیارز ازمندین و هست تحول حال در پروسه کی آموزش کهیآنجائ از

 یابیارز به یمبتن یجیتدر دیبا یآموزش برنامه کی اصالحات یزیر برنامه و باشد، یم روز یعلم یشرفتهایپ

 یکی فیتکل طبق لذا ، باشد رشته آن مختلف یشرفتهایپ و گرید تجارب به نگاه با و اجرا حال در برنامه یدائم

 یتخصص فوق رشته یآموزش برنامه میتنظ با ، کشور کودکان یجراح کیاستراتژ برنامه یراهبرد اهداف از

 و یتخصص یشورا رخانهیدب طرف از کودکان یجراح یآموزش برنامه نیتدو تهیکم به کودکان یجراح

 .شد ضیتفو5285 سال اواخر در یپزشک آموزش

 ،کشور کودکان یجراح رشته ممتحنه ئتیه اعضا کودکان، یجراح یراهبرد تهیکم اعضا از نیتدو تهیکم افراد

 رشته نیا دهیبرگز جوان آموختگان دانش و کسوتان شیپ از یبیترک با و رانیا کودکان جراحان انجمن اعضا

 در نام وصاحب گرید یکشورها معتبر مراکز یها برنامه تجارت یبررس و موجود برنامه یبررس با و لیتشک

 جهت یپزشک آموزش و یتخصص یشورا رخانهیدب به و  نیتدو را حاضر برنامه سینو شیپ کودکان یجراح

 .است نموده ارائه ینهائ مراحل یط
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 انگلیسی دوره به فارسی وعنوان 
  Pediatric and neonatal surgery     کودکان ونوزادان  یجراح

 دوره تعریف

 درمان و یریشگیپ شناخت، به که است یجراح از یا رشته نوزادان و کودکان یجراح یتخصص فوق رشته

 رخواران،یش نوزادان، یوتروما یاکتساب و یتکامل یهایناهنجار و نیجن یاکتساب و یتکامل یهایناهنجار یجراح

 .پردازد یم یسالگ58 سن تا کودکان

 و ، هست تکامل و رشد حال در شخص از یجراح مراقبت شامل کودکان یجراح یکار دانیم گرید عبارت به

 وصدمات یاکتساب و یتکامل یهایماریب درمان جهت الزم یها مهارت و یتخصص علم ازمندین یکار دانیم نیا

 مراقبت شامل درمان نیا و شوند درمان یجراح یها روش با دیبا که باشد یم بدن یدستگاهها دراکثر( تروما)

 .شود یم فرد تکامل و رشد ینهائ مراحل تا نیجن ز ا یسن دامنه در آن افراد یتوانبخش و یجراح از قبل یها

مختلف بدن که شامل سر و گردن و دستگاه  یدرمان اعضا و دستگاهها صیرشته به تشخ نیبخصوص ا توجه

و  یو ادرار یگوارش یخلف صفاق و دستگاهها ی، شکم و لگن و فضا یدستگاه تنفس یصدر، قفسه  یعصب

 دیمف و سالم یفرد کهیطور به باشد، یم فوق یسن دامنه در یاستخوان و یعضالن یو اندامها و دستگاهها یتناسل

 .دهند جامعه لیتحو تیمعلول بدون

 .دارندیم افتیدر یتخصص فوق دانشنامه ، رشته نیا آموختگان دانش

 طول دوره آموزش

 .است( ماه26) سال سه دوره نیا در آموزش طول

 دالیل نیاز به این دوره

 .سالگی تشکیل می دهند 58از جمعیت کشور را کودکان بین تولد تا % 21-44

نوزادان زنده متولد شده دارای نقص تکاملی هستند که تعداد کمی از آنها به دلیل % 2-1طبق آمار بین المللی 

شدت نقص تکاملی می میرند ولی در اکثر آنها با تشخیص و درمان زودهنگام می توان از معلولیت و ناتوانی 

 .آنها جلوگیری نمود

 .مادرزادی با رشد وافزایش کودک مشخص می شود بعضی از ناهنجاریهای

% 6-4و در پایان سال پنجم زندگی  %1-2به همین دلیل شیوع ناهنجاریهای مادرزادی در پایان سال اول زندگی 

 .می باشد

از مرگ و میرهای نوزادی %21علیرغم پیشرفت های حاصل شده در اتیولوژی و پاتوژنز ناهنجاریهای مادرزادی 

 .هنجاریهای مادرزادی می باشدناشی از نا

 . میلیون دالر در سال می باشد 6هزینه مراقبتهای بهداشتی برای چنین بیماران بیش از 
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بررسیهای مختلف نشان دهنده آن است که سوء تغذیه و عفونت علل اصلی مرگ و میر شیر خواران در 

 .کشورهای توسعه نیافته هستند

سرطان و عفونت و ناهنجاریهای مادرزادی علت اصلی مرگ و میر را در حالیکه در کشورهای توسعه یافته 

 .تشکیل می دهند

در ایران برنامه جامع و موثر واکسیناسیون کشوری اجرا شده و سوء تغذیه دوران کودکی حذف شده است و 

لذا ناهنجاریهای مادرزادی تبدیل به یکی از معضالت . عفونت های جدی دوران کودکی کنترل شده است

 .دوران کودکی شده است

براساس طبقه بندی  5285طبق گزارش اداره سالمت کودکان دفتر سالمت خانواده و جمعیت در سال 

ICD10 به علت بیماریهای مادرزادی و ناهنجاریهای کروموزومی % 12ماهه 13-5میزان مرگ و میر کودکان

بیماریهای تنفسی و پس ازآن بیماریهای عفونی ، قلبی و عروقی % 54به علت سوانح و حوادث و نزدیک به 14%

 .گوارش و غدد و متابولیک و سایر علل بوده است –، دستگاه عصبی 

جام شده در ایران در شهرستانهای مختلف و بطورپراکنده متوسط ناهنجاریهای تکاملی در ایران مطالعه ان 3 در

 .می باشد%  48/2

 WHOنفر در سال در ایران که توسط دفتر منطقه ای  5444میزان تولد زنده بازاء هر  5/58با توجه به 

EMROمیزان کل  1448در سال  نفری ایران 5261 4444گزارش شده و با احتساب جمعیت  1446در سال

بیماریهای تکاملی و مادرزادی % 48/2نفر خواهد بود  و با احتساب میزان  111/255/5تولد زنده در سال معادل 

 .در سال خواهد بود 48444در ایران در تولدهای زنده تعداد آنومالیهای مادرزادی در سال معادل 

احان کودکان ونوزادان آموزش دیده مطمئنا آمار مرگ عدم تشخیص و درمان به موقع این ناهنجاری توسط جر

لذا تربیت جراحان کودکان و نوزادان با تجربه . سال در کشور باال خواهد رفت 1-5و میر کودکان زیر یکسال و 

و مهارت جهت کنترل این بیماریها و حوادث و ترومای کودکان و سرطانهای کودکان از ضروریات جدی در 

 .کشور می باشد

رشته بیش از نیم قرن است که در دنیا ایجاد شده وبا سرعت سیر تکاملی خود را طی کرده است که به  این

سال است که آموزش این رشته به 11تفصیل در قسمت تاریخچه به آن اشاره شده و در کشور ما بیش از 

ان انجام دهند ولی صورت مدرن شروع شده است که تاکنون توانسته اند خدمات خوبی برای درمان این بیمار

استان کشور فاقد جراح کودکان و  51علیرغم تربیت نیروی انسانی این رشته به دلیل عدم توزیع مناسب هنوز 

 .نوزادان آموزش دیده می باشد

که متاسفانه بدلیل این کمبود و مداخله افراد غیر آموزش دیده در این زمینه باعث افزایش مرگ و میر کودکان 

ولد تا بلوغ و در صورت عدم فوت دچار عوارض جدی و زیادی خواهند شد که بار اجتماعی و در سنین بین ت

 .اقتصادی آن بر روی خانواده و نظام بهداشتی و درمانی کشور قابل توجه خواهد بود
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راه اندازی و تداوم تربیت نیرو در این مقطع فوق تخصصی توسط کمیته برنامه ریزی وراهبردی رشته فوق 

راحی کودکان و نوزادان و هیات ممتحنه رشته فوق تخصصی جراحی کودکان و نوزادان مورد تخصصی ج

 .تائید قرار گرفته است

با توجه به طول مدت آموزش این رشته که حداقل سه سال پس از آموزش کامل جراحی عمومی می باشد 

اشد ولی جهت آشنائی امکان گنجاندن برنامه آموزشی این رشته در رشته جراحی عمومی مقدور نمی ب

دانشجویان و دستیاران و رشته های مختلف بخصوص دستیاری کودکان و جراحی عمومی توصیه می شود که 

در برنامه آموزشی آنها چرخشی اجباری برای جراحی کودکان در نظر گرفته شود و در برنامه کار آموزی  و 

 .ددکارورزی دانشجویان هم چرخش در بخش جراحی کودکان لحاظ گر

انتظار می رود با تربیت نیروی کافی در رشته فوق تخصصی جراحی کودکان ونوزادان و گسترش منطقی و 

مطابق با نیاز این رشته در کشور و ارائه خدمات الزم بار بیماریهای مادرزادی و ترومای کودکان و سرطانهای 

سال در کشور  1-5زیر یکسال و  کودک در کشور کاهش یابد و شاخص میزان مرگ و میر نوزادان و کودکان

 .بهبود یابد

 صص در این دوره در ده سال آیندهحدود نیاز به تربیت متخ

جهت بررسی وضعیت اموزش جراحی کودکان در  1442بر اساس مطالعه انجام شده در دانشگاه مونیخ در سال 

کشور نسبت یک جراح جهان  یکی از شاخص های محاسبه تعداد جراحان کودکان مورد نیاز یک  کشور 11

طبق این مطالعه و بر اورد انجمن جراحان کودک انگلستان ایده ال . کشور میباشد به تعداد خاص از جمعیت

 .نفر جمعیت کشور میباشد 144444ترین عدد یک جراح کودکان برای 

نفر میباشد  545کشور  تعداد جراحان کودکان مورد نیاز 5258نفر ایران در سال  52614444با توجه به جمعیت 

طبق اعالم انجمن جراحان کودکان  5288جراح کودکان و نوزادان موجود کشور در سال  84به تعداد و با توجه 

تعداد جراحان کودکان و نوزادان مورد نیاز کشور برای ده . درصد رشد جمعیت کشور  1/5ایران و با احتساب 

 .   شودورد میآنفر بر 83ینده کشور آسال 

 ( ارزش ها و باورها)فلسفه 

 یاجتماع و یروان ، یجسم ابعاد همه در آنها یسالمت یارتقا و حفظ اند جامعه سازان ندهیآ کودکان کهیازآنجائ

 نیا به یدسترس است یهیبد. است جامعه هر در داریپا توسعه در مهم اصل کی ، یماریب درموارد موثر درمان و

 وهیش و یزیر برنامه  جهت در یدولت ریغ و یدولت متعدد یارگانها و ها سازمان تالش و تعامل ازمندین اهداف

 کولومیکار رشته نیا یوجود فلسفه و گاهیجا شدن مشخص یبرا. است بین آنها فیوظا میتقس و یاجرائ یها

 .شود یم یطراح ریز یباورها و ارزشها به توجه با ، کودکان یجراح آموزش
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و مراقبت و ( عوامل تراتوژن ریدر تاث یو آموزش یریشگیپ یبا برنامه ها)  نیجن یتوجه به حفظ سالمت-5  

 رشته  این النیفارغ التحص هی، از طرف کل ینیجن یها یدرست در موارد آنومال میتصم

 ان ونوزادانکودک جراح با مشاوره و یدسترس امکان که است کشور مادران همه شرط و دیق یب و یعیطبحق -1

 .باشد داشته خود نیجن مورد در را

 به توجه بدون ومی شود  یتلق انسان کی کرامت یتمام با و انسان کی بمثابه کودک ای و نوزاد ای و نیهرجن-2

 .کرد دنخواه افتیدر را یجراح نهیزم در الزم خدمات ، ینژاد و یاجتماع طبقه خاستگاه

 .بود خواهد توجه و دیتاک مورد آموزش مراحل تمام در یزندگ تیفیک و یسالمت ارتقا و یسالمت حفظ -4

 .بود خواهد ها نهیزم همه در آموزش ریناپذ اجتناب اصل کی ماریب خانواده و ماریب اسرارحفظ -1

 . شوندیدر نظر گرفته م یدرمان میاز اعضا ت یمراحل درمان ، بعنوان بخش یدر تمام ماریخانواده ب -6

 یمنطق پاسخ و کنند مطرح را خود ت سئواال بخواهند زمان هر در که است ماریب خانواده و ماریب یعیطبحق -5

 .کنند افتیدر

 نظر در آنها بودن تر خطرناک زانیم و هایماریب وعیش به توجه با یآموزش یتهایاولو آموزش یها برنامه در -8

 .شوندیم گرفته

 ماریب حقوق هیکل تیرعا و ماریب خانواده و ماریب حرمت حفظ ، یپزشک اخالق ، آموزش کولومیکار نیادر -3

 .است یجد دیتاک مورد اش خانواده و

 .شد خواهد یطراح یالملل نیب دیجد یهایتکنولوژ و جهان روز علم به توجه با کولومیکار یمحتو-54

 اجرا و یطراح ، یجهان و یا منطقه ، یمل یها تیاولو با بیترت به ینیبال یها مهارت و علمدرکسب -55

 .شد خواهد

 

  های مورد انتظاراز دانش آموختگان پیامد

آموختگان به آن دست  رود ، دانش که انتظار می(  outcomes) های آموزشی  در اینجا به نتایج نهایی فعالیت

 .شود  یابند اشاره می

 :باشند قادر ،فوق تخصصی جراحی کودکان و نوزادان رشته آموختگان دانش رود، یم انتظار

 و یفور م،یوخ طیشرا در را نوجوانانکودکان و  و جراحی نوزادان مشکالت از یدرمان الزم یها مراقبت -5

 .ندینما اداره و صیتشخ مؤثر طور به و داده انجام هنگام به و مناسب گونه به یبستر

 .ندینما برقرار مناسب ارتباط همکاران و آنها نیوالد و کودکان با -1

 شیپا و مراقبت آنها تکامل و رشد بر دیتأٌک با یبحران طیشرا در را نوجوانان و کودکاننوزادان و سالمت -2

 .کنند
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 جراحی و درمان یصیکودک، خانواده ها در زمان انجام مداخالت تشخ یالزم را برا یروان یها تیحما -4

 .  فراهم آورد

و حرف وابسته داشته  یمختلف پزشک یرا در رده ها جراحی کودکان ونوزادان میآموزش مفاه یتوانمند -1

 .  اشندب

 .باشند داشته را همکاران گرید با مشاوره ییتوانا و ندینما یهمکار یچندتخصص یها گروه با -6

ونوزادان  کودکانجراحی  ژهیو یمراقبت و یپژوهش ،یآموزش یها تیمسئول در یگروه تیریمد و یرهبر -5

 .شوندار د عهده را

فراهم  میاعضا ت ریسا یالزم را برا یروان یها تیحما ،جراحی کودکان ونوزادانعنوان مسئول گروه  به -8

 . آورند

 .کنند تیحما و دفاع ازین صورت در ژهیو طیشرا در ها خانواده و نوجوانان و کودکان حقوق از -3

 .ندینما اجرا و یطراح جراحی کودکان و نوزادان  نهیزم در را یکاربرد و مناسب یها پژوهش -54

 .وضعیت سالمت جامعه نقش موثر ایفا نمایند با پیشنهاد وبکارگیری راهکارهای مختلف در ارتقای -55

 . در کلیه اقدامات، مسائل مرتبط با اخالق حرفه ای را رعایت نمایند -51

 

 دانش آموختگان در جامعه نقش های

 یدرمان -

 یآموزش -

 یپژوهش -

 یتیریمد -

  یو حام مشاور -

 و مروج سالمت  مراقب -

 

  حرفه ای دانش آموختگان یفاوظ

 :یدرمان نقش در

 خانواده و کودک با مطلوب و مؤثر ارتباط یبرقرار -

 شرح حال کامل از بیماران  هیته -

 بیماران دقیق معاینه -

 نیاز مورد پاراکلینیکی آزمایشات درخواست -
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 هنگام به و مناسب تشخیصی اقدامات انجام -

  ینیو استدالل بال یشگاهیو آزما ینیبال یها افتهیو  جینتا ریتفس -

 عیسر و هنگام به ینیبال مناسب کردیرو انجام و  مشکل صیتشخ -

 جراحیبخش  زاتیو با استفاده مناسب از تجه ینیبال شیپا -

 اعمال جراحی مرتبط با دوره و متناسب با آموخته های این رشته انجام -

 ضددرد یداروها و نیتسک یها روش از مناسب استفاده و مسکن یداروها یمنطق زیتجو -

 هنگام به و مناسب یدرمان عیما و حساس یداروها تجویز -

  یروده ا-یو معد یدیور یا هیمناسب تغذ یروش ها انجام -

 بعد از اعمال جراحی  عیسر و هنگام به مراقبتی اقدامات انجام و یدرمان های پیگیری -

 درمان و تشخیص مراحل کلیه و ها افتهی دقیق ثبت و مستندسازی -

 ماریب مسائل حل و یکیزیف یفضا و کودک هر طیشرا به توجه -

 ها و انجام مداخالت مناسب  یماریب یروان یبه جنبه ها توجه -

 همکاران و خانواده کودک، با تعامل در ای حرفه رفتار و قواعد بستن کار به در تالش -

 مزمن یها یماریب ای حاصله عوارض با کودکان یبازتوان به توجه -

 و انتقال کودک بدحال           تیبه روند مناسب تثب توجه -

 

 :یآموزش نقش در

 فوق و یتخصص ارانیدست و پرستاران ژهیو به و یراپزشکیپ یها گروه ،یپزشک انیدانشجو آموزش -

 یتخصص

 مداوم  یریادگی -

جراحی کودکان و آنان در بخش های  یآموزش های الزم به کودکان بیمار و خانواده ها ارائه -

 نوزادان

 (رسانه های جمعی در صورت لزوم از طریق ) جامعه و  کودکان ن،یوالد آموزش -

و آموزش عوامل تراتوژن جهت پیشگیری از  ها تیفور و حوادث از یریشگیپ یها روش آموزش -

 ناراحتی های مادرزادی

 مختلف یها رده یبرا یمراقبت و یدرمان مرتبط یآموزش یراهنماها هیته -

 

 :یپژوهش نقش در

 یپژوهش یو انجام طرح ها شنهادیپ  -
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 و ثبت داده ها  لیو تحل هیتجز -

 آنها  یریو به کارگ گرانید قاتیتحق جینقادانه نتا یابیو ارز ریتفس  -

 همکاری در انجام پژوهش  -

ی و مرتبط با جراحی کودکان و کشور یمرتبط با برنامه ها یپژوهش یطرح ها یو اجرا یطراح  -

 نوزادان

  یو متون علم قیتحق یها افتهیگزارش و نشر  هیته -

 

 :یتیریمد نقش در

  جراحی کودکان و نوزادانگروه  تیریو مد یرهبر -

 زاتیتجه و لیوسا از نهیبه استفاده و بحران تیریمد -

 و نوزادان نیازمند جراحی کودکان به خدمات ارائه نظام تحلیل -

 اجرای و طراحی طریق ازو نوزادان نیازمند جراحی  کودکان به یده سیسرو روند نمودن بهینه -

 مداخالت و ها مراقبت

و نوزادان  کودکان از مراقبت بر موثر عوامل ارتقا جهت مدیریتی های روش و ابزارها کارگیری به -

 بعد از اعمال جراحی عوارضو میر و مرگ میزان کاهش و نیازمند جراحی

و جراحی در  درمانی های مراقبت وضعیت سازی بهینه و مراقبتی استانداردهای ارتقا جهت در تالش -

 و نوزادانبخش های جراحی کودکان 

 بخش جراحی کودکان و نوزادان خدمات ارائه یفیک کنترل تیریمد جهت در تالش -

 جراحی کودکان و نوزادان یها بخش اداره و توسعه به کمک و یطراح مشاوره، امر در یهمکار -

 یریشگیپ و ها تیفور در خصوصاً کودکان از مراقبت و یبهداشت یها یاستگذاریس امر در مشارکت -

 حوادث از

 یدرمان-یمراقبت یها گروه گرید با مناسب ارتباط جادیا -

  

 :یحام/مشاوره نقش در

 ارتباط مؤثر و دلسوزانه با کودک و خانواده  یبرقرار -

از قبل از تولد با توجه به یافته های قبل از تولد جنین و یافته های بعد از تولد  نیمشاوره به والد ارائه -

  نوزادان

 مراکز گرید به یتخصص مشاوره ارائه -

 جراحی کودکان و نوزادان یها بخش زیتجه و هیته یزیر برنامه در مشاوره -



68 

 

 خانواده و کودک یوستگیپ و مناسب یعاطف ارتباط تداوم از تیحما -

 خانواده و یبستر کودک روان سالمت از تیحما -

 جراحی کودکان و نوزادان یها بخش کارکنان روان سالمت از تیحما -

 خانواده در خصوص دادن خبر بد  یساز آماده -

 درمانهای جراحی و اقدامات عملی دردناک رشیپذ مورد در خانواده و کودک نمودن آماده -

 و انعکاس مناسب آنها   یاجتماع یها بیاز آس تیحما -

 همکاران و ها خانواده کودکان، حقوق از تیحما -

 گرید یها تخصص به موارد ارجاع و مشاوره درخواست -

  بخش های جراحی کودکان و نوزادانخارج از  نیمشاور با پزشکان و متخصص نقش -

 مختلف مقاطع در رانیمد با مشاوره -

 

 :سالمت مروج و مراقب نقش در

نقش آنان در مراقبت از سالمت خود و  شیکودکان و خانواده ها به منظور افزا یتوانمندساز  -

 یبحران طیفرزندانشان در شرا

 یبحران طیشرا و جراحی کودکان و نوزادان بخش در خانواده و کودک روان سالمت به توجه -

 یینها سرنوشت بهبود جهت در کودک از مراقبت ارتقا در ها خانواده دادن دخالت و مشارکت -

 مؤثر بر سالمت و تالش در رفع عوامل خطر  یزندگ طیو شرا یعوامل اجتماع ییشناسا -

 ریخط موارد در سالمت ارتقا یها مراقبت در یقیتلف و چندگانه یراهکارها یریکارگ به -

 ژهیو طیشرا در کودک تکامل و رشد شیپا به توجه -

 ژهیو طیشرا در یریشگیپ قابل یها عفونت از یریشگیپ و یساز منیا به توجه -

 جراحی کودکان و نوزادان بخش در جیرا های عفونت کنترل های برنامه ترویج -

 جراحی کودکان و نوزادان در بخش یبستر رخوارانیاز تغذیه با شیر مادر در ش تیو حما توجه -

 آنها  یدر اجرا یکودکان و نوجوانان و همکار نوزادان، مرتبط با سالمت یبرنامه ها جیترو -

 آنها  یدر اجرا یعادالنه سالمت و همکار عیارتقا و توز یها استیس جیترو -

 

    هارت های پروسیجرال مورد انتظارم و توانمندی ها

 :(Expected Competencies )توانمندی ها  .الف   

 :و بعد از آن است که شامل  یجراح نیکودکان و نوزادان در مراقبت قبل ، ح یجراح یاصل یتوانائ
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a) یکامل ، درخواست منطق نهیاخذ شرح حال ، معا:  یقبل از عمل جراح مارانیب قیدق یابیارز 

 آزمایشات پاراکلینیک

b) اعمال جراحی خاص از نظر زمان و امکانات و توانائی کافی در اعمال نیاز به  مورددر حیصح قضاوت

 کودکان و نوجوانان نیازمند جراحی -جراحی خاص برای نوزادان 

c) یشگاهیآزما وبرداری ریتصو یروشها جینتا ریتفس و یابیارز در یکاف یتوانائ 

d) ازوفاگوسکوپی،،  یپوبرونکوسک مثل مربوط یدرمان یروشها و یاندوسکوپ در یکاف یتوانائ  

    سیستواوترسکوپی ،رکتوسیگموئیدسکوپی

e) ی الپاراسکوپیکجراح انجام در یتوانائ 

f) کودکان یداخل یها رشته در مربوطه یدرمان یها گروه از استفاده در یتوانائ 

g) ی و حضور در تصمیم گیری برنامه های درمان مشترک با داشتن تجربه کاف یریگ میدر تصم یتوانائ

 بخصوص ( multidisciplinary )گروهیچند بعدی 

h) نو یجراح اعمال و هایماریب در پژوهش 

i) کیالکترون درمنابع یعلم اطالعات یجستجو و انهیرا از استفاده 

j) یجراح ریازغ یجراح موارد زیتم و کودکان یداخل یهایماریب یها مشاوره درانجام تسلط 

 

  :Surgical Skills (درمانی  –اقدامات تشخیصی ) مهارت های پروسیجرال: ب

 اهداف مهارتی

 :مهارت های تکنیکی  -5

 تصویربرداری –الف 

دستیار فوق تخصصی جراحی کودکان و نوزادان باید دانش : امتحانات رادیولوژیک و رادیو ایزوتوپ  -5

کاربردی ، اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون ها هریک از روشهای زیر و استفاده از مواد حاجب مناسب 

یولوژی و تکنسین های ، در امرانجام موارد اورژانس با دستیاران راد  رادیوگرافی های اختصاصی را بداند

مربوطه همکاری نماید و هدف و نوع درخواست خود را توضیح داده و توجیه کند و قادر به تفسیر نتایج 

 . آنها باشد ، ضمناً با عوارض احتمالی این روش ها آشنا بوده و قادر به تشخیص و درمان آنها باشد

 : این موارد شامل مطالب زیر است 

 سرو گردن -5

 های ساده جمجمه و مهره های گردن رادیوگرافی  -5-5

 در جمجمه و مهره های گردن MRIسی تی اسکن و  -1-5

 ، و سینوسهای مادرزادی گردن فیستولوگرافی و سینوگرافی از فیستولها -2-5



71 

 

 سونوگرافی از سرو گردن و توده های آنها -4-5

 اسکن رادیوایزوتوپ تیروئید و پاراتیروئید و تفسیر آن -1-5

 

 قفسه سینه -1

 رادیوگرافی قفسه سینه و تشخیص افتراقی انواع ضایعات مادرزادی و اکتسابی       -5-1 

1-1- CT Scan  ,  MRI قفسه سینه 

 برونکوگرافی       -2-1 

 ازوفاگوگرام و خواندن تشخیص های افتراقی آن  -4-1

 پرفیوژن اسکن ریه  -1-1

 شکم و لگن -2

 رادیوگرافی ایستاده و خوابیده شکم        -5-2 

 جهت بررسی معده و دوازده ریفلکس Upper G:I Seriesل و باریم می -1-2

2-2- Bowel Series   (رادیوگرافی روده ها )با ماده حاجب و امکان های تشخیصی آن 

 باریم انما -4-2

 باریم انما با دوبل کنتراست جهت بررسی پولیپ ها ونیز بدخیمی ها و ضایعات مادرزادی و اکتسابی -1-2

       -2-5گوارش با گاستروگرافین و جنبه های تشخیصی و درمانی آن     بررسی های اختصاصی دستگاه     -6-2

 سونوگرافی از دستگاههای مختلف داخل شکم و لگن و تفسیر آنها

8-2-      CT Scan شکم و لگن ساده و با ماده حاجب تزریقی و خوراکی و تفسیر آن 

3-2- MRI شکم و لگن و تفسیر آن 

دیورتیکول  و نقاط خونریزی دهنده ،  GERبررسی های رادیوایزوتوپ داخل شکم برای بررسی    -54-2

 مکل ، کیسه صفرا و کبد در بیماریهای مادرزادی و آترزی مجاری صفراوی ، جستجوی آبسه ها با گالیم اسکن

 

 دستگاه تناسلی ادراری  -4

 (I.V.P)اوروگرافی داخلی وریدی  -5-4

و پیلوگرافی رتروگرافی و  V.C.U.Gرتروگرادیورتروگرافی ، سیستوگرافی ،   اورتروگرافی ، -1-4

 . پیلوگرافی آنته گراد

 آنژیوگرافی کلیه ها و عروق لگنی -2-4

 ونوگرافی در مناطق الزم از جمله وناکاوا   -4-4
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آن در قسمتهای مختلف کلیه   حالب ها اولتراسونوگرافی از دستگاه تناسلی ادراری و آگاهی از کاربرد    -1-4

، مثانه ، پروستات و توده ها و تومورها و اعضاء مختلف صفاقی و همچنین اندوسونوگرافی مانند ترانس رکتال 

 ...و  (T.R.U.S)سونوگرافی 

 داپلرسونوگرافی جهت بررسی عروق شکم و لگن و نواحی ادراری و تناسلی   -6-4

برای  DTPAبرای کلیه ها  DMSAو اندیکا سیون ها و تفسیر آن مانند اسکن اسکن رادیو ایزوتوپ   -5-4

UPJ.O  و سیستوگرافی با رادیوایزوتوپ اسکن اسکروتوم و بیضه ، گالیم اسکن وWholebodyScan 

 استخوانها برای بررسی متاستازها 

8-4- MRI , CT Scan    برای بررسی دستگاه تناسلی ادراری 

 ینامیک و فالودینامیک و تفسیر نتایج آنهامطالعات ارود  -3-4

 

 روش های تشخیصی و تکنیک های آزمایشگاهی و پاتولوژی: ب  

دستیار فوق تخصصی جراحی کودکان و نوزادان باید با آگاهی کافی از توانائی های تشخیص   -5-5

برسد و یا به آن نزدیک آزمایشات پاراکلینیک آنها را شناخته و با حداقل الزم این درخواست ها به تشخیص 

برای این کار با توجه به وسعت بسیار جراحی کودکان و نوزادان و موارد اورژانس و انتخابی باید همه . شود

موارد درخواست ها ، اصول کلی علمی و عملی آزمایشات هماتولوژی ، بیوشیمی ، ایمونوهیستوشیمی و بررسی 

ارگانهای دیگر و از جمله دستگاه ادراری و تناسلی و تومورمارکرها ، بررسی های اختصاصی در مورد 

 .آزمایشات هورمونی و تفسیر آنها را بداند

آگاهی الزم از بیوشیمی و بررسی های سلولی و ژنتیک و بررسی های کرموزونی و کمک در بررسی ها  -1-5

 .پره ناتال را بداند

و نوزادان را تشخیص داده و تفسیر کند و  موارد مختلف المهای پاتولوژی بیماریهای جراحی کودکان -2-5

 .درخواست بررسی های اختصاصی را بداند

 استفاده از فناوری های نوین تشخیص درمانی  -ج 

دستیار فوق تخصصی جراحی کودکان و نوزادان باید قادر به توضیح کاربرد دستگاههایی که از آن  -5-5

نگهداری آنها را بداند این دستگاهها با توجه به شرایط مختلف شستشو و  استفاده می کند باشد و طرز استفاده ، 

اندیکا سیون های استفاده ،                   کنتر اندیکا سیون . مراکز و امکانات اقتصادی و غیره متفاوت خواهد بود

ز آنها به ها طرز را ه اندازی و بکارگیری دستگاههای جدید جزء اصول کار این سیستم خواهد بود که قسمتی ا

 : شرح زیر است 

 الپاراسکوپی تشخیصی -1-5

 استفاده از لیزرهای متداول در جراحی کودکان و نوزادان   -2-4

4-5- Electrosurgey   
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ازوفاگوسکوپی ، گاستروبولبوسکپی ، رکتوسیگوئیدوسکپی ، کولونوسکوپی ، )انواع آندوسکوپی ها   -1-5

 برونکوسکوپی ، سیستوسکوپی 

 مانیتورینگ در بیماری های آنورکتال و مری  PHآشنایی با اصول آنورکتال مانومتری و  -6-5

 

 

 مهارت های جراحی -1

مهارت های جراحی با توجه به وسعت کار رشته جراحی کودکان و نوزادان و نظر به اینکه دستیاران این رشته 

 .همگی دارای بورد تخصصی جراحی عمومی هستند به شرح زیر خواهد بود

 استفاده از سوندها و دستگاههای مختلف آندوسکوپی در تشخیص و درمان : الف 

به کارگیری انواع سوندها و کاتترها به منظور تشخیص ، درناژ ، تغذیه ، یادیالتا سیون در مری و معده و   -5-1

: ره که بطورمثال روده ها ، رکتوم ، مجرای ادرار و مثانه و محل فیستول ها یا محل تجمع ، ترشحات وچرک وغی

در نوزادان و اطفال میتوان نام ... تروکارسیستوستومی و  Chest Tubeازسوند ادراری ، دیالتا سیون مری ، 

 .برد

در نواحی ( کات دان)بصورت مستقیم یا جراحی  Iv-lineمهارت در دستیابی به عروق و گرفتن  -1 -1

 و سایر روش های مشابه   Hickman line, CVPمختلف از جمله سا فن و ژوگولرو گذاشتن

 روشهای آندوسکوپی   -2-1

ازوفاگوسکوپی ژرید و فلکسیبل جهت تشخیص ، بیوبسی ، دیالتاسیون و درمان ، انواع سوختگی ها و خارج 

 کردن  اجسام خارجی 

 GERDازوفاگوگاستروبولبوسکوپی جهت بررسی قسمت فوقانی دستگاه گوارش مری ، معده ، پیلور و  -4-1

 (پرکوتا نئوس ازوفاگوگا ستروستومی) PEGو آشنایی الزم با 

رکتوسیگموئیدوسکپی و کولونوسکوپی که بیشتر جهت تعیین محل ضایعه و قبل از اعمال جراحی برای  -1-1

 .یافتن پولیپ ، تومور و سایر موارد به کار میرود

تنگی ها ، اجسام خارجی و خارج کردن برونکوسکوپی جهت بررسی ، تراشه ، تراکئوماالسی ، فیستول ،  -6-1

 .آنها و شستشو و بیوبسی مورد استفاده قرار می گیرد

سوراخ حالب ها و استفاده از این طریق جهت بیوبسی مثا  پا ن سیستوسکوپی برای بررسی یورترا ، مثا نه ،  -5-1

هت درمان رفالکس نه و درمان بعضی از ضایعات ما نند اورتروسل و تزریق اطراف سوراخ حالب ها ج

وزیکواورترال ، گذاشتن سوند حالب و رتروگراداورتروگرافی ، لیتو تریپسی در مثا نه ، بسکت سنگهای حالب ، 

ablation   والو با دستگاه رزکتوسکوپ 
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شنا خت دستگاههای توراکوسکوپی ، الپاراسکوپی ، روشهای تشخیصی و درمانی آن در حدی که  -8-1

در این زمینه مراکز مختلف جراحی کودکان و . اجازه میدهد و یا توان تعلیم آن را دارد امکانات مرکز مربوطه

درمرحله اول الپاراسکوپی . نوزادان می توانند از سیستم گردشی بین خود یا مراکز ذیصالح استفاده کنند

ی کودکان که تشخیصی و درمانی بیضه های غیر قابل لمس و اعمال کوچک و در مرحله بعدی هم اعمال جراح

 .با الپاراسکوپی قابل انجام خواهد بود مورد آموزش قرار می گیرد

 جراحی باز: ب  

 :گروه تقسیم می شود 2، نادر بودن و مشکالت تکنیکی و تجربه به این اعمال با توجه به وسعت عمل

 .خود بصورت مستقل انجام می دهد 2تا پایان سال  5اعمالی که دستیار به تدریج از سال  -5

 . اعمالی که با نظارت دستیار سال باالتر و یا استاد انجام می دهد -1

 .اعمالی که فقط به عنوان گروه دخالت می کند و مستقل به انجام آن نمی پردازد -2

 اعمال جراحی اورژانس

اداره کلیه بیماران تروماتره و بررسی وضعیت و تعیین تکلیف آنها و جراحی مناطق سرو گردن ، قفسه سینه ، 

دستگاه تناسلی ادراری بصورت مستقل و سایر قسمتهایی که در زمینه رشته های دیگر هستند مانند   شکم ،

با همکاری آنها و نظارت اساتید ... جراحی مغز و اعصاب و فک و صورت ، اورتوپدی و جراحی ترمیمی و

 مربوطه

 اعمال جراحی سرو گردن

 جراحی توده ها و ضایعات پوستی سرو گردن

 (سال سوم دستیاری )ری و شکاف کام لب شک

برانیکال کلفت   جراحی کیست ها و فیستولهای مادرزادی مانند برانکیال کلفت اول ، کیست تایروگلوس ،

 (سال دوم دستیاری )سینوس ، پری اوریکوالرو کیست تیموس 

 ( پاروتید ، فکی و زیرزبانی )جراحی غدد بزاقی 

 عمل توسط اساتید انجام می شود( دستیاری  سال سوم) کمک در عمل ماکروگلوسیا 

 جراحی و بیوبپی غدد لنفاوی وآدونوپاتی های سطحی و عمقی گردن 

 تورتیکولی 

 تراکتوستومی اورژانس و انتخابی 

 ازوفاگوستومی

 جراحی قفسه سینه -1-1

 جراحی کلیه ضایعات پستان ، بیوپسی ،  توده ،  ضایعات التهابی ، ناهنجاریهای مادرزادی 

 (عمل توسط اساتید انجام می شود) Pectus Excavatumدر ترمیم  کمک
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 (عمل توسط اساتید انجام می شود) Pectus Carinatumکمک در ترمیم 

کمک در ترمیم سایر ضایعات قابل اصالح قفسه سینه مانند سندرم پوالند و نقائص استرنوم و د فورمیتهای قفسه 

 (توسط اساتید انجام می شودعمل ) سینه همراه با دفورمیتی اسکلتال 

 (دستیار سال دوم )ترمیم هرنی د یا فراگماتیک مادرزادی بوکدالک 

 (دستیار سال دوم )پلیکاسیون اوانتراسیون دیافراگم 

 (دستیار سال دوم( ) مورگاگنی)ترمیم هر نی ساب استرنال 

عمل ) قدامی ، میانی و خلقی کمک در جراحی توده ها و کیست ها و ضایعات خوش خیم و بدخیم مدیا ستن 

 (توسط اساتید انجام می شود

عمل توسط اساتید انجام )کمک در جراحی و اصالح تنگی و ضایعات تراشه و تراکئوماالسی و آئورتوپکسی 

 (می شود

 (دستیار سال دوم ) انواع توراکوتومی و میداسترنوتومی جهت دستیابی به اعضاء و عروق داخل قفسه سینه 

می و لوبکتومی و پنومونکتومی ریه در بیماریهای مختلف التهابی ، نئوپالستیک یا مادرزادی از جمله سگمنتکتو

کیست ها و بول های مادرزادی ، سکستراسیون ریه ، مالفورماسیونهای  آدنوماتوئید و   برونشکتازی ،

 (دستیار سال سوم)ناهنجاریهای مادرزادی و دوپلیکاسیون ها 

 دکورتیکاسیون ریه

 ( دستیار سال دوم )ترمیم پارگی مری  

 ترمیم آترزی مری فیستول تراکئوازوفاژ

 (دستیار سال دوم )تراکئوازوفا 

جراحی بصورت تیمی و توسط اساتید انجام می شود کمک ) کمک در جراحی الرنگوتراکئوازوفازیال کلفت 

تیوب ازوفاگوپالستی ، ژوژونال در اعمال جراحی جایگزینی مری مانند کولون ، اینترپوزیشن ، گاستریک 

 (عمل توسط اساتید انجام می شود)اینترپوزیشن و گاستریک ترانس یوزیشن 

Pricardial window از راه ساب گزیفوئید و توراکوتومی 

 (دستیار سال سوم) کاردیومیو تومی هلر از راه قفسه سینه 

 جراحی در حفره شکم -2-1

باال و پائین ناف   پارامدیان ، ساب  Midlineها ی مختلف از جمله  انواع الپاراتومی با استفاده از انسزیون

  , Rocky Davis , Gradeiron کوستال راست و چپ ، انسزیون های عرضی باال و پائین ناف 

Hocky Stick ,    ( 5سال  ) 

اوکوا  مانند فوندوپلیکاسیون نیسن ، تال و بوکس  GERانواع اعمال جراحی آنتی ریفلدکس برای درمان 

 (سال سوم دستیاری )
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 فتق بند ناف و امفالوسل بزرگ و کوچک و گاستروشیزی  ترمیم هرنی نافی ،

 ( 5سال ) هرنیوتومی اینگواینال و جراحی هیدروسل  

 اورکیدویکسی ،  تورشن بیضه و واریکوسل

 انواع گاستروستومی

 کاربرد انواع استپلر در جراحی دستگاه گوارش

 (1سال ) از راه شکم  کاردیومییوتومی هلر

 (5سال ) پیلورومیوتومی  

 (1سال ) دئودنودئودنوستومی 

 (1سال )جراحی مالروتاسیون  

 (1سال ) ترمیم آترزی ژوژنوایلئال 

 (1سال )جراحی درایلئوس مکونیوم  

 (1سال ) جراحی در امفالومزانتریک داکت  

 (1سال ) ودیورتیکول مکل  

 (5سال ) انواژیناسیون  

 در دوپلیکاسیون های دستگاه گوارش ، مری ، معده روده باریک ، کولون ، آپاندیس  و رکتوم جراحی

 آپاندکتومی

 آنتروکولیت نکروزان

 جراحی ناهنجاریهای آنورکتال

PSARP  آنوپالستی ، کات بک ، 

 (سال سوم ) ترمیم فیستول های رکتویورینری تراکت  

 (توسط اساتید انجام می شودعمل ) کمک به جراحی ناهنجاریهای کلواک 

Malone Procedure for antegrade Continence enema 

 بیوپسی رکتوم

 End                  کلستومی کولون عرضی ، سیگموئید ، ( انواع مختلف) ایجاد کلوستومی 

colostomy   

 (سال سوم )پولترو سوئن سون  

 ( سال سوم) پولترو دو هامل  

 ( سال سوم ) پولتر سوآوه بولی  

 1و  5بستن کلوستومی  سال 

 جراحی پولیپ رکتوم
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 الترال اسفنگتروتومی –دیالتاسیون  –فیشرانال 

 فیستولکتومی آنال

 درمان جراحی پروالیس رکتوم

Thiersh Operation 
Locart memory 

 ( 1سال ) رکتوبکسی از راه شکم  

Ekhorn 

 H، (وارن)وسیستمیک ، شنت سانترال اسپلینورنال ، دیستال اسپلینورنال    کمک در انجام شنت های پورت

 (عمل توسط اساتید انجام می شود) مزوکاوال، مزوکاوال 

ترانسکشن و آناستومورازوفاژ با استفاده از ) واریس مری   اقدامات جراحی اورژانس در درمان خونریزی شدید

 تومی و دورسکوالریزه کردن معدهاستپلر، دواسکوالریزه کردن مری ، اسپینک

 الپاراتومی و بررسی دستگاه صفراوی و رادیوگرافی حین عمل و بیوپسی کبد

 (عمل کازایی)پوروتوآتروستومی  

 جراحی کیست کلدوک

 اسپینلکتومی در بیماریهای خونی

Staging برای لنفوم 

 اسپینلکتومی در ترومای طحال

 اسپینلکتومی دربیماریهای خونی و تروما

 کلسیستکتومی 

 Wadge resectionجراحی کبد ، بیوپسی کبد 

 (عمل توسط اساتید انجام می شود) کمک در لوبکتومی کبد  

 (عمل توسط اساتید انجام می شود)   Extended Right lobectomyکمک در 

 (2سال ) آدرنالکتومی جراحی تومورهای داخل شکم امنتوم ، مزانتر  

  ( 2 سال) جراحی تومورویلمز  

 (2سال ) روبالستوما مراحل اولیه و محدود وجراحی ن

 (عمل توسط اساتید انجام می شود) کمک در جراحی نروبالستوما وسیع 

 پاراتستیکولر ، واژن و اندامها   رابدومیوسارکوم ،

 ( 2و 1سال ) کیست ها و تومورهای  تخمدان  

 (2سال ) تراتوم ساکرو کوکسیجیال  خارج لگن  

 عمل توسط اساتید انجام می شود( داخل و خارج لگن ) جراحی تراتوم ساکروکوکسیجیال دمبلی کمک در 
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 (انواع مختلف ) پانکراتکتومی 

 جراحی اورلوژی کودکان و نوزادان -4-1

 (2سال )جراحی و ترمیم تنگی محل  اتصال حالت به لگنچه با یا بدون استفاده از فالپ  

عمل توسط اساتید انجام ) ال حالب به لگنچه در سیستم دوپلکس  کمک در جراحی و ترمیم تنگی محل اتص

 (می شود

  Oreterocalcostomyکمک در عمل اورتروکا لیسستومی 

 Ileal Ureterکمک در جراحی و ترمیم حالب آترتیک وسیع یا تروماتیک با فاصله زیاد یا استفاده از روده 

 و کلیه نعل اسبی 

 نفرکتومی 

 (2ال س)پارشیل نفرکتومی  

یا اورترونئوسیستوستومی با  Suburetericجراحی ریفلکس مثانه به حالب از طریق اندوسکوپی و تزریق 

 و ژیل ورنه  Leed beter politanoروشهای مختلف از جمله کوهن 

کمک در درمانهای جراحی حالب ، دوپلیکاسیون پارسیل ، اورتروپیلرستومی ،      دوپلیکا سیون  کامل حالب 

 (عمل توسط اساتید انجام   می شود) دوپلیکاسیون با مگااورتر  ها ،

 همی نفرکتومی

 برداشتن حالب اکتوبیک

 شکاف دادن اورتروسل از طریق آندوسکوپی 

 آن  reimplantبرداشتن اورتروسل از طریق داخل مثانه و 

 جراحی اورتروسل خارج مثانه ای

 ایلئال لوپ یورینری دایورژن         

 کولون کاندوئیت یورینری دایورژن     -
 کاندوئیت ایلئوسکا ل

 اورتروستومی

 وزیکوستومی

Koch Pouch 
Mainz pouch 

Righ clonic pouch 

 روش میتروفانوف

  Bladderaugmentation , ileo cecal augmentationوصله به مثانه

Bowel ureter 
Small bowel augmentation 
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Augmentation with colon 
Gastrocystoplasty 

Ileal loop undiversion 

چرخش دستیاران برای آگاهی و  ( ESWL )درمان سنگ های دستگاه ادراری ، سنگ شکنی برون اندامی 

 .یادگیری و استفاده از دستگاه فوق ضروری است 

ید جراحی توسط اسات)   Percutaneous removalخارج کردن سنگ از طریق پوست و آندوسکوپی 

 (انجام می شود

 خارج کردن سنگ کلیه از طریق جراحی باز 

عمل توسط اساتید انجام می ) با استفاده از رزکتوسکوپ ( PUV) کمک در جراحی والو خلفی مجری ادرار 

 (شود

هیپوسپادیاس ساب گالندولر ، دیستال شفت ، مید شفت ، اسکروتال ، ) ترمیم هیپوسپادیاس و اصالح کوردی 

با استفاده از فالپهای مختلف پایه دار پوستی و آزاد مانند استفاده از مخاط دهان یا مثانه و اصالح ( ال پنواسکروت

 کوردی به هرشکل و به هراندازه

 ختنه ، ماتوتومی ، ما توپالستی 

 بستن اکستروفی مثانه

 ترمیم اپیسپادیاس

 اصالح انحراف آلت

 اسکروتوپالستی

ناهنجاریهای آن ، بازسازی پرینه نوزاد برای تبدیل شدن به مرد ، ترمیم جراحی و بازسازی دوجنسی و 

، استفاده از گرافت مثانه برای ایجاد یورترا ، برداشتن مولرین داکت با قیمانده و  1و5هیپوسپادیاس در مرحله 

 ایجاد سمینال وزیکول

شیل کلیتورکتومی ، ایجاد البیا و جراحی و بازسازی دوجنسی و ناهنجاریهای آن برای تبدیل شدن به زن ، پار

 (با یا بدون استفاده از قالپ ) واژینوپالستی ، 

 اصالح ناهنجاریهای دستگاه تناسلی زنانه 

سایر مواردی که باید جراح کودکان و نوزادان با توجه به امکانات بخش خود از آنها مطلع بوده و  -1-1

 درصورت لزوم انجام دهد

 انس های جااندازی ، اتل بندی و گچ گیریجراحی ارتوپدی درحد اورژ

 سینداکتیلی و پولی داکتیلی 

 electiveآمپوتاسیون اورژانس و 

 جراحی توده های نسج نرم دست ها و پاها
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 (پوپلیتال سیست)کیست های دستها و پاها از جمله کیست بیکر 

 ناهنجاریهای عروقی و هما نژیومهای همه اندامها

 (کماه دوره چرخشی الکتیو داشته باشنددستیاران ی)پیوند اعضاء 

 (عمل توسط اساتید انجام می شود)کمک در پیوند کلیه   

 (عمل توسط اساتید انجام می شود)کمک در پیوند کبد   

 (عمل توسط اساتید انجام می شود)کمک در انجام پیوند روده باریک 

 (انجام می شودعمل توسط تیم )کمک در تیم جداسازی دوقلوهای بهم چسبیده  

 

تداخل  ای همپوشانیانجام بعضی پروسیجرها  دردوره  نیکه با ا ییها دوره ای ها رشته یاسام

 ارندباز دارنده د

ست، مداخله کثر کشورهای پیشرفته در حال اجراطبق استانداردهای پذیرفته شده بین المللی که اکنون در ا

ولد تا سن بلوغ نیازمند  آموزشهای اضافی و مدارک جراحی در درمان کودکان در محدوده سنی از زمان ت

با توجه به تعریف فوق هیچ رشته . بر آموزش تخصصی می باشد عالوه Qualification) (addedاضافی 

 .ای دارای همپوشانی و تداخل با رشته فوق تخصصی جراحی کودکان و نوزادان نمی باشد

آموزش و مهارت را جهت مداخله در محدوده سنی فوق  بعبارت دیگر سایر رشته های تخصصی اگر مدت الزم

نداشته باشند مجاز به مداخله در درمان و جراحی این افراد نیستند و حداقل آموزش الزم برای مداخله جراحی 

 .در کودکان و نوزادان هم سه سال عالوه بر دوره تخصصی می باشد

 

 راهبردهای آموزشی

 کل نگری -

 فراگیر محوری -

 برنامه اییادگیری فرا  -

 یادگیری برپایه حل مسئله -

 رویکرد نظامند و مبتنی بر هدف  -

 یادگیری مبتنی بر توانمندی -

 Task Oriented))یادگیری مبتنی بر وظیفه  -

 (Problem Oriented)یادگیری مبتنی بر مشکل  -

  (Subject Based) یادگیری مبتنی بر موضوع -
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 بر هدف  و مبتنی( Systematic Approach) رویکرد نظام مند  -

 بصورت عملی و مستمر در دورۀ آموزش (Hospital Based) آموزش بیمارستانی -

و با تکیه شواهد  (Web Based)آموزش با استفاده حداکثری از شبکه اطالعات علمی جهانی  -

(Evidence Based ) 

 

 (Teaching & Learning Methods)ها و فنون آموزش  روش

1- Self  education ,  self study  همراه با ارائه کنفرانسهای هفتگی از روی یکی از مباحث

 کتب مرجع جراحی کودکان معرفی شده از هیئت بورد در جمع دستیاران و اساتید بخش

حضور در درمانگاه طبق برنامه بخش و ویزیت روزانه بخش های جراحی جهت اقدامات تشخیصی و  -2

 مراقبت های قبل از عمل و بعد از عمل جراحی

ر انجام اعمال جراحی طبق برنامه تنظیمی بخش تحت نظر مستقیم استاد مربوطه و با روش شرکت د -3

 (  ( graded responsibilityتفویض تدریجی مسئولیت

گزارش بالینی ، راند و گراندراندهای آموزشی و معرفی مورد  –حضور در گزارش صبحگاهی  -4

(case presentation)  با رویکرد به مسئله(Approach to  problem ) ورویکرد به

، گزارش مرگ و میر و  CPC، کنفرانس پاتولوژی بالینی (Approach to case)بیمار 

، ترخیص (Tumor Board) ، تومور بورد(Morbidity and Mortality report)عوارض 

 (follow up and discharge report) و پیگیری بیماران

 طبق برنامه تنظیمیJournal Club ته و ارائه آنها در مطالعه نشریات مهم داخلی و خارجی این رش -5

 شرکت در کارگاههای روش تدریس ، روش تحقیق طبق برنامه تنظیمی بخش و دانشگاه -6

آموزش دانشجویان و انترنها و دستیاران چرخشی بخش جراحی کودکان و پرستاران بخشهای جراحی  -7

 کودکان

 رویکرد ارائه مقاالت علمی رشته جراحی کودکانشرکت در کنگره های مرتبط داخلی و خارجی با  -8

استفاده از امکانات رسانه ای برای به روز کردن اطالعات علمی خود اعم از کتب موجود در کتابخانه  -9

 (Ejournals , Ebooks)مرکز آموزشی و امکانات دیجیتالی 
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 :ساختار کلی دوره آموزشی

بخش ، واحد یا 

 عرصه آموزش

 زمانمدت  محتوی ـ اقدامات

 (ماه ) 

ویزیت بیمارن سرپایی ـ انتخاب ، تشکیل پرونده و بستری  درمانگاه 

بیماران ـ پیگیری مشاوره های تخصصی بیماران ـ انجام 

پروسیجرهای سرپایی ـ آموزش رده های پایین تر ـ پاسخگویی 

به مشاوره های تخصصی درخواست شده و اقدامات دیگر طبق 

 برنامه های تنظیمی بخش 

در طول دوره هفته ای 

حداقل دوروز برای 

 هردستیار  

ویزیت بیماران بستری شده ـ مراقبت از بیماران ـ تثبیت بیماران  بخش بستری

بستری شده در بخش ـ انجام پروسیجرهای تشخیصی درمانی بر 

بالین بیمار ـ آموزش رده های پایین تر و اقدامات دیگر طبق 

 برنامه های تنظیمی بخش 

ل دوره هر روز در طو

به جزایام بخش های 

 چرخشی

شرکت در عمل های جراحی بصورت مشاهده ، کمک یا انجام  اتاق عمل

 . مستقل ، طبق برنامه تنظیمی بخش 

در طول دوره حداقل 

 هفته ای سه روز

شرکت در انجام پروسیجرها بصورت مشاهده ، کمک یا انجام  اتاق پروسیجر 

 بخش مستقل ، طبق برنامه تنظیمی

در طول دوره به 

 صورت موردی

 یک ماه      PICUبخش مراقبت های ویژه کودکان  (5)بخش چرخشی 

 یک ماه      NICUبخش مراقبت های ویژه نوزادان (1)بخش چرخشی 

 یک ماه  بخش رادیولوژی و آندوسکوپی   بخش انتخابی
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 ومی ،تخصصی پایه یا تخصصی بالینیعناوین دروس اعم از عم

Part I: General 
1. A Brief History of Pediatric Surgery              
2. Molecular Clinical Genetics and Gene Therapy 
3. The Impact of Tissue Engineering in Pediatric Surgery  
4. New and Emerging Surgical Technologies and the Process of 
Innovation  
5. The Fetus as a Patient 
6. Neonatal Physiology and Metabolic Considerations  
7. Respiratory Physiology and Care  
8. Extracorporeal Life Support for Cardiopulmonary Failure  
9. Neonatal Cardiovascular Physiology and Care  
10. Sepsis and Related Considerations  
11. Surgical Implications of Hematologic Disease  
12. Nutritional Support  
13. Pediatric Anesthesia  
14. Ethical Considerations  
 
Part II: Trauma 
15. Accident Victims and Their Emergency Management  
16. Thoracic Injuries  
17. Abdominal Trauma  
18. Genitourinary Tract Trauma  
19. Musculoskeletal Trauma 
20. Hand, Soft Tissue, and Envenomation Injuries  
21. Central Nervous System Injuries  
22. Vascular Injury  
23. Burns  
24. Child Abuse and Birth Injuries 
 
Part III:Major Tumors of childhood 
25. Principles of Pediatric Oncology, Genetics of Cancer, and Radiation 
Therapy 
26. Biopsy Techniques for Children with Cancer  
27. Wilms' Tumor  
28. Neuroblastoma  
29. Nonmalignant Tumors of the Liver  
30. Liver Tumors  
31. Gastrointestinal Tumors 
32. Rhabdomyosarcoma  
33. Other Soft Tissue Tumors  
34. Teratomas and Other Germ Cell Tumors  
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35. Hodgkin's Disease and Non-Hodgkin's Lymphoma  
36. Ovarian Tumors  
37. Testicular Tumors  
38. Adrenal Tumors  
39. Tumors of the Lung  
40. Bone Tumors  
41. Brain Tumors   
 
Part IV: Transplantation 
42. Principles of Transplantation 
43. Renal Transplantation 
44. Pancreas and Islet Cell Transplantation  
45. Liver Transplantation  
46. Intestinal Transplantation  
47. Heart Transplantation  
48. Lung Transplantation  
49. Surgical Implications Associated with Bone MarrowTransplantation  
 
Part V:   Head and Neck 
50. Craniofacial Anomalies  
51. Cleft Lip and Palate  
52. Otolaryngologic Disorders  
53. Salivary Glands  
54. Lymph Node Disorders  
55. Surgical Diseases of the Thyroid and Parathyroid Glands  
56. Cysts and Sinuses of the Neck  
57. Torticollis 
 
Part VI:   Thorax 
58. Disorders of the Breast  
59. Congenital Chest Wall Deformities The Nuss Procedure for Pectus 
Excavatum  
60. Congenital Diaphragmatic Hernia and Eventration  
61. Cysts of the Lungs and Mediastinum  
62. Laryngoscopy, Bronchoscopy, and Thoracoscopy  
63. Lesions of the Larynx, Trachea, and Upper Airway  
64. Infections and Diseases of the Lungs, Pleura, and Mediastinum  
65. Esophagoscopy and Diagnostic Techniques  
66. Esophageal Rupture and Perforation  
67. Congenital Anomalies of the Esophagus 
68. Caustic Strictures of the Esophagus  
69. Esophageal Replacement  
70. Disorders of Esophageal Function  
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71. Gastroesophageal Reflux Disease 
 
Part VII:  Abdomen 
72. Disorders of the Umbilicus  
73. Congenital Defects of the Abdominal Wall 
74. Inguinal Hernias and Hydroceles  
75. Undescended Testis, Torsion, and Varicocele 
76. Hypertrophic Pyloric Stenosis  
77. Peptic Ulcer and Other Conditions of the Stomach  
78. Bariatric Surgery in Adolescents  
79. Duodenal Atresia and Stenosis - Annular Pancreas  
80. Jejunoileal Atresia and Stenosis  
81. Meconium Ileus  
82. Meckel's Diverticulum  
83. Intussusception  
84. Disorders of Intestinal Rotation and Fixation  
85. Other Causes of Intestinal Obstruction  
86. Short-Bowel Syndrome  
87. Gastrointestinal Bleeding  
88. Alimentary Tract Duplications  
89. Mesenteric and Omental Cysts  
90. Ascites  
91. Polypoid Diseases of the Gastrointestinal Tract  
92. Necrotizing Enterocolitis  
93. Crohn's Disease  
94. Ulcerative Colitis  
95. Primary Peritonitis  
96. Stomas of the Small and Large Intestine  
97. Atresia, Stenosis, and Other Obstructions of the Colon  
98. Appendicitis  
99. Hirschsprung's Disease and Related Neuromuscular Disorders of the 
Intestine  
100. Intestinal Neuronal Dysplasia  
101. Anorectal Malformations  
102. Other Disorders of the Anus and 
103. The jaundiced Infant: Biliary Atresia  
104. Choledochal Cyst  
105. Gallbladder Disease and Hepatic Infections  
106. Portal Hypertension  
107. The Pancreas  
108. Spleen 
 
Part VIII:  Genitourinary Disorders 
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109. Renal Agenesis, Dysplasia, and Cystic Disease  
110. Renal Fusions and Ectopia  
111. Ureteropelvic junction Obstruction  
112. Renal Infection, Abscess, Vesicoureteral Reflux, Urinary Lithiasis, 
and Renal Vein Thrombosis  
113. Ureteral Duplication and Ureteroceles  
114. Megaureter and Prune-Belly Syndrome.  
115. Incontinent and Continent Urinary Diversion  
116. Disorders of Bladder Function  
117. Structural Disorders of the Bladder, Augmentation  
118. Bladder and Cloacal Exstrophy  
119. Hypospadias  
120. Abnormalities of the Urethra, Penis, and Scrotum  
121. Ambiguous Genitalia  
122. Abnormalities of the Female Genital Tract Surgery 
 
Part IX:  special Areas of pediatric surgery  
123. Congenital Heart Disease and Anomalies of the Great Vessels  
124. Management of Neural Tube Defects, Hydrocephalus, Refractory 
Epilepsy, and Central Nervous System Infections  
125. Major Congenital Orthopedic Deformities  
126. Bone and Joint Infections  
127. Amputations in Children  
128. Congenital Defects of the Skin, Connective Tissues, Muscles, 
Tendons, and Hands  
129. Conjoined Twins  
130. Vascular Anomalies: Hemangiomas and Malformations  
131. Arterial Disorders  
132. Venous Disorders in Childhood  
133. Lymphatic Disorders  
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به تفکیک هر )عناوین مباحثی که باید دستیاران در بخش های چرخشی به آنها بپردازند 

 (:بخش

    NICU,PICUوظایف دستیاران فوق تخصصی جراحی کودکان ونوزادان در بخشهای 

 .شرکت نمایددر راند روزانه  -5

 .در برنامه های آموزشی بخش شرکت کند -1

2- Log book را در بخش زیر نظر استاد مربوطه کامل نماید. 

 .در کشیک طبق برنامه تنظیمی از سوی بخش تحت نظر استاد بخش مربوطه شرکت کند -4

 . سایر امور محوله از جانب استاد بخش مربوطه انجام دهد -1

 :ت ویژه نوزادان و کودکان مرور نمایدعناوینی که باید در طی دوره مراقب

 بیماری های شایع دوره نوزادی و بیماریهای کودکان نیازمند بخش مراقبت های ویژه -5

 مشکالت شایع تنفسی نوزادان و کودکان و نحوه برخورد با آنها  -1

 اصول اکسیژن درمانی در نوزادان -2

 تهویه مکانیکی در نوزادان و کودکان در انواع روش های موجود -4

 اصول تغذیه در نوزادان نارس و بدحال وکودکان بدحال -1

 اصول مایع درمانی و اختالالت الکترولیتی در نوزادان و کودکان -6

 داروهای حساس در دروه نوزادی -5

 PICUموارد نیازمند جراحی در نوزادان وبیماران بستری شده در  -8

 PICUاصول پایش در دوره نوزادی وبیماران بستری شده دربخش -3

ستیار باید در طول دو ماه فعالیت خود در بخشهای مراقبت های ویژه  نوزادان وکودکان توانایی های همچنین د

 :ذیل را کسب نماید 

 و کودک، تفسیر آزمایشات و تبیین طرح درمانی بیمار توانایی گرفتن تاریخچه، معاینه بالینی نوزاد -5

 تر در شرایط بحران زیر نظر استادتوانایی اولویت بندی بیماران و رسیدگی به بیماران بدحال  -1

توانایی مراقبت از هر نوع نوزاد وکودک بدحال در بخشهای مراقبتهای ویژه نوزادان وکودکان زیر نظر  -2

 استاد

توانایی استفاده از داروهای مخدر، آرام بخش و بیهوشی در نوزادان نارس و زودرس وکودکان زیر  -4

 نظر استاد

انجام ویزیت قبل از عمل نوزادان وکودکان در بخشهای مراقبتهای ویژه توانایی پاسخ به مشاوره ها و  -1

 نوزادان وکودکان زیر نظر استاد

 توانایی انجام پروسیجرهای ذکر گردیده مخصوص نوزادان وکودکان در بخشهای ویژه زیر نظر استاد -6
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 PICUآشنایی با اصول پایش نوزادان وکودکان -5

 فاده در بخشهای مراقبت های ویژه نوزادان وکودکان آشنایی با انواع دستگاه های مورد است -8

 توانایی تجویز داروهای مورد استفاده در دوره نوزادی وکودکی  -3

 طبق برنامه آموزشی ذکر گردیده PICUوNICUتوانایی تکمیل دانش نظری خود مربوط به بخش -54

 ر نظر استاد   توانایی برقراری ارتباط موثر با والدین نوزادان وکودکان و انجام مشاوره زی -55

 :وظایف دستیاران  فوق تخصصی جراحی کودکان در بخش انتخابی رادیولوژی و آندوسکوپی کودکان

 .در بخش رادیولوژی  وآندوسکوپی بر طبق برنامه حاضر شود -5

 .در برنامه های آموزشی بخش شرکت نماید -1

2- log book  زیر نظر استاد مربوطه تکمیل کند شرا در بخ. 

 .داری وآندوسکوپی کودکان آشنایی پیدا کندبا اصول تصویربر -4

 .با روش های رایج رادیولوژی وآندوسکوپی آشنایی یابد -1

 .با داروهای مورد استفاده در رادیولوژی کودکان و انواع آن آشنایی پیدا کند -6

 .با نحوه برخورد با مسائل رایج در کودکان نیازمند ارزیابی تصویربرداری و آندوسکوپی آشنایی یابد -5

مشکالت رایج نیازمند جراحی فوری در کودکان و اصول ارزیابی تصویربرداری و آندوسکوپی در  با -8

 . این موارد آشنایی یابد

 .با اصول سونوگرفی آشنایی یابد -3

 . آشنایی یابد( MRI)و مگنتیک رزنانس ( CT scan)با اصول کار اسکن  -54

 :مرور نمایدعناوینی که باید در طی دوره رادیولوژی وآندوسکوپی کودکان 

 اصول تصویربرداری  -5

 انواع روش های تصویربرداری  -1

 انواع مواد حاجب و عوارض آنها -2

 میزان اشعه مجاز و مرور این موارد در انواع کلیشه های رایج -4

 اصول آندوسکوپی  -1

 انواع آندوسکوپی های تشخیصی و درمانی -6

کودکان یا آندوسکوپی کودکان همچنین دستیار باید در طول یک ماه فعالیت خود در بخش رادیولوژی 

 :توانایی های ذیل را کسب نماید 

 آشنایی با انواع تصویربرداری ها و آندوسکوپی های رایج کودکان -5

 آشنایی با انواع درخواست های تصویربرداری و آندوسکوپی -1

 توانایی ارزیابی کلیشه های معمول در کودکان و شیرخواران -2
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 در مورد پذیرش تصویربرداری وآندوسکوپی توانمندی ارتباط با کودک و خانواده -4

 توانمندی انجام سونوگرافی اورژانس در شیرخواران برای ارزیابی خونریزی -1

 توانمندی انجام سونوگرافی اورژانس در کودکان برای ارزیابی مایع آزاد در حفره شکم -6

خواران و  توانمندی انجام آندوسکوپی اورژانس برای ارزیابی خونریزی دستگاه گوارش در شیر -5

 کودکان 

 

 :ازدستیاران (Professionalism)انتظارات اخالق حرفه ای 

 :از دستیاران و دانش آموختگان این رشته انتظار می رود

 در حوزه نوع دوستی -الف

 .منافع بیمار را بر منافع خود ترجیح دهند (5

 .در مواجهه با بیماران  مختلف عدالت را رعایت کنند (1

 .به تمام ابعاد جسمی،  روانی واجتماعی آنان توجه داشته باشند در برخورد با بیماران (2

 .در تمامی مراحل مراقبت از بیماران وقت کافی صرف نمایند (4

 . به خواسته ها و آالم بیماران توجه داشته باشند (1

 . منشور حقوق بیمار را در شرایط مختلف رعایت کرده و از آن دفاع کنند (6

 مسئولیتدر حوزه وظیفه شناسی و  -ب

 .نسبت به انجام وظائف خود تعهد کافی داشته باشند (5

 .به سواالت بیماران پاسخ دهند (1

 .اطالعات مربوط به وضعیت بیمار را با مناسبترین شیوه در اختیار وی وهمراهان  قرار دهند (2

 .از دخالتهای بی مورد در کارهمکاران پرهیز نمایندو با اعضای تیم سالمت تعامل داشته باشند (4

 . تمامی مراحل مراقبت و انتقال بیماران احساس مسئولیت نمایند در (1

 . برای مصاحبه، انجام معاینه و هر کار تشخیصی درمانی از بیماران اجازه بگیرند (6

در رابطه با پیشگیری از تشدید بیماری، بروز عوارض، ابتالی مجدد، انتقال بیماری و نیز بهبود کیفیت  (5

 .ان آموزش دهندزندگی به طور مناسب به بیمار

 در حوزه شرافت و درستکاری -ج

 .راستگو باشند (5

 . درستکار باشند (1

 .رازدارباشند (2

  .حریم خصوصی بیمار را رعایت نمایند (4
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 در حوزه احترام به دیگران -د

 . به عقاید، آداب ، رسوم وعادات بیماران احترام بگذارند  (5

 . بیمار را به عنوان یک انسان در نظر گرفته ، از ذکر عناوین پزشکی به جای نام بیمار پرهیز نمایند (1

 . به وقت بیماران احترام گذاشته و نظم و ترتیب را رعایت نمایند (2

 .به همراهان بیمار،همکاران و کادر تیم درمانی احترام بگذارند (4

 .باشدوضعیت ظاهری آنها مطابق با شئون حرفه ای  (1

 در حوزه تعالی شغلی -ه

 .انتقاد پذیر باشند (1

 .محدودیت های علمی خودرا شناخته ، در موارد الزم مشاوره و کمک بخواهند (2

 .به طور مستمر،دانش و توانمندیهای خود را ارتقاءدهند (3

 . اقدامات تشخیصی درمانی مناسب را مطابق با امکانات ودستاوردهای علمی در دسترس انجام دهند (4

 . انداردهای تکمیل پرونده پزشکی و گزارش نویسی را رعایت کننداست (5

 

 :منابع درسی که با استفاده از آنها آموزش این برنامه قابل اجرا است 

 :                                                                                                                 کتب اصلی -الف

1- Pediatric surgery       Keith W.Ashcraft 
2- Pediatric surgery       jay L .Grosfeld  
3- Clinical Pediatric urology        kellalis 
4- Principles and practice of pediatric surgery        Keith T.oldham 

             

  :یاصل مجالت ب

1-Journal of pediatric surgery 
2-European Journal of pediatric surgery 
3-International Journal of pediatric surgery 
4-Seminar in pediatric surgery  
5-Europian journal of pediatric urology             

                                                                                                                    

 : توضیح 

بر اساس آئین نامه های  منابع آزمونهای کشوری،. این منابع راهنمایی است برای اجرای این برنامه( 5

 .          ت به این منابع اعالم می شودموجود،توسط هیئت ممتحنه دوره هم با عنای

 . شده در دسترس است در مورد کتب ، منظور آخرین نسخه چاپ( 1

 .باشد می مجالت زاخیر اشماره های مربوط به دو سال در مورد مجالت ، منظور ( 2
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  (Student Assessment)ارزیابی دستیار

 Assessment methodsروشهای ارزیابی: الف

 log bookستمر و منتقدانه بازبینی م-5

1-Mini –CEX(mini clinical examination exercise) :تمرین کوچک معاینه بالینی 

2-DOPS(Direct observation of procedural skill) :مشاهده مستقیم مهارت های عملی 

4-cbd(case –base Discussion)  ارزیابی مستمر دستیار در خصوص یادداشت های نوشته شده در

پرونده بیماران ، نحوه تشخیص ، درمان، تصمیم گیری، شرح عمل جراحی، خالصه پرونده ها و یادداشت های 

 درمانگاهی و بازخورد مناسب به وی 

1-MSF(Multi Source Feedback)  درجه 264ارزیابی 

6-MCQ(Multiple chaice Question)جهت ارزیابی دانش نظری پزشکی 

5-OSCE(objective structured clinical examination) 

 ارزیابی مقاله و کار پژوهش دستیار-8

 (پورت فولیو)ارزیابی پرونده دستیاری -3

   periods of Assesssmentدفعات ارزیابی : ب

 امتحانات در طول دوره آموزش حداقل سالی یکبار: الف          

 بررسی پورت فولیوی دستیار فوق تخصصی :ب        

در انتهای هر ماه و بازخورد نتایج آن به دستیار جهت logbookبررسی و بازبینی مستمر و منتقدانه  -5

 بهبود یادگیری و پیدا کردن نقاط ضعف آموزشی دستیار

1- Mini-CEXهر ماه در بخش توسط یکی از اساتید 

2- Dops سط اساتیدهر ماه یکبار در اطاق عمل تو 

4- Cbd هرسه ماه یکبار در بخش توسط یکی از اساتید 

 درجه هر سه ماه یکبار توسط یکی از اساتید 264ارزیابی  -1

6- MCO ساالنه یکبار توسط گروه جراحی کودکان دانشگاه 

5- OSCE  ساالنه یکبار توسط گروه جراحی کودکان دانشگاه 

ارزیابی دوره ای در طول سال، پایان سال و پایان دوره براساس برنامه های فوق انجام و نقاط مثبت و نقاط : ج

ضعف دستیار مشخص  و برنامه عملی جهت بهبود در یک جلسه حضوری به صورت شفاهی و کتبی به دستیار 

 . ایدبازخوردداده شده و به وی فرصت داده می شود تا درباره آن اظهار نظر نم

 .سپس به وی یک برنامه عملیاتی دقیق و روشن زمانی برای بهبود کار دستیار ارائه می گردد



91 

 

 ارزیابی پژوهشی: د

نحوه کارکرد بر روی پایان نامه، ارائه یک مقاله در قالب پایان نامه و حداقل یک مقاله تحقیقاتی که  -5

 در مجالت معتبر داخلی یا خارجی چاپ شده باشد 

دستیار برای شرکت در آزمون دانشنامه فوق تخصصی منوط به کسب نمره قبولی داخل بخشی ، معرفی  -1

نحوه عملکرد در طی دوره دستیاری ، دفاع از پایان نامه و پذیرش یا چاپ حداقل دو مقاله که یکی از 

 آنها بر اساس نتایج پژوهش پایان نامه در مجالت معتبر باشد مقدور خواهد بود

 هائی دوره فوق تخصصیارزیابی ن -ه

بر اساس آزمون دانشنامه فوق تخصصی جراحی کودکان و نوزادان از سوی دبیر خانه شورای تخصصی و 

 .           آموزش پزشکی وزارتخانه خواهد بود 

 

 ایف پیشنهادی گروه برای دستیارانشرح وظ

 اتید مربوطه مسئولیت اداره بیماران بستری در بخش های جراحی کودکان زیر  نظر اس-5

صبح قبل از )ویزیت وپی گیری بیماران بستری در بخش حداقل دو بار در روز و تکمیل دقیق پرونده بیماران  -1

 (شروع فعالیت های درمانی و عصر قبل از ترک بیمارستان

سازماندهی بستری و ترخیص بیماران در بخش و همچنین انجام مشاوره های بین بخشی زیر نظر اساتید -2

 ئول مشاوره همان روزمس

حضور فعال در خدمات درمانگاهی زیر نظر اساتید مربوطه جهت سازماندهی بیماران جدید و پیگیری -4

Follow up  بیماران عمل شده و درمان شده قبلی و تکمیل یادداشت های پیگیری بیمارانFollow up 

note 
 زیر نظر اساتید مربوطهحضور در برنامه های اطاق عمل جراحی طبق برنامه تنظیمی -1

پوشش شبانه روزی بیماران اورژانس ارجاع شده به بیمارستان و بخش های بیمارستان زیر نظر اساتید آنکال -6

 .همان روز طبق برنامه تنظیمی گروه

مشارکت فعال در جلسات آموزش معرفی بیمار ، کنفرانسهای بررسی مرگ و میرژورنال کالب ، تومور -5

رادیولوژی ، معرفی موارد جالب و گزارش صبحگاهی و ارائه مطالب مربوطه طبق برنامه تنظیمی بورد، کنفرانس 

 از سوی بخش

شرکت روزانه در جلسات مشاوره و آموزش بیماران و خانواده های آنان و اخذ رضایت آگاهانه عمل -8

 جراحی از والدین در راند عصر گاهی  بخش ها

ل با سرپرستار، پرستاران، اساتید بخش های جراحی کودکان و سایر بخشها و ارتباط مستقیم ، همکاری و تعام-3

 .دستیاران تخصصی و فوق تخصصی و دانشجویان پزشکی
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مشارکت فعال درآموزش و دستیاری فوق تخصصی سالهای پائین تر و دستیاران چرخشی سایر بخشها ، -54

 دانشجویان پزشکی و پرستاری و پرستاران شاغل در بخش

 انجام پژوهش به صورت مداوم در طول دوره در بخش جهت بررسی عملکرد درون بخشی و بازخورد آن-55

 مشاوره و همکاری در اموراجرائی ارجاع شده از سوی روسای بخشها و مدیریت گروه-51

 

 (رتبه –گرایش –تعداد )حداقل هیئت علمی مورد نیاز 

-14برای )ق تخصصی جراحی کودکان و نوزادان نفر عضو هیئت علمی دارای دانشنامه فو 2حداقل  -

 تخت فوق تخصصی جراحی کودکان و نوزادان(24

عضو  2در مراکز دانشگاهی آموزش دهنده دستیاری فوق تخصصی جراحی کودکان و نوزادان از -

 .هیئت علمی شاغل در بخش حداقل یک نفر باید دانشیار و دو نفر استادیار باشند

 .سال باشد 1ستادیار بخش آموزشی باید حداقل سابقه کار اساتید ا -

 دیده یا آموزش دیده مورد نیاز برای اجرای برنامه کارکنان دوره

کارشناس پرستاری ویژه و آموزش دیده و مجرب بخش های جراحی کودکان و نوزادان که حداقل  -5

 .سه سال سابقه کار در بخشهای عمومی کودکان را داشته اند

ان و نوزادان ترجیحا با مدرک کارشناسی ارشد در رشته داخلی سرپرستاران بخش جراحی کودک -1

سال سابقه کار در بخش  1جراحی، کودکان و مدیریت پرستاری یا کارشناسی پرستاری با حداقل 

 جراحی کودکان و نوزادان

متری phپرستاران آموزش دیده برای هدایت واحدهای مانیو متری دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی ،  -2

 دینامیکو اورو

 گفتار درمانی با گرایش کودکان –نوتوانی -کاردرمانی –کارشناس فیزیوتراپی  -4

 کارشناس تغذیه کودکان جهت تغذیه روده ای و وریدی  و رژیم درمانی  -1

 هوشبری ورادیولوژی با گرایش کودکان -تکنسین و کارشناسان اطاق عمل  -6

 مددکار اجتماعی آشنا به حقوق کودکان -5

 :مورد نیازفضاهای تخصصی  

 اطاق عمل با تجهیزات کامل مورد نیاز 2اطاق عمل جراحی حداقل  -

 تخت24تا14بخش مستقل جراحی کودکان و نوزادان با حداقل  -

 تخت 8با حداقل  PICUبخش مراقبت های ویژه کودکان -
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 تخت 54بخش مراقبت های ویژه نوزادان با حداقل  -

 بخش مستقل نوزادان -

 و بخشهای فوق تخصصی کودکان –بخش های عمومی کودکان  -

 اسکن و رادیوایزوتوپCTرادیولوژی   –بخش رادیولوژی و تصویر برداری با امکانات سونوگرافی  -

 بخش کلینیکال آناتومیکال پاتولوژی  -

 بخش اورژانس کودکان و نوزادان و ترومای کودکان -

 درمانگاه های تخصصی کودکان و جراحی کودکان -

 :های اصلی مورد نیاز در سال  یتنوع و حداقل تعداد بیمار

برای اینکه یک دستیار فوق تخصصی جراحی کودکان بتواند در زمینه تشخیص و درمان و جراحی کودکان و 

 :نوزادان پس از اتمام دورۀ آموزشی خود به فعالیت بپردازد

اران و اعمال جراحی با برنامه آموزشی او باید به گونه ای باشدکه دستیار جراحی کودکان با تعداد کافی از بیم

 .تنوع و پیچیدگی های مختلف برخورد داشته باشد

دستیاران باید توانائی خود را در انجام اعمال جراحی طبق برنامه تنظیمی بخش زیر نظر اساتید مربوطه نشان 

 .دهند

 :چهار زمینه بررسی توانائی دستیاران برای انجام اعمال جراحی بشرح زیر تعریف می شود

 .راحی رادیده استعمل ج -5

 می تواند با کمک عمل جراحی را انجام دهد -1

 تقریبا همه عمل جراحی را می تواند انجام دهد لکن ممکن است به کمک نیازداشته باشد -2

 توانائی انجام عمل جراحی را بدون کمک دارد از جمله درمان عوارض عمل جراحی -4

 .کودکان باید به سطح مناسبی برای اقدامات فوق برسددرانتهای دورۀ آموزشی ، دستیار فوق تخصصی جراحی 

دش انجام به طوریکه برای موارد پیچیده با کمک آن را انجام دهد و برای جراحی های متوسط تقریبا همه را خو

تمام اعمال جراحی انجام شده درهرسطح باید . جراحی های رایج روزانه همه را خودش انجام دهددهد و برای 

 .قید گردد( log-book) جراحی دستیاراندر کتاب ثبت 

 .حداقل تعداد عمل جراحی مورد نیاز جهت دورۀ آموزشی جراحی کودکان طبق جدول زیر توصیه می گردد

ولی میزان تغییرات این تعداد باید طبق برنامه آموزشی دانشگاه مربوطه با رعایت حداقل های آنها و با تکیه 

 .آورده شود ( log book)تب ثبت اعمال جراحی دستیاران برکیفیت آموزش نه کمیت آنها در ک

ادعای عنوان جراح کودکان و نوزادان مستقل وقتی می تواند شود که دستیاران در پایان دورۀ آموزشی  

خودبتوانند  مسئولیت مراحل مختلف درمان اعم از تشخیص و عمل جراحی و مراقبت های قبل و بعد از جراحی 
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وانائی باید در ارزیابی نهائی دوره که توسط هیئت ممتحنه جراحی کودکان و نوزادان انجام را بپذیرند و این ت

 .می گیرد به ا ثبات برسد

 

 

 :تعداد تخت مورد نیاز برای تربیت یک دستیار ورودی

 نوزادانتخت جراحی کودکان و  14-24 -5

 بیماران جراحی % 14با PICUتخت  8 -1

 بیماران جراحی % 14با NICUتخت  54 -2

اطاق معاینه بیماران -2اطاق دستیاران با رایانه و اینترنت  -1اطاق رئیس بخش با رایانه و اینترنت -5در بخش باید

 .وجودداشته باشد

 : تجهیزات تخصصی مورد نیاز

 C.T–رادیوگرافی  –سونوگرافی )ت تشخیصی و درمانیمورد نیاز جهت اقداماImaginsتجهیزات  

 (رادیو ایزوتوپ–

-الپاراسکوپی -برونکوسکوپی –اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی ) تجهیزات اطاق عمل  

 ( میکروسکوب عمل جراحی  -ست های اعمال جراحی -سیستویوتروسکوپی

 دستگاه رادیولوژی پورتابل برای اطاق عمل و بخشهای مربوطه  

 دستگاههای بیهوشی مورد نیاز جهت اطاق عمل جراحی با سیستم مانیتورینگ کامل کودکان و نوزادان 

 انجام عمل جراحی به عنوان جراح انجام عمل جراحی به عنوان کمک نوع عمل جراحی

 54 14 جراحی نوزادان

 24 64 جراحی اورژانس

 544 144 جراحی رایج روزانه

 54 14 جراحی سروگردن

 51 51 جراحی قفسه صدری

 24 64 جراحی دستگاه گوارش

 11 11 جراحی سرطانها

 14 44 آندوسکوپی و جراحی آندوسکوپی

 14 44 جراحی سیستم ادراری تناسلی

 114(114) 444(144) جمع
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 PICUو NICUانکوباتورها و وارمر های مورد نیاز بخش های  -ونتیالتورها 

 متری phدستگاه مانومتری، دستگاه گوارش و 

 فروزن سکشن جهت تشخیص بافتی سریع حین عمل جراحی دستگاه  

 دستگاه اورودینامیک 

 امکان دسترسی به منابع علمی اعم از کتب و مجالت و اینترنت –کتابخانه  

 

 :رشته های تخصصی یا تخصص های مورد نیاز 

 رشته های فوق تخصصی نوزادان و کودکان  -5

اعصاب کودکان  -ریه کودکان -فرولوژی کودکان ن -گوارش کودکان -هماتولوژی و آنکولوژی کودکان) 

 (نوزادان –غدد کودکان  -قلب کودکان -عفونی کودکان –

 تخصص های مورد نیاز -1

 متخصصین بیهوشی کودکان-

 متخصص پاتولوژی کلینیکال و آناتومیکال کودکان -

 اورژانس کودکان-

-PICUکودکان 

 تغذیه کودکان-

 فیزیوتراپی کودکان-

 انرادیولوژی کودک-

 گفتار درمانی-

 فارماکولوژیست بالینی کودکان-

 

 :معیارهای دانشگاههائی که مجاز به اجرای برنامه هستند

 تیپ یک باشند-5

 –زنان و زایمان  –داخلی  –سال سابقه تربیت دستیار دررشته های جراحی عمومی ، هوش بری  54حداقل -1

 اورولوژی و کودکان را داشته باشند

 داشتن بخشهای فوق تخصصی رشته های مختلف کودکان -2

 باشند PICUو  NICUدارای بخشهای -4

  : دوره ورود به مجاز متخصصین
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 جراحان عمومی دارای بورد تخصصی جراحی                        -5

 متخصصین اورولوژی دارای بورد اورولوژی-1

 

 :(Program Evaluation)ارزشیابی برنامه

 :شرایط ارزشیابی برنامه -الف   

 :این برنامه در شرایط زیر ارزشیابی خواهد شد 

 سال یا دو دوره از اجرای آن 6گذشت -5

 تغییرات فاحش فناوری -1

 تصمیم سیاستگزاران اصلی مرتبط با برنامه-2   

 

 :شیوه ارزشیابی برنامه-ب

 اریدست از آن انیپا و دوره طول در نهساال مستمر یسنجنظر -5

 نوزادان و کودکان یجراح بخش یعلم ئتیه اعضا از نهساال یسنج نظر -1

 نوزادان و کودکان یجراح یتخصص فوق بورد ممتحنه ئتیه اعضا از ساالنه یسنجنظر -2

 ها برنامه ضعف و قوت نقاط یبررس و تخصص فوق بورد امتحانات از پس بورد اعضا یلیتحص گزارش -4

  ینکات قوت وضعف برنامه آموزش یلیو ارائه تحل یفوق تخصص یبخش ها نیمسئول نهگزارش ساال-1

 یدرمان -یعملکرد دانش آموختگان رشته در جامعه و مراکز آموزش یبررس-6

 یپزشک نظام سازمان کمک به آن یلیتحل یبررس و یقصورپزشک و اتیشکا زانیم یریگیپ-5

دانشگاه  یو معاونت پژوهش یآموزش یتوسط بخش ها ینامه ها و مقاالت تخصص انیپژوهش ها، پا یبررس-8

 آموزشمحل 

 یشورا رخانهیبار با کمک کارکنان واحد آمار و دب کیحاصله هر دو سال  جینتا یو آمار یلیتحل یبررس -3

 برنامه  نیتدو تهیدر کم نیو ارائه آن به مسئول یو تخصص یآموزش پزشک

        یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یها یابیاطالعات حاصله از ارزش استخراج-54

 

 :متولی ارزشیابی برنامه-ج

 گروه تدوین برنامه با هدایت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی 

 

 :نحوه باز نگری برنامه-د
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تحقیقات،ارزیابی های درونی،ارزشیابی بیرونی برنامه و نظر سنجی ها از : گرد آوری اطالعات حاصل از-5

 .اعضا هیئت علمی درگیر در برنامه, دستیاران

طرح مستمر اطالعات در کمیته تدوین برنامه با در نظر گرفتن نتایج بررسی و ارزیابی فرآیندها و شاخص ها  -1

 .و تجزیه و تحلیل آنها 

  .پیگیری جهتصالح  تکمیلی مورد تائید کمیته تدوین برنامه به مراجع ذیارائه پیشنهادات -2

 .پیش نویس برنامه جدید با اعمال تغییرات الزم تهیه-4

 ارائه به دبیر خانه جهت طی مراحل بعدی با پیشنهادات جدید به کمیته تدوین و برنامه ریزی-1

 

 :شاخص ها ومعیارهای پیشنهادی گروه برای ارزشیابی برنامه-ه

 :در ارزشیابی  برنامه شاخص ها و معیارهای زیر در نظر گرفته می شود

 دانش آموختگان یمندمیزان رضایت  -

 یاعضا هیئت علم یمیزان رضایت مند -

 شده ارائه خدمات از مارانیب خانواده و مارانیب یمند تیرضا زانیم -

 آموختگان دانش یعلم تسلط زانیم -

 یتخصص فوق بورد امتحان در آموختگان دانش یقبول زانیم -

 یتخصص فوق بورد اعضا یمند تیرضا زانیم -

 آموختگان دانش از یقانون تیشکا زانیم -

 منتشر شده توسط دانش آموختگان یداخل مقاالت زانیم -

 منتشر شده توسط دانش آموختگان  یخارج مقاالت زانیم -

  یآموزش یبخش ها یعلم ئتیمنتشر شده توسط اعضا ه یداخل مقاالت زانیم -

 یآموزش یبخش ها یعلم ئتیمنتشر شده توسط اعضا ه یخارج مقاالت زانیم -

 انجام شده توسط دانش آموختگان  یپژوهش یطرح ها زانیم -

  یآموزش یبخش ها یعلم ئتیانجام شده توسط اعضا ه یپژوهش یطرح ها زانیم -

 کتب چاپ شده توسط دانش آموختگان  زانیم -

 یآموزش یها بخش یعلم ئتیه اعضا توسط شده چاپ کتب زانیم -

 یم وستیکه پ یو تخصص یآموزش پزشک یشورا رخانهیدب یسؤال 14 ستیبرنامه با چک ل نیبه عالوه ا* 

 . قرار خواهد گرفت یابیباشد، مورد ارزش

 

 .شود یم استفاده زین ضمیمه لیست چک از برنامه ارزشیابی در
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 ازمندیاز سواالت فوق، ن کیممکن است پاسخ به هر. خواهد شد یابیارزش ریبا استفاده از چارچوب ز برنامه

برنامه  یابیابزار مناسب، اقدام به ارزش نیپس از تدو ابان،یمورد ارز نیدر ا. کامل باشد  قیتحق کیانجام 

 . خواهند نمود
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منبع گردآوری  سوال ردیف

 داده ها

معیار  روش

مورد 

 انتظار

آیا برنامه، در اختیار همه اعضای هیئت علمی و دستیاران قرار گرفته  5

 است؟ 

 >84% پرسشنامه اساتید -دستیاران 

 >84% مشاهده مستندات آیا محتوای برنامه، اطالع رسانی کافی شده است؟ 1

 >54% پرسشنامه اساتید -دستیاران آیا اعضای هیئت علمی و دستیاران از اجزای برنامه آگاهی دارند؟ 2

آیا در طول اجرای برنامه، وزارت متبوع، دانشگاه و دانشکده از آن  4

 حمایت کرده است؟

اساتید و تایید 

 مدیران

مصاحبه و 

 مشاهده

%54< 

 >84% پرسشنامه ارزیابی فرایند آیا باورها و ارزشها در طول اجرای برنامه رعایت شده است؟ 1

 >54% پرسشنامه ارزیابی فرایند آیا اجرای برنامه رشته را به دورنما نزدیک کرده است؟  6

 Outارزیابی  آیا رسالت رشته در بعد آموزشی تحقق یافته است؟ 5

came 

 >54% پرشسنامه

آیا وضعیت تولید علم و نشر مقاالت روبه ارتقاء و در جهت دور نما بوده  8

 است؟

 (بلی+ ) مشاهده ارزیابی مقاالت

ارزیابی عملکرد  آیا پیامدهای پیش بینی شده در برنامه تحقق یافته اند؟  3

 دستیاران

 >84% پرسشنامه

 544% مشاهده مستندات آیا برای اجرای برنامه، هیئت علمی الزم وجود دارد؟  54

 544% مشاهده مستندات آیا تنوع بیماران برای آموزش و پژوهش در رشته کافی بوده است؟ 55

 544% مشاهده ارزیابی تجهیزات آیا تجهیزات تخصصی پیش بینی شده در اختیار قرار گرفته است؟  51

ها، بخش ها و واحدهای آموزشی ضروری برای اجرای برنامه آیا عرصه  52

 فراهم شده است؟

 544% مشاهده ارزیابی عرصه ها

 >54% مصاحبه دستیاران میزان استفاده از روشهای فعال آموزشی چقدربوده است؟ 54

 >84% مشاهده هامستندات و برنامه آیا محتوای آموزشی رعایت شده است؟ 51

 >84% مصاحبه دستیاران میزان رعایت ساختار دوره و رعایت بخشهای چرخشی چقدر بوده است؟  56

 >34% مصاحبه بیماران –اساتید  آیا رعایت انتظارات اخالقی رضایت بخش بوده است؟ 55

 544% مشاهده مستندات آیا منابع تعیین شده در دسترس دستیاران قرار دارد؟  58

 >84% مشاهده مستندات آیا دستیاران مطابق برنامه ارزیابی شده اند؟  53

 >34% پرسشنامه دانش آموختگانآیا میزان اشتغال به کار دانش آموختگان در پستهای مرتبط رضایت  14
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 بخش بوده است؟ 

آیا دانش آموختگان نقش ها و وظایف خود را در جامعه به شکل  15

 مطلوب انجام می دهند؟ 

مدیران محل 

 اشتغال

 >54% پرسشنامه

آیا موضوع تداخل وظایف با رشته های دیگر معضالتی را در پی داشته  11

 است؟

 <54% مصاحبه اساتید

 >54% پرسشنامه اساتید -دستیاران میزان رضایت دستیاران و استادان از برنامه؟  12

 >84% پرسشنامه مدیران میزان رضایت مدیران محل اشتغال دانش آموختگان از عملکرد آنها؟  14
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 مراکز جراحی کودکان و تعداد جراحان کودکان در کشور

 بیمارستان کودکان بهرامی

 بیمارستان مرکز طبی کودکان

 بیمارستان مفید

 (ع)بیمارستان حضرت علی اصغر

 بیمارستان کودکان تبریز

 اصفهان( ع)بیمارستان  الزهرا

 بیمارستان نمازی شیراز 

 بیمارستان دکتر شیخ مشهد

 بیمارستان بوعلی ساری

 بیمارستان امیرکال بابل

 بیمارستان قدس قزوین
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 بیمارستان کودکان بهرامی

سال این بیمارستان در . بیمارستان کودکان بهرامی یکی از قدیمی ترین بیمارستان های کودکان ایران است

بنا به وصیت مرحوم منشی باشی بهرامی و تحت نظر  مرحوم یوسف بهرامی در شرق تهران و با کمک  5224

به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران  5225ساخته شد و در سال ( هالل احمر فعلی ) شیر و خورشید سرخ  ایران 

ست دکتر صادق مختارزاده شروع بعد از تجهیز بخش کودکان توسط دانشگاه با ریا 5/1/5225واگذار و در 

 .بکار کرد

متر مربع که شامل یک ساختمان  2444متر مربع و با زیر بنای  اولیه  3444مساحت  کل زمین بیمارستان  بالغ بر  

 . تخت در آن شروع به کار نمود   51بخش بیماریهای کودکان  با . اتاق بوده است  21دو طبقه با 

بطور 5241تخت بستری  تاسیس و پس از تجهیز آن در اول دیماه  56ژانس با در سالهای بعد کلینیک و اور

تا آخر  سال  55/8/5246متر مربع از  514رسمی افتتاح شد و سپس پلی کلینیک مجهزی با مساحت زیر بنای 

سور مسئولیت اداره بیمارستان به پروف 5243از طرف دانشگاه در ساختمان جدیدی ساخته شد و در تیر ماه  5248

شمسی لزوم ایجاد بخش جراحی احساس شده و این بخش نیز با  5214از اوایل دهه . عزیزی محول گردید

 24مراجعت دکتر ولی اله محرابی از آلمان و با همت مسئولین دانشگاه تهران و مساعدت پروفسور عزیزی با 

 .ئولیت دکتر محرابی افتتاح شدتحت مس 5212تخت بستری، دو اتاق عمل و یک اتاق عمل سرپائی در آبان ماه 

 :برخی از پزشکانی که در آغاز کار این بیمارستان شروع به طبابت و آموزش نمودند عبارت بودند از 

دکتر محمد  -2دکتر محمد ملک  -4دکتر مدرس زاده  -2دکتر فخرالدین قوامی  -1دکتر صادق مختارزاده 

دکتر - 54دکتر عباس صرام  -3دکتر داریوش سامی  -8ن دکتر مهری حق بی -5دکتر حسن زمانی  -6پیراسته  

دکتر  54پروفسور عزیزی  -52دکتر محمد حسن مهرخواست   -51دکتر احمد قانع بصیری -55امیر عرفانی 

دکتر  -58دکتر ضیاء الدین نوروزی  55دکتر ایرج امیرلک  -56دکتر ولی اله محرابی  -51بهزاد فوالدوند 

 .تر ایرج فاتحیدک -53نصرت اله سلجوقی 

بیمارستان مورد اصابت موشک رژیم بعثی عراق  5/5265/ 55در آخرین روزهای جنگ تحمیلی  در تاریخ  

 .  نفر از کارکنان و کودکان در بیمارستان شهید شدند  6قرار گرفت که قسمت اعظم ییمارستان  تخریب شد و 

خته شده بود باعث بقای بیمارستان شده به طوریکه ساختمانی که در باالی قسمت اداری توسط  دکتر شیبانی سا 

درمانگاه از همان روزهای اصابت موشک شروع بکار و یک ماه بعد بیمارستان بهرامی در آن قسمت فعالیت 

بیمارستان چند سالی بعد از انقالب رئیسی نداشت و بعد از موشک خوردن و بحث . خود را از نو آغاز کرد

ا زمان تکمیل ساختمان جدید قبول مسئولیت نموده و تمام فعالیت های اداری این انحالل آن  دکتر قوامی ت

 . بیمارستان نیز با مدیریت آقای محمدرضا تحیری به نحو احسن انجام شده است

 5256شروع و در سال  5254احداث ساختمان جدید با تامین بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 

بهداشت جهانی نیز مقداری از وسائل و تجهیزات بیمارستان را در همان ابتدای بعد از خاتمه یافت و سازمان 



113 

 

  514تخت مصوب و  584با  5256اصابت موشک تامین نمود که در نهایت ساختمان جدید در شهریور ماه 

 . تخت فعال شروع بکار کرد

گروه جراحی و داخلی کودکان و  ، قسمت اعظم5255بعد از انحالل بیمارستان کودکان امیر کبیر در آذر  

همچنین کادر اداری و خدماتی آن بیمارستان به بیمارستان بهرامی منتقل و  دکتر علی زمانی ریاست بیمارستان 

 .را بعهده گرفت

 .  نفر است  515نفر و تعداد پرسنل پرستاری  15در حال حاضر  تعداد اعضای هیئت علمی بیمارستان  

اورژانس، مراقبتهای ویژه داخلی عمومی، عفونی، نوزادان، گوارش، خون، : تند ازبخشهای بیمارستان عبار

تخت، بخش  24تخت و بخش جراحی شامل  51تخت، مراقبت ویژه کودکان  51با ( جراحی -داخلی)نوزادان 

 .قلب، غدد، کلیه، بخش دیالیز و بخش تاالسمی، (جراحی نوزادان با  هشت انکوباتور  یا کات

درمانگاه های واکسیناسیون، جراحی، کلیه، داخلی  قلب، گوارش، نوزادان ، : درمانگاههای بیمارستان شامل 

 . است خون، تغذیه، اعصاب، ایمونولوژی عفونی غدد و اورژانس 

اسکن، آزمایشگاه، داروخانه، فیزیوتراپی،  ctارا کلینیک  بیمارستان شامل رادیولوژی، سونوگرافی، واحدهای پ

 . نوار قلبی و اکوی رنگی قلب، اسپیرومتری، اندوسکوپی می باشد  EEG))گفتار درمانی، نوار مغزی

دریابیگی، دکتر  ضمنا باید یاد آور شد که در بخش رادیولوژی  پزشکانی  چون دکتر پرویز سنگ، دکتر 

تیموریان، دکتر رضوانی و دکتر طهرائی مشغول بکار بوده که فعال دکتر آل حسین و دکتر هومن علیزاده در این 

 .بخش حضور دارند 

مسئولیت آزمایشگاه  نیز با دکتر کاظم آملی، دکتر رصدی، دکتر فرمند، دکتر قنبری و دکتر ملک احمدی  

 .مسئولیت فنی آن را بعهده دارند بوده و در حال حاضر  دکتر رصدی

در قسمت پاتولوژی نیز قبال  خانم دکتر شاه نظری مشغول بوده و در حال حاضر مسئولیت این بخش بعهده  

 . خانم دکتر سرمدی است

 :از فعالیتهای مهم چند ساله اخیر بیمارستان میتوان به موارد زیر اشاره کرد 

  یر در بیمارستان راه اندازی شده است  تاکنون قسمتهای ز 5255از شهریور سال 

  سال و انجام تومور برد و  1اتوپسی در عرض  84و انجام  5255راه اندازی دوباره بخش پاتولوژی در دیماه

 کنفرانس مورتالیتی  

  کات ، انکوباتور در سه اتاق  مجزا و فضای وسیع و با پرسنل پرستاری کافی در  8بخش جراحی نوزادان با

 . 5258دیماه 

  بخش جراحی کودکان بیمارستان بهرامی در سال . )5255تخت در آذر ماه  24بخش جراحی کودکان با

با منحل شدن این  5255به بیمارستان امیرکبیر واقع در انتهای امیرآباد منتقل شده بوده که در سال  5264

 (.بیمارستان دوباره به بیمارستان بهرامی منتقل شد
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 نگاه اورژانس و اتاق بخش اورژانس و درماCPR  ساعته رزیدنت و  14و با حضور ثابت  5255در بهمن

 .انترن 

  راه اندازی شد 5258درمانگاه واکسیناسیون برای اولین بار در اسفند. 

   روز در هفته 1-5درمانگاههای گوش و حلق و بینی، ارتوپدی، اعصاب 

  بخشNICU  و  6تعداد تختهای فعال آن به  5285در سال  تخت  فعال راه اندازی شد و 4با  5258در سال

 .تخت دارد 56تخت فعال افزایش یافته است و در حال حاضر  8به  5282در سال 

  راه اندازی گردید 5281دستگاه ماشین دیالیز  و کامال  مستقل در اردیبهشت ماه سال  4بخش دیالیز با. 

  بخشPICU   تخت مشغول به فعالیت  51زی و درحال حاضر با تخت راه اندا 2ابتدا با  51/4/84در تاریخ

 .میباشد

   5285تخت از  56بخش تاالسمی با 

  بخش مهارت های بالینی(skill lab   ) 5285کودکان از  

 اهم فعالیتهای آموزشی تخصصی و فوق تخصصی درمانی و پژوهشی بیمارستان 

نفر دستیار تخصصی  54پذیرش ساالنه و ( سال اول و دوم و سوم بطور کامل )آموزش دستیاران کودکان   .5

 (.بطور متوسط ) کودکان 

 .نفر544-14آموزش دانشجویان و کارورزان پزشکی هر ترم حدوداً  .1

 (دوره سه ساله)آموزش دستیاران فوق تخصصی جراحی کودکان  .2

 .با دو دستیار ( ماهه .دوره د و)آموزش دستیاران جراحی عمومی .4

 با یک دستیار( در هفته یک روز )آموزش دستیاران ارتوپدی  .1

 .با دو تا چهار دستیار ( وماهه .دوره د)آموزش دستیاران بیهوشی  .6

 .آموزش در سطوح کارشناسی پرستاری و کارآموزان پرستاری  .5

 .اجرای دقیق و روزانه گزارش صبحگاهی باشرکت هیئت علمی ، دستیاران و کارورزان و دانشجویان  .8

 (.پانل)حداقل هفته ای سه کنفرانس ، وگاهی به صورت گروهی      ) انجام کنفرانسهای داخل بیمارستانی .3

مقاله جدید توسط   4-2اجرای ژورنال کالب در سطح بیمارستان ونیز به شکل داخل بخشی وارائه هفته ای  .54

 دستیاران وکارورزان ودانشجویان پزشکی با نظارت هیئت علمی

نوبت با حضور پاتولوژیست بیمارستان و با شرکت  1ه انجام کنفرانسهای تومور بورد و مورتالیتی ماهیان .55

 .هیئت علمی کودکان و جراحی، دستیاران وکارورزان و دانشجویان پزشکی 

انجام اتوپسی در مواردیکه تشخیص نامشخص بوده و یا بار آموزشی بسیار برای فراگیران بویژه دستیاران  .51

ی از محدود بیمارستانهائی است که در آن اتوپسی الزم به یاد آوریست که بیمارستان بهرام. داشته باشد

 .انجام میشود
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فعالیتهای آموزشی در زمینه پاراکلینیک شامل رادیولوژی و سونوگرافی که در شیفتهای مختلف با کیفیت  .52

خوب همراه با گزارش کامل ودقیق رادیولوژیست با بار آموزشی باال برای فراگیران و نیز آزمایشهای 

 .ساعته  14بطور ...( ی ، میکروب شناسی وکشتهای مختلف وبیوشیم) مختلف 

نفر  8هیئت علمی کودکان شامل متخصص کودکان  15الزم به ذکر است که در بیمارستان بهرامی حدود  .54

نفر و ایمونولوژی و 1نفر، خون و انکولوژِی  1فوق تخصص گوارش دونفر، فوق تخصص کلیه کودکان 

نفر، ارتوپد یک نفر و  2نفر، و جراحی کودکان 5نفر اعصاب 1عفونی  نفر، 5نفر، قلب 5آلرژی کودکان 

نفر و سه نفر بیهوشی که همگی از  1گوش وحلق وبینی یک نفر، رادیولوژیست دو نفر، پاتولوژیست 

دستیار رشته  12اعضای هیئت علمی هستند و یک نفر متخصص آزمایشگاه  فعالیت میکنند و هم اکنون 

دانشجوی پزشکی در حال آموزش   15انترن و  12تخصصی جراحی کودکان،  کودکان و دستیار فوق

 .هستند 

 .پاویونهای های کارورزان و دستیاران جدا و دارای امکانات رفاهی کامل هستند .51

اعضای هیئت علمی در درمانگاه های  تخصصی و فوق تخصصی و نیز در بخش های تخصصی و فوق  .56

 .رادیولوژی وآزمایشگاه مشغول خدمت هستند تخصصی و در اتاق عمل و بخشهای 

و اسپیرومتری و تستهای آلرژی و ارائه خدمات آموزشی  EKGاز دیگر فعالیتهای آموزشی و درمانی انجام  .55

در درمانگاهها و بخشهای  بیمارستان بهرامی کلیه . را میتوان نام برد  PICUو NICUو درمانی اورژانس 

با بیماریهای مختلف تحت معاینه و معالجه قرار میگیرند و ( سالگی 54 از موقع تولد تا)کودکان بیمار 

فعالیتهای آموزشی بخشها و درمانگاه ها طبق  برنامه مدون آموزشی زیر نظر  اعضای هیئت علمی با شرکت  

 .فراگیران صورت میگیرد 

که در حیطه کار الزم به توضیح است که در این بیمارستان تمامی اعمال جراحی کودکان و نوزادان  .58

جراحان کودکان میباشد به صورت متداول جراحیهای باز و در سالهای اخیر بعضاً به صورت الپاروسکوپی 

-از دیگر فعالیت های آموزشی و درمانی انجام  اندوسکوپی های گوارش ازوفاگو. صورت میگیرد

فتار درمانی و تعویض گاستروسکوپی، برونکوسکوپی، کولونوسکوپی سیستوسکوپی، و فیزیوتراپی و گ

 .خون، شیمی درمانی می باشد

مرکزی است که در راستای اهداف دانشگاه جهت آموزش مهارت بالینی تاسیس شده و  skill lab بخش. 14

 ( پرستاران -دستیاران -کارورزان –دانشجویان )شروع به فعالیت جهت کاربران نموده است  5285از 

 حاضر بخش جراحی کودکان در حال .  15  

 5212تخت  و دو اتاق عمل و یک اتاق عمل سرپائی  در آبان ماه  14بخش جراحی بعد از تجهیز و با داشتن 

افتتاح و تحت ریاست استاد دکتر ولی اله محرابی  آغاز به کار کرد و سپس بعنوان  اولین بخش آکادمیک فوق 

با گرفتن اولین دستیار فوق  5213سال تخصصی جراحی کودکان مورد تصویب وزارت علوم قرار گرفته و در 
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دکتر حسین یزدانی اولین دستیار فوق تخصصی )تخصصی جراحی کودکان در ایران شروع به کار نموده است 

در حال حاضر  بخش (. و اولین جراح کودکان دانش آموخته در ایران از این بخش فارغ التحصیل شده است

ان ودکتر هدایت اله نحوی  با ریاست استاد دکتر هوشنگ پورنگ  جراحی با سه هیئت علمی دکتر منصور مالئی

تخت و دو اتاق عمل عالوه بر اعمال جراحی الکتیو و  6تخت جراحی کودکان و بخش جراحی نوزادان با  24با 

، اخیراً  بعضی از اعمال الپاروسکوپی را شروع نموده (گوارشی  واورولوژی وتنفسی) اورژانس و اندوسکوپی 

با برنامه های آموزشی راند بخش و مشاوره ها، درمانگاه وکلینیک های ویژه و اتاق عمل صبح و عصر و  است و

کتاب، مقاله )پذیرش اورژانس شبانه روزی با دستیاران مقیم و سایر فراگیران وکنفرانس های درون بخشی 

بیمارستانی و پانل های مشترک و  و کنفرانسهای عمومی( موارد جالب پیچیده موربیدتی و مورتالیتی تومور بورد

و ارائه موارد جالب و موارد رایج و موارد ضروری،   skill labبخصوص گزارش صبحگاهی و شرکت در 

شرکت در آموزش گروه کودکان و جراحی عمومی و فوق تخصصی جراحی کودکان و آموزش عمومی به 

جو و دو انترن سه دستیار جراحی عمومی و سه والدین و شرکت در شوراهای بیمارستانی، با ظرفیت چهار دانش

 .دستیار فق تخصصی جراحی کودکان منسجم و همدوش گروه های  مرتبط در حال فعالیت می باشد

به ) الزم به تذکر است سه نفر هیئت علمی بیهوشی، دکتر اسماعیل دارابی، دکتر سیدمحمد میر اسکندری  

دستیار نیز در  4-2ا آذرشاهین و اخیراً دکتر شهرام نفیسی با ظرفیت ، دکتر میتر(بیمارستان ولی عصر منتقل شده

یک نفر ارتوپد دکتر بهنام پنجوی با یک روز در هفته با یک دستیار و یک نفر . اتاق عمل فعالیت می نمایند

 .روز در هفته نیز به اعضای جراحی پیوسته اند1گوش و حلق و بینی دکتر عبدالحمید حسین نیا 

رادی که در راه تکمیل بخش ها و راه اندازی بخش های جدید و تهیه و تدارک امکانات پاراکلینیک یکی از اف

تا  15/54/5284و وسایل پیشرفته در بیمارستان بهرامی سهم بسزائی داشتند، دکتر پیمان سالمتی است که از 

است فعلی بیمارستان بعهده آقای ری. ریاست بیمارستان بهرامی را به عهده داشته است 5288اوایل نیمه دوم سال 

 .دکتر علی اکبر رهبری منش است

 : قسمتی  از فعالیتهای  فرابخشی و خارج بیمارستانی 

در این زمینه میتوان به فعالیتهای پژوهشی درون بخشی و مشترک با بخشها و مراکز پژوهشی، فعالیتهای درمانی   

و دفتر ( دکتر هوشنگ پورنگ)ی در سطح ملی، استقرار دبیر و مشاوره ای با بیمارستانهای کودکان، فعالیت ها

هیات برد فوق تخصصی جراحی کودکان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در بیمارستان بهرامی و 

مسئولیت هماهنگی و برنامه ریزی مربوط، به آن و ارزیابی آموزشی دانشگاه ها و گروه و بیمارستانهای 

موسسات و بیمارستانها و انجمن های علمی، خیریه، نظام پزشکی، پزشکی قانونی در آموزشی، همکاری با سایر 

جهت ارتقای سطح خدمات سالمت و در سطح بین المللی نیز شرکت در فعالیت های  علمی و سمینارها و 

 .تعامل علمی فعال و تبادل تجارب  اشاره کرد
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تاکنون  5213امیرکبیر و مرکز طبی کودکان از  -بخش های جراحی کودکان بیمارستان های بهرامی: تذکر مهم

 .جراح کودکان و نوزادان برای سراسر کشور تربیت نموده اند 44( 5288پاییز )حدود 
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 بیمارستان مرکز طبی کودکان 

ایشان فکر . توسط مرحوم دکتر حسن اهری پیشنهاد گردید 5225احداث بیمارستان مرکز طبی کودکان در سال 

را ره آورد سفری که به همراه مرحوم دکتر محمد قریب بنیانگزار طب نوین کودکان ایران به ساخت این مرکز 

در این سفر . المللی بیماریهای کودکان داشتند ذکر کردند شهر مونترال کانادا برای شرکت در نهمین کنگره بین

می ویژه کودکان در آمریکا استادان نامبرده از بیمارستانهای کودکان آن شهر و شهر تورنتو و چند مرکز عل

شد دکتر اهری  از آنجائیکه بسیاری از آن مراکز توسط نیکوکاران کوچک و بزرگ حمایت می. بازدید داشتند

ریزی نموده و به عنوان اولین گام  های نیکوکار برنامه در تحقق این هدف درایران بر روی کمک افراد و سازمان

پس از آن با ارائه شواهد و آمار موجود در . برای این منظور اهدا نمود 5244اندوخته خود را در فروردین سال 

در . مورد مرگ و میر و شیوع بیماریهای کودکان به نیکوکاران نظر آنها را جهت ساخت این مرکز جلب نمود

غ جهت نیل به این هدف همکاری دکتر فرهاد و دکتر قریب نیز تأثیر بسزائی داشت ولی از آنجائیکه این مبال

های ساخت و تجهیز این بیمارستان باشد به ناچار دست استمداد به سوی  توانست پاسخگوی هزینه نمی

های ملی و دولتی دراز نموده و سرانجام موضوع ساخت این مرکز در برنامه سوم دولت گنجانده شده و  سازمان

سرانجام دکتر اهری با . به خود دکتر اهری واگذار گردید 5244ماه  مسئولیت اجرای این طرح در دی

خورشیدی عملیات  5241الگوبرداری از نقشه بیمارستانهای کودکان کانادا، امریکا و سوئیس در مهرماه 

 .ساختمانی بیمارستان مرکز طبی کودکان را شروع نمود

در احداث و تجهیز بیمارستان عالوه بر کمک خیرین سازمان برنامه وقت، دانشگاه تهران و جمعیت شیر و 

ورشید سرخ ایران مشارکت داشتند و خرید تجهیزات خارجی بیمارستان با واسطه صلیب سرخ جهانی صورت خ

آقای دکتر اهری همزمان با . جویی قابل توجهی در صرف اعتبارات آن بعمل آمد گرفت و بدین ترتیب صرفه می

ن تشکیل دادند که اولین تصویب طرح ساخت این مرکز جمعیتی را به نام جمعیت طرفداران مرکز طبی کودکا

به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی  5244تشکیل شد و در سال  5244جلسه این جمعیت در آذرماه 

های مربوطه اداره مرکز  نامه با جلب نظر مسئولین دانشگاه تهران و تصویب آئین 5246در آبان ماه سال . گردید

سازی و افتتاح مرکز را بر عهده  ت نیز مسئولیت آمادهبه جمعیت طرفداران مرکز طبی واگذار گردید و جمعی

مصادف با عید سعید غدیر دو واحد درمانگاهی،  5246اسفندماه  18سه ماه پس از این واقعه یعنی در . گرفت

درمانگاه بهداشت کودکان و  5245ن در اردیبهشت سال  بدنبال آ. فیزیوتراپی و دندانپزشکی مرکز افتتاح گردید

 . ماه همان سال درمانگاه بیماریهای کودکان و بخش یک بستری بیماران آماده گردیددر شهریور 

 . های بیمارستان آماده و بیمارستان رسماً افتتاح گردید سایر بخش 5245سرانجام در پانزدهم آبانماه سال 

تتاح مرکز از منزل آقای دکتر اهری در روز افتتاح این مرکز در صفحه اول یک جلد کالم اهلل مجید که برای اف

 :خود آورده بودند چنین مرقوم نمودند
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قمری  5285رجب  15که مصادف با ( میالدی 5365اول نوامبر )شمسی  5245ماه سال  روز چهارشنبه دهم آبان

و عید بزرگ مبعث بود این قرآن را به مرکز طبی کودکان آوردم و به فضل خدای متعال و همکاری کارکنان 

 5368نوامبر  6) 5245ه تکمیل وسایل و تجهیزات شدیم و روز چهارشنبه پانزدهم آبانماه این مرکز موفق ب

بود مرکز طبی کودکان را افتتاح ( قمری 5288شعبان  54)که مصادف با شب میالد حضرت قائم ( میالدی

 .کردیم و امیداواریم این اقدام مورد پسند و رضایت خداوند باشد

 دکتر حسن اهری

های  های عفونی، کلیه، خون، غدد، اورژانس و درمانگاه روع بکار، بیمارستان بتدریج دارای بخشدر ابتدا و ش

هایی مثل جراحی کودکان،  تخصصی گشته ولی با پیشرفت کارها و تکمیل کادر علمی بیمارستان، بخش

وپدی، گوارش، ایمونولوژی و آلرژی، قلب، روماتولوژی، اعصاب داخلی، جراحی اعصاب، ارولوژی، ارت

 . متابولیک و دیالیز به آن اضافه گردید

ساختمان سوم که در  5263در سال . بنا به نیاز ساختمان دوم معروف به ساختمان سبز ساخته شد 5265در سال 

 .حال حاضر تکمیل شده است بنا نهاده شد

نفر اعضای هیئت  68. باشد تخت می 584تخت و تعداد فعال آن  141هم اکنون تعداد تخت ثابت این مرکز  

 . نمایند نفر انترن در این بیمارستان فعالیت می 44فلوی آموزشی،  24رزیدنت،  44علمی، 

 :مشخصات بیمارستان

 مترمربع 28544: مساحت بیمارستان

 مترمربع 4144: ساختمان دوم معروف به ساختمان سبز

 مترمربع 51444: زیربنا بیمارستان

 58444باشد با مساحت تقریبی  الزم به ذکر است بیمارستان جدید که مجهز به تجهیزات پزشکی روز می

 . مترمربع اخیراً تکمیل و شروع به فعالیت نموده است

شمسی توسط دکتر پیرامون مقدم، دکتر کاویانی  5214این بخش در اوایل : بخش جراحی  کودکان مرکز طبی

و شروع به درمان بیماریهای جراحی و آموزش جراحی کودکان به دانشجویان،  و دکتر خردپیر راه اندازی

دکتر جواد احمدی و دکتر احمد صدیقی بعنوان  5213در سال . کارورزان و دستیاران کودکان نموده است

با ختم  5265دستیار جراحی کودکان در این بخش شروع به فعالیت آموزشی و درمانی نموده و از سال 

ستادان نامبرده  دکتر احمدی که دوره جراحی کودکان را بپایان رسانده بودند مسئولیت اداره این همکاری ا

سال بعد  دکتر مساواتی نیز به کادر جراحی مرکز طبی کودکان اضافه شدند و در  2بخش را به عهده گرفتند و 

ی ریاست بخش به ایشان و قائم مقامی با انحالل بیمارستان امیرکبیر و انتقال دکتر محرابی به مرکز طب 5255سال 

ریاست  5286با بازنشسته شدن دکتر محرابی در سال . بخش جراحی کودکان به دکتر جواد احمدی محول شد

به بعد  5213بخش جراحی مرکز طبی کودکان از سال . بخش مجدداً به عهده  دکتر جواد احمدی گذاشته شد
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، (ع)یمارستان طالقانی، بیمارستان مفید، بیمارستان حضرت علی اصغرپابپای بیمارستانهای امیرکبیر، بهرامی، ب

بیمارستان کودکان تبریز، بیمارستان امین اصفهان، بیمارستان نمازی شیراز و در همین اواخر دکتر شیخ مشهد 

ضمن درمان انواع بیماریهای جراحی کودکان در آموزش دانشجویان، کارورزان، دستیاران داخلی، جراحی 

بخش جراحی کودکان مرکز طبی . ی و دستیاران فوق تخصصی جراحی کودکان شرکت فعال داشته استعموم

اتاق عمل دارای تجهزات مدرن در حال  3با  1و  5بخش  1در حال حاضر به ساختمان جدید منتقل شده و از 

 .فعالیت می باشد

 :اعضاء هیئت علمی بخش جراحی عبارتند از

 گروه جراحی کودکان و رئیس بخشدکتر جواد احمدی دانشیار   -5

 دکتر مهدی کالنتری دانشیار گروه جراحی کودکان  -1

 دکتر بهار اشجعی استادیار گروه جراحی کودکان   -2

 دکتر فریده نجات استادیار گروه جراحی مغز و اعصاب  -4

 دکتر فرهنگ غنی پور استادیار گروه ارتوپدی  -1

 دکتر بهنام پنجوی استادیار گروه ارتوپدی  -6

 بهرام ملکوتی عضو هیات علمی رشته گوش و حلق و بینیدکتر   -5

استفاده کرده و از ( تخت 54هرکدام )  PICUو  NICUبخش جراحی کودکان همچنین از امکانات 

اعضاء هیات علمی بخش . تسهیالت بالینی و فرابالینی بیمارستان مرکز طبی کودکان نیز بهره مند می باشد

ی ها، کمیته ها، گزارش صبحگاهی بیمارستان و در کنفرانس های خارج جراحی در کنفرانس ها و گردهم آی

 بیمارستانی، کنفرانس های خارجی، نوشتن مقاالت داوری و مشاوره پایان نامه ها شرکت فعال دارند

 .بخش جراحی کودکان مرکز طبی با تمام بخش های موجود در بیمارستان همکاری تنگاتنگ دارد

ستان مرکز طبی کودکان تاکنون هزاران پزشک، صدها متخصص، فوق تخصص و از شروع به فعالیت بیمار

استاد از آن فارغ التحصیل شد که عالوه بر جای جای کشور عزیزمان در نقاط مختلف دنیا نیز جزء افتخار ما می 

 .باشند

 .ریاست مرکز طبی کودکان در حال حاضر به عهده  دکتر علی ربانی می باشد

عفونی، انکولوژی، نفرولوژی، غدد، گوارش، : بیمارستان مرکز طبی کودکان عبارتند ازبخش های موجود در 

، اورژانس، (اورژانس ICUبستری ) NICU ،PICU ،CICU ،EIUEاعصاب، قلب، نوزادان، ارولوژی، 

 ، ایمونولوژی، روماتولوژی، ارولوژی، عمومی، تاالسمی 1و  5جراحی 

داخلی غدد، داخلی کلیه، داخلی اعصاب، ارتوپدی، داخلی خون، : کودکاندرمانگاههای بیمارستان مرکز طبی 

عفونی، نوزادان، قلب و عروق، گوارش، دندانپزشکی، روماتولوژی، ایمونولوژی، متابولیک، ارولوژی، جراحی 

 .مغز و اعصاب، روانپزشکی، داخلی کودکان، گوش و حلق و بینی، چشم پزشکی، پوست
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فیزیوتراپی، اسکلروتراپی، گفتار درمانی، بازی درمانی، رفتار درمانی، : انجام می شود اقداماتی که در مرکز طبی

متری، آندوسکوپی، مانومتری گوارشی، کلونوسکوپی، سیستوسکوپی، همودیالیز، PHیرودینامیک، فلومتری، 

روکاردیوگرافی، دیالیز صفاقی، رادیولوژی و انواع پزشکی هسته ای، سی تی اسکن، دندانپزشکی استثنائی،الکت

 .، مدیریت بیماران تاالسمیABRآنسفالوگرافی، هولترمانیتورینگ، اکوکاردیوگرافی، بندرت 

 .ژنتیک، رشد و نمو، متابولیک، آسم و آلرژی، ارولوژی، انکولوژی، گوارش: انواع مرکز تحقیقات
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 بیمارستان کودکان مفید

خیابان دکتر علی شریعتی و باالتر از ) در محل فعلی  توسط مرحوم حاج مفید 5214مرکز کودکان مفید در سال 

از . بنیان گذاری شده است، که هدف ایجاد مرکزی تخصصی برای کودکان و نوزادان بوده است( حسینیه ارشاد

ابتدای افتتاح، این مرکز دارای بخشهای متعدد تخصصی و فوق تخصصی بوده و تحت نظارت بنیاد شمس 

پس از واگذاری . که پس از انقالب به وزارت بهداری وقت تحویل داده شدپهلوی اداره می شده است 

دانشکده های پزشکی سراسر کشور از وزارت علوم به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این 

این مرکز . توسط این وزارتخانه به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واگذار شد 5265بیمارستان نیز در سال 

تخت و بخشهای تخصصی و فوق تخصصی نوزادان، عفونی، خون، انکولوژی، گوارش، نفرولوژی،  114دارای 

اعصاب، جراحی کودکان، ریه، قلب، آلرژی و ایمونولوژی، روماتولوژی، غدد داخلی، پاتولوژی، رادیولوژی، 

شبانه روز بوده که بطور  PICUو  NICUمرکز هم چنین مجهز به بخشهای . و بیهوشی و اورژانس می باشد

عضو هیئت علمی در رشته های فوق  64این مرکز دارای . مراجعه کننده دارد 444فعال هستند و روزانه بالغ بر 

عضو هیئت علمی تخصصی کودکان، پاتولوژی، رادیولوژی، بیهوشی، اورتوپدی، جراحی مغز و  14تخصصی و 

دستیار فوق  11بطور متوسط در هر ماه . داعصاب و چشم و گوش و حلق و بینی و پوست و دندانپزشکی می باش

 .کارآموز در این مرکز آموزش می بینند 24کارورز و  24دستیار تخصصی و  15تخصصی و 

برنامه های آموزشی مرکز طبق مصوبه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و معاونت آموزشی پژوهشی 

 .می گردددانشگاه در روشهای اتخاذ شده خود مرکز اداره و اجرا 

اجرا می  3الی  8این برنامه ها در سطح کلی و عمومی و فراگیر شامل گزارش صبحگاهی هر روز از ساعت 

گردد و جلسات مشترک گروهها، مورتالیته، تومور بورد و کارگاهها، کالسهای تئوری دانشجویان و کارورزان 

تصاصی هر بخش تخصصی و فوق بطور مشترک انجام می گردد، ولی بطور اخ OSECو امتحانات بصورت 

تخصصی برنامه هائی را بصورت جداگانه شامل راند آموزشی، ژورنال کالب،مورتالیته کنفرانس، آموزش 

 . سرپائی و راندکاری را برگزار می کنند

 :پیشینه بخش جراحی کودکان مرکز

 24شمسی با  5214بخش جراحی کودکان یکی از بخشهای فوق تخصصی این مرکز بوده که در اوایل دهه  

اولین متخصص و جراح کودکان مرکز دکتر علی اهل پاکستان و فارغ . تخت فعالیت خود را شروع نموده است

پس از . یشان شروع کردندالتحصیل از انگلستان بود که مدتی بعد نیز  دکتر حسین شفائی همکاری خود را با ا

انقالب دکتر علی به کشور خود برگشته و  دکتر فرخ مهدی نژاد پس از بازنشستگی در بانک ملی و  دکتر 

دکتر علیرضا  5261در سال . فریدون سلطانی پس از مراجعت از کشور امریکا به کادر جراحی اضافه شدند

در آن زمان تعدادی از . عالیت بیشتری در مرکز شروع شدمیرشمیرانی هم به مرکز وارد شدند و با چهار جراح ف

دکتر صالح )اورتوپدی ( دکتر محسن وزیر نظامی) همکاران رشته های تخصصی گوش و حلق و بینی 
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دکتر )جراح پالستیک ( دکتر مرتضی شهسواری) و چشم پزشک ( گنجویان، دکتر ضیائی و چند اورتوپد دیگر

 .داشتند با این مرکز همکاری( هادی محبی

 5265دکتر فریدون سلطانی فوت نموده و تعداد جراحان مرکز به سه نفر تقلیل یافت در سال  5261در سال 

دکتر کیوان رفیعیان به این مرکز   5268بدنبال واگذاری مرکز کودکان مفید به دانشگاه شهید بهشتی، در سال 

و بخش فوق با کادر علمی مجهز مورد تأیید منتقل شده و مسئولیت بخش جراحی کودکان را عهده دار شدند 

وزارت بهداشت و درمان جهت آموزش دستیار فوق تخصصی جراحی کودکان و نوزادان قرار گرفت و سپس 

 .دکتر احمد خالق نژاد هم به جمع جراحان موجود اضافه گردیدند 5251در سال 

دکان مفید بعنوان جراح هم در این دکتر سید احدی هم در همان زمان پس از انتصاب به ریاست مرکز کو 

در  PICUو  NICUبدنبال افزایش فعالیت مرکز بخش های مجهز جدید . مرکز به کار مشغول شدند

 .بیمارستان افتتاح شده و بطور واضح از مرگ و میر و عوارض بیماران کاسته شد

د بهشتی تشکیل شده است و قابل ذکر اینکه اولین گروه مجزای جراحی کودکان و نوزادان در دانشگاه شهی

مدیریت آن را  دکتر منوچهر امیرفیض عهده دار شدند و دانشگاه دارای دو مرکز فعال جراحی کودکان بود، 

تختخواب و با همکاری دکتر امیرفیض، دکتر کورانلو، دکتر ناصر صادقیان و دکتر  24یکی در مرکز طالقانی با 

تختخواب  44کورانلو بعهده داشتند و دیگر مرکز کودکان مفید با جواد غروبی که ریاست بخش را  دکتر جعفر 

که ریاست را  دکتر رفیعیان بعهده داشته و همکاران وی دکتر میرشمیرانی، دکتر شفائی، دکتر سیداحدی و 

 .دکتر رفیعیان و دکتر شفائی به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند 5284در سال . دکتر خالق نژاد بودند

بدنبال تعطیلی بخش جراحی کودکان طالقانی، همکاران آنجا به مرکز کودکان مفید منتقل و  5285در سال 

 .بیمارستان دارای دو بخش جراحی شد

جراحی یک به ریاست  دکتر سیداحدی که ریاست مرکز را هم بعهده داشتند و همکاران دیگر بخش یک 

راحی دو به ریاست  دکتر جعفر کورانلو که همکاران عبارت بودند از دکتر میرشمیرانی و دکتر خالق نژاد و ج

 14دارای  1تخت و بخش  44بخش یک دارای . دیگر وی دکتر امیرفیض، دکتر صادقیان و دکتر غروبی بودند

ضمناً دفتر مدیر گروه جراحی کودکان دانشگاه هم باین مرکز منتقل گردید که همچنان  . تختخواب فعال بود

معاونت آموزشی گروه هم به عهده دکتر میرشمیرانی گذاشته شد که . بعهده داشتند دکتر امیرفیض ریاست را

 .برنامه های وسیعی را تدوین و به اجرا گذاشت

دکتر محسن روزرخ پس از اتمام دوره طرح به مرکز اضافه شده و در بخش دو به فعالیت مشغول  5282در سال 

سپس  دکتر صادقیان به ریاست . بیماری فوت نمودند دکتر سیدمحمود سیداحدی بدنبال 5284در سال . شد

به این مرکز  5286دکتر فتح اله روشن ضمیر هم در سال . بخش جراحی یک انتخاب و مشغول کار گردیدند

 .منتقل و در بخش یک فعالیت خود را شروع کردند
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و دکتر محمدی بعنوان در این مدت دکتر سعید توکلی سپس دکتر حسین سامی بعنوان اورتوپد و دکتر فرزان 

 .جراحی مغز و اعصاب و  دکتر عبدالجلیل کالنتر هرمزی بعنوان جراح پالستیک در مرکز فعالیت می کردند

در حال حاضر ضریب اشغال تخت در هر دو بخش جراحی باالی حد استاندارد و تعداد بیماران بستری در ماه 

 .نفر می باشد 144 نفر و تعداد بیماران سرپائی ماهیانه حدود 114حدود 

همکاران ذیل از بخشهای جراحی کودکان دانشگاه شهید بهشتی بعنوان جراح کودکان فارغ  5285تا پایان سال 

 .التحصیل شده اند

دکتر محمود سعیدا، دکتر فرشید مقدم، دکتر سهیل اوصیاء، دکتر جواد غروبی، دکتر فریبا جهانگیری، دکتر 

ر حسین الماسی، دکتر امید امان الهی، دکتر بابک میرسلطانی، دکتر محسن روزرخ، دکتر حاج حسن، دکت

 .مرتضی محمودی، دکتر دیانا دیاز و دکتر سیّدی که در تهران و شهرستان ها مشغول به انجام وظیفه می باشند

فعالً ریاست بیمارستان و مسئولیت معاونت آموزش گروه به عهده  دکتر محسن روزرخ و مدیریت گروه هم 

استاد، یک  1قابل ذکر اینکه فعالً در این مرکز و در گروه جراحی کودکان . ده دکتر صادقیان می باشدبعه

 .استادیار انجام وظیفه می کنند 6دانشیار و 

 .دستیار تخصصی جراحی عمومی فعالیت می نماید 1هم اکنون مرکز با یک دستیار فوق تخصصی و 

 فعالیت پژوهشی جراحی کودکان مرکز

مرکز تحقیقات جراحی کودکان در بیمارستان مفید افتتاح و فعال شد که مسئولیت آن به عهده  5286 در سال

 .دکتر احمد خالق نژاد طبری گذارده شد

مقاله علمی در  44طرح تحقیقاتی مصوب در مرکز ارائه گردیده، و بالغ بر  51تاکنون بیش از  5284از سال 

 .ن و فارسی زبان داخلی به چاپ رسیده استمجالت سطح باالی خارجی و انگلیسی زبا

هم چنین مقاالت تحقیقی زیادی در کنگره های داخلی و بین المللی توسط همکاران گروه ارائه شده است، در 

بخش نگارش کتاب یک عنوان کتاب اکستروفی مثانه به چاپ رسیده و کتاب دیگری هم تحت عنوان 

 .هیپوسپادیاس در مراحل چاپ می باشد
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 (ع)یمارستان کودکان حضرت علی اصغرب 

که ساختمان آن بوسیله نیکوکاری بنام مهندس کامرانی در زمینی بمساحت (ع)بیمارستان حضرت علی اصغر 

با نام بیمارستان  5242متر مربع احداث شد و توسط بنیاد نیکوکاری در سال  8144مترمربع و زیر بنای  1524

سالها با مدیریت سرکار نیّره شیوا که مدیری توانمند بود اداره و با جذب در آن . شهر آزاد راه اندازی گردید

با جذب پزشکانی فرهیخته همچون دکتر احمد مشعوف فوق . نیکوکاران ، هزینه های آن تأمین می گردید 

تخصص نفرولوژی کودکان، دکتر شکر اهلل یوسفی پاتولوژیست، دکتر عباس خالصی جراح کودکان، دکتر 

عی فوق تخصص نوزادان و دکتر پروانۀ وثوق متخصص خون و انکولوژی کودکان در زمان کوتاه هادی سما

 . رشد علمی قابل توجهی پیدا کرد

با پذیرش دستیار کودکان ، این مراکز بعنوان یکی از مرکز تربیت متخصصین کودکان شناخته  5215از سال 

( ع)به صمد بهرنگی و پس از مدتی به حضرت علی اصغر پس از پیروزی انقالب اسالمی ،  بیمارستان ابتداء. شد

تغییر  نام داد و تحت پوشش سازمان منطقه ای بهداری استان تهران بصورت یک بیمارستان دولتی فعالیت خود 

در این سالها بیمارستان توسط  دکتر شکر اهلل یوسفی و سپس  دکتر امان اهلل احسانی متخصص . را ادامه داد

با تشکیل دانشگاههای علوم پزشکی، این مرکز تحت پوشش دانشگاه علوم  5261در سال . شدکودکان اداره 

از این تاریخ دانشجویان پزشکی و انترنها، برای سپری نمودن دوره های آموزشی . پزشکی ایران قرار گرفت

د یاریگرروش با بازنشسته شدن  دکتر احسانی،  دکتر محم 5255در سال . مربوطه به این مرکز اعزام شدند

با شروع مدیریت ایشان رشته های فوق تخصصی نوزادان، جراحی کودکان، . ریاست بیمارستان را بعهده گرفتند

خون و انکولوژی کودکان، غدد کودکان و نفرولوزی کودکان نیز بصورت بخشهای آموزشی درآمد و با 

ی مختلف کشور شد، بنحوی که در تربیت دستیاران فوق تخصصی در این رشته ها، کمک اساسی به استانها

حال حاضر در اغلب استان های کشور، فارغ التحصیالن این مرکز ، بعنوان متخصص و یا فوق تخصص، مشغول 

 .خدمت و انجام وظایف آموزشی ، بهداشتی و درمانی هستند

بخش نوزادان آن با انتقال محل کار دکتر یاریگر روش به بیمارستان فیروزگر جهت راه اندازی  5251در سال 

در دوران ایشان بخشهای گوارش کودکان، . مرکز، دکتر شهربانو نخعی ریاست بیمارستان را بعهده گرفت

 .اعصاب کودکان، دندانپزشکی کودکان و دیالیز به بخشهای موجود اضافه شد

با مسافرت دکتر نخعی  5/4/5282تاسیس خوابگاه وسیع دستیاران و انترنها از اقدامات این دوران بود و در تاریخ 

. به خارج از کشور دکتر سید جواد نصیری فوق تخصص جراحی کودکان، ریاست بیمارستان را بعهده گرفتند

، اورژانس، روانپزشکی، توانبخشی ، فیزیوتراپی و کلینیک های PICUدر دوران ایشان بخشهائی همچون 

مارستان و درمانگاههای تخصصی و بازسازی و همچنین توسعه ساختمانی بی NICUپوست و ارتوپدی و توسعه 

راه اندازی سیستم انفورماتیک بیمارستان نیز از جمله تحوالت زمان مدیریت  دکتر . آزمایشگاه صورت گرفت

با تالش اساتید بخشهای تخصصی و فوق تخصصی این مرکز همه ساله اغلب دارندگان . نصیری به شمار می آید



116 

 

هم اکنون . می باشند( ع)ارغ التحصیالن مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر امتیاز امتحان بورد از جمع  ف

 .تخت ثابت بوده و در نظر است با ایجاد ساختمان جدید به توسعه خود ادامه دهد 584این مرکز دارای 

 معرفی بخشها و اساتید بیمارستان

ژی کودکان، جراحی کودکان، ، خون و انکولو NICUدر حال حاضر این مرکز دارای بخشهای نوزادان و 

نفرولوژی کودکان، غدد کودکان، عفونی کودکان، گوارش کودکان، اعصاب کودکان، روانپزشکی کودکان، 

، توانبخشی ، رادیولوژی و آزمایشگاه و کلینیک های قلب کودکان و ارتوپدی در  PICUعمومی کودکان، 

 .کنار دیگر کلینیک های سرپائی می باشد

با چهل تخت و انکوباتور جزء بزرگترین بخشهای نوزادان کشور به شمار  : NICUبخش نوزادان و  -1

استاد دکتر هادی سماعی که بنیان گزار این بخش هم بوده اند،  5288تا دی ماه  5211از سال . می آید

دکتر عبد اهلل عرب محمد حسینی در کنار   5285تا پایان 5254مسئولیت آنرا عهده دار بوده، از سال 

 .هم اکنون دکتر سیمین خالصی مسئولیت این بخش را بعهده دارند. شان همکاری داشتندای

توسط دکتر پروانه وثوق بنیان گزاری  5254این بخش در اوایل دهه : بخش خون و انکولوژی کودکان -2

به عهده خودشان بود و پس از ( زمان  باز نشستگی ایشان ) 5286شد و مسئولیت اداره بخش هم تا سال 

این بخش با همکاری دکتر . ازنشستگی ایشان این مسئولیت بعهده دکتر شهال انصاری قرار گرفتب

خدیجه ارجمندی رفسنجانی که تخصص کودکان و فوق تخصص خون و آنکولوژی را در همین 

مرکز گذارنده است و همچنین  دکتر  غالمرضا باهوش مهدی آبادی جزء فعالترین بخشهای بیمارستان 

 .ی آیدبه شمار م

در . ریاست این بخش از بدو تاسیس بعهده  دکتر عباس خالصی بوده است: بخش جراحی کودکان -3

دکتر حسین فرهیدپور تا زمان بازنشستگی   5262دکتر عبدالحمید اکبری نسب و در سال   5216سال 

رای پس از بازنشستگی  دکتر خالصی مسئولیت بخش ب. در این بخش فعالیت نمودند 5285یعنی سال 

در  5254مدت کوتاهی بعهده  دکتر سید مصطفی جابر انصاری و سپس  دکتر پیروز فرهود که از سال 

دکتر صالح  الدین دلشاد که از   5281در سال . این مرکز مشغول به کار بوده گذاشته شد

 5253دکتر سید جواد نصیری از سال .  وارد این مرکز شدند ریاست بخش را بعهده گرفتند 5251سال

محل ارجاع بسیاری ( ع)بخش جراحی کودکان حضرت علی اصغر . در این بخش حضور پیدا کردند

از بیماران از سراسر کشور بوده و در عملهای جراحی ابهام جنسی ، بی اختیاری مدفوع و ادرار، 

 اکستروفی مثانه، فوندوپلیکاسیون، هیپوسپادیاس و بسیاری از عملهای جراحی پیچیده کودکان شهرت

وارد این  5285و دکتر مریم قوامی عادل در سال  5284دکتر فریبا جهانگیری در سال . پیدا کرده است

متخصصین بیهوشی دکتر هانری آوانیس زاده، محمد علی یزدانجو و محمد تمدن رستگار . بخش شدند

 .تا کنون به عهده  دکتر آوانیس زاده می باشد 5265بوده ریاست بخش بیهوشی نیز از سال 
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این بخش که توسط  دکتر احمد مشعوف راه اندازی و اداره شد پس از : بخش نفرولوژی کودکان -4

، دکتر حسن اتوکش ریاست آن را بعهده گرفت که 5263مسافرت ایشان به خارج از کشور در سال 

و  5284با همکاری دو فوق تخصص نفرولوژی کودکان دکتر نکیسا هومن از سال . تاکنون ادامه دارد

بخش نفرولوژی کودکان این مرکز محل ارجاع بیماران کلیوی  5282تر آذر نیک آور از سال دک

 .در این بخش راه اندازی شد 5254بخش دیالیز در سال .  کودکان از سراسر کشور شده است

مسئولیت این بخش . این بخش توسط دکتر خدیجه محلوجی راه اندازی گردید: بخش عفونی کودکان -5

. بعهده  دکتر علیرضا ناطقیان گذاشته شد که تا کنون ادامه دارد 5286دن ایشان در سال با بازنشسته ش

در این بخش همکاری  5288و  دکتر بهنام ثبوتی از سال  5285دکتر شیرین سیّاحی فر نیز از سال 

 .دارند

این بخش توسط دکتر مریم رزاقی آذر فوق تخصص غدد کودکان در سال : بخش غدد کودکان -6

دکتر امیر احمد میربلوک به   5285دکتر فرزانه روحانی و در سال  5258در سال . اه اندازی شدر5255

این بخش جزء بخشهای معروف غدد کودکان کشور به شمار می آید . همکاران این بخش اضافه شدند

ر مقاالت تحقیقی این بخش د. و بیماران از سراسر کشور به آن معرفی و تحت درمان قرار می گیرند

مجالت داخل و خارج از کشور به چاپ رسیده، دستیاران فوق تخصص این بخش اکثراً رتبه های اول 

 .بورد را به خود اختصاص می دهند

توسط شهربانو نخعی راه اندازی و سپس در سال  5251این بخش در سال : بخش گوارش کودکان -7

گاستروسکوپی و )آندوسکوپی دکتر الهام طالچیان وارد این بخش شده و با راه اندازی  5258

با بازگشت دکتر شهربانو نخعی از . جزء بخشهای فعال گوارش کودکان در آمده است( کلونوسکوپی 

سفر خارج از کشور علی رقم  تقبل مسئولیت دانشکده توانبخشی باز هم همکاری خود را در روزهای 

 .سه شنبه در این بخش ادامه می دهند

ش توسط  دکتر حسن حسنپور فوق تخصص اعصاب کودکان در سال این بخ: بخش اعصاب کودکان -8

 5285در سال .دکتر آزیتا توسلی به همکاری دعوت شدند 5284در سال . راه اندازی و اداره شد 5251

دکتر   5288در سال . با بازنشسته شدن  دکتر حسنپور مسئولیت بخش بعهده دکتر توسلی گذاشته شد

از جمله اقدامات دکتر توسلی راه اندازی . ی در این بخش دعوت شدندالدن افشار خاص نیز به همکار

 .بوده است EEGواحد 

با مدیریت  دکتر بهروز جلیلی فرشی و همکاری  دکتر مهرداد محمدیان و : بخش روانپزشکی کودکان -9

 .دکتر میترا حکیم شوشتری این بخش راه اندازی و یکی از نیازهای مهم بیمارستان بر طرف گردید
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این بخش که اغلب بیماران پیچیده را بستری می نماید، مدتها  توسط  دکتر : خش عمومی کودکانب -11

دکتر زهره کلباسی عهده دار این مسئولیت  5284پس از بازنشستگی ایشان در سال . جاللی اداره شد

 .شدند

ان بصورت بخش مستقل نبوده و در داخل بخش عمومی، بیماران را تحت درم: بخش قلب کودکان -11

. راه اندازی شد 5285این بخش با ورود دکتر رؤیا عیسی تفرشی به این مرکز در سال . قرار می دهند

از  5282و اکوکاردیوگرافی در سال  5285راه اندازی کلینیک فوق تخصصی قلب کودکان در سال 

 .جمله اقدامات ایشان بوده است

 .ی راه اندازی شدتوسط دکتر نجمه السادات عاطف  5285در سال :کلینک پوست -12

کلینیک ارتوپدی توسط  دکتر علی اکبر عمرانی راه اندازی و در  5285در سال : کلینیک ارتوپدی -13

 .کنار جراحان کودکان این مرکز به جراحی های ارتوپدی می پردازند

از جمله بخشهای قدیمی این مرکز بوده که توسط دکتر پروین علیپور : بخش رادیولوژی و سونوگرافی -14

 5286و  دکتر سید حسن مصطفوی در سال  5281دکتر فریده حلّاجی در سال. اداره شد 5286ال تا س

هم اکنون ریاست این بخش بعهده دکتر حلّاجی بوده که جزء بخشهای پر کار . وارد این بخش شدند

نی در مرکز خیریه کامرا MRIبا توجه به وجود بخشهای سیتی اسکن و . این بیمارستان به شمار می آید

که در مجاورت بیمارستان قرار دارد، از لحاظ تصویربرداری نیازهای بیماران بنحو احسن تأمین می 

 .گردد

اداره شد که به همه  5284توسط  دکتر شکر اهلل یوسفی، تا سال : بخش آزمایشگاه و پاتولوژی  -15

دکتر میترا مهرآزما و سپس دکتر ناصر  5284در سال . بخشهای بیمارستان سرویس دهی منظم می داد

می باشد مدیریت آن بعهده دکتر مهر آزما  5284رخشانی به این آزمایشگاه ورود پیدا کردند و از سال 

کمک موثری به جراحان در تشخیص بیماریها در حین  Frozen Sectionکه با داشتن دستگاه 

دکتر عباس زمانیان متخصص میکروبیولوژی و دکتر بابک بهنام  5288در سال . عمل می شود

متخصص ژنتیک پزشکی به گروه قبلی ملحق و در باال بردن سطح علمی این آزمایشگاه تخصصی سهم 

 .پیدا کردند بسزائی

این مرکز عالوه بر درمان بیماران در رشته های (:ع)فعالیت های مرکز درمانی آموزشی حضرت علی اصغر 

تخصصی و فوق تخصصی کودکان ، آموزش دانشجویان پزشکی در سطوح مختلف و همچنین دستیاران رشته 

در بخش جراحی . ه عهده داردبیماریهای کودکان و دستیاران فوق تخصصی در رشته های اشاره شده را  ب

دستیاران جراحی عمومی ، ارولوژی و فوق تخصصی جراحی کودکان برای کسب مهارت های بیشتر از اساتید 

برگزاری جلسات کنفرانس صبحگاهی ، کنفرانس مورتالیتی . این رشته بصورت چرخشی حضور پیدا می کنند
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از جمله فعالیت های آموزشی این مرکز در کنار هفتگی، ژورنال کالبهای متعدد و کنفرانسهای تخصصی ، 

 . فعالیتهای تحقیقاتی می باشد
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 بیمارستان کودکان تبریز 

یکی از رشته های فوق تخصصی در شهر تبریز که حدود چهاردهه قبل توانست خود را بعنوان یک واقعیت به 

شروع شد که جراحان عمومی در فعالیت این رشته زمانی . جامعه معرفی کند جراحی کودکان و نوزادان است

. اغلب شهرهای کوچک و بزرگ تمام اعمال جراحی بزرگساالن و کودکان را در یک بخش انجام می دادند

شمسی فردی خیر از اهالی تبریز تصمیم گرفت تا به قصد خدمت به سالمت این شهر زمینی را به  5243در سال 

که البته هنوز هم بسیار از اهالی نام او را با بیمارستان کودکان )یان فرمانفرمائ.متولیان بهداشت ودرمان اهدا نماید 

متر مربع را در منطقه قدیمی  55444مترمربع و زیر بنای حدود  3244زمینی به مساحت ( تبریز عجین می دانند

ر ششگالن یکی از محالت قدیمی و مناسب د. ومرکزی شهر بنام ششگالن در آن زمان به این قصد تحویل داد

در آغاز کار در . آن زمان بود که به داشتن بناهای مرغوب معروف بوده و به بازار شهر هم نزدیک بوده است

ارتوپدی و داخلی کودکان وجود داشت که استاد بنام تبریزی  دکتر  –این بیمارستان فقط بخشهای جراحی 

ان فرمانفرمائیان بیماران بزرگسال هم پذیرفته  البته در بیمارست. شربیانلو اعمال جراحی را در آنجا انجام می دادند

پس از مدت کوتاهی فعالیتهای آموزشی مرکز هم شروع شد و دانشجویان پزشکی و رشته های . . می شدند

دو سال پس از شروع فعالیت بیمارستان  دکترفیروز قره . مرتبط جهت آموزش به این بیمارستان معرفی شدند

دکتر (.  5215سال ) از کشور انگلستان به میهن بازگشته و شروع به کار نمودند بیگلو پس از فراغت از تحصیل

قره بیگلو از طرف ریاست وقت دانشگاه به عنوان رئیس بخش مستقل جراحی کودکان معرفی شدند و تمام 

مل ایشان در طی مدت فعالیت خود بخوبی بخش و اتاق ع. اعمال جراحی کودکان و نوزادان را انجام می دادند

را تجهیز کرده و عالوه برآموزش دانشجویان و دستیاران جراحی حتی پرسنل پرستاری را جهت رسیدگی به 

امور بیماران جراحی کودکان آموزش می دادند که نتایج این آموزشها هنوز هم پس از بیش از سه دهه قابل 

 . لمس است

مانی برای بیماران جراحی کودکان و باتوجه به موقعیت جغرافیایی شهر تبریز و عدم وجود مراکز در

خصوصاًنوزادان در استانهای همجوار بیمارستان کودکان بعنوان قطب برای این استانها بوده و باعث ازدحام بیش 

 . از حد و ظرفیت شده و بقول استاد دکترقره بیگلو بسیاری از اوقات حتی دوبیماردر یک تخت بستری می شدند

سال را پذیرش می کردند اما  54نفرمائیان چند بیمارستان دیگرشهر هم بیماران کمتر از البته بجز بیمارستان فرما

فعالیت بخشهای کودکان  5251از سال . بیماران را برای اعمال جراحی به تنها مرکز جراحی اعزام می کردند

ان کودکان تنها مرکز بقیه مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه تبریز تعطیل و ضمن تجهیز مجدد، بیمارست

ازجمله افرادیکه از همان . درمانی کودکان شده و بقیه اعضای هئیت علمی کودکان به این مرکز منتقل شدند

سالهای اول فعالیت بیمارستان کودکان تبریز در رشته بیماریهای کودکان مشغول بوده اند استاد دکتررضا 

ن ادامه فعالیت علمی با همان قوت و عالقه تا حال حاضر برادران است که از نکات جالب توجه در مورد ایشا
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پژوهشی حاضربوده پویندگان علم را از دانش و تجربه گرانبهای  –است بطوریکه در تمام جلسات آموزشی 

 . خودبهره مند می سازند

در حال حاضر مرکزآموزشی درمانی پژوهشی کودکان تبریز بزرگترین بیمارستان فوق تخصصی کودکان در 

شمالغرب کشور بوده وعالوه بر ارائه خدمات به ساکنین استانهای مجاور از جمله اردبیل کردستان زنجان و 

جمهوری نخجوان و بخشهای  –ارمنستان  –آذربایجان غربی به بیماران کشورهای همجوار یعنی آذربایجان 

 . شرقی ترکیه هم ارائه خدمت می کند

توسعه فضای فیزیکی در بخش غربی بیمارستان اقدام به ساخت ساختمان  سال قبل بدلیل نیاز شدید به 51حدود 

دیگری شد که عالوه بربخشهای پشتیبان یک آزمایشگاه مجهز و دو بخش کامالً مناسب و یک طبقه شامل چند 

این ساختمان نیز به همت معاونت آموزشی وقت دانشگاه  . سالن سخنرانی و کنفرانس را شامل می شود

 . یالن بخوبی تجهیز و مورد بهره برداری قرارگرفتدکترنعمت ب

تخت است که در اغلب اوقات سال اشغال بوده و ضریب اشغال تخت  144تعداد تختهای فعال بیمارستان 

 . تقریباً صددرصد است NICUو  PICUدربرخی بخشها از جمله 

:  این بخشها عبارتند از. مرکز آموزشی درمانی کودکان در بیشتر رشته ها دارای بخش فوق تخصصی است

 -نفرولوژی -انکولوژی –نوزادان  –ایمونولوژی کودکان  –اندوکرینولوژی کودکان  –نورولوژی کودکان 

جراحی  – PICU  ،NICU –گوارش کودکان  –بیماریهای تنفسی و ریه   -بیماریهای عفونی  -کاردیولوژی

 . ارولوژی کودکان  –کودکان 

( جهت سرویس دهی به بیماران هموفیلی و موارد مشابه) بخشهای دیگر مثل بخش تاالسمی و بیماریهای خون

گفتار درمانی و ) بیهوشی کودکان فیزیوتراپی  –( اسکن CTرادیولوژی و  -شامل  سونوگرافی) رادیولوژی

که جزء معدود بخشهای فعال در زمینه تهیه ) آزمایشگاه و پاتولوژی  –دیالیز  –ادیومتری  –( کاردرمانی

Frozen Section  و داخلی یا عمومی کودکان نیز مشغول خدمت رسانی به هموطنان این ناحیه می ( است

 . باشند

و کارورزان و اورژانس بیمارستان بصورت شبانه روزی فعال است و از تمام مدت شبانه روز عالوه بر دستیاران 

همانطورکه قبالً هم اشاره کردم از . کارآموزان پزشکی از وجود پزشکان متخصص کودکان نیز استفاده می شود

زمان شروع فعالیت بیمارستان یکی از فعالترین و پرکارترین بخشها بخش جراحی کودکان بوده واز زمان دکتر 

. سال با کیفیت مطلوب در آن انجام می گیرد 51د کمتر از قره بیگلو تاکنون تقریباً تمام اعمال جراحی در افرا

تا  5در طی دوران جنگ تحمیلی بسیاری از همکاران جراح کودکان سایر مراکز بصورت دوره ای وبرای مدت 

ماه به بیمارستان کودکان تبریز اعزام شده و ضمن انجام اعمال جراحی و همکاری با  دکترقره بیگلو به ارتقاء  1

 . ش نیز کمک کرده اندعلمی بخ
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یکی از علل شایع اعزام بیماران به این مرکز خصوصاً از کشورهای مجاور ناهنجاریهای مادرزادی نیازمند عمل 

که بعنوان رئیس بخش جراحی کودکان و نوزادان بودند  5215استاد دکترقره بیگلو از سال . جراحی است

پس از نیل به افتخار بازنشستگی دعوت مجدد مسئولین خدمات شایانی به درمان و آموزش نمودند بطوریکه 

دانشگاه را برای ادامه فعالیت لبیک گفته و بدون هیچ چشمداشتی و بطور شبانه روزی به آموزش و پژوهش و 

درمان ادامه دادند و در طی ریاست ایشان دو نفر از همکارانشان بدلیل کار در جوار ایشان بمدت چندین سال 

و محاسبه فعالیتشان در کنار استاد بعنوان ( بیمارستان امیرکبیر) ا طی دوره ای کوتاه مدت در تهران اجازه یافتند ب

مدتی از دوره بعنوان فوق تخصص جراحی کودکان پذیرفته و مشغول کارشوند، یعنی دکتراحدمیدیا و 

ترقره بیگلو هنوز هم بعنوان استاد دک. به افتخار بازنشستگی نایل آمدند 84دکترحسین یزدانی که در حوالی سال 

از . استاد افتخاری و بدون هیچ پاداش و دریافت مبلغی همکاران خود را از تجربیات خود بهره مند می سازند

به بعد ریاست بخش جراحی کودکان به دکترسعیداصالن آبادی سپرده شد که هنوز هم متصدی این  5284سال 

جراح )ه بیگلو و  دکتراصالن آبادی و دکترمسعود جمشیدی در حال حاضر عالوه بر  دکترقر. امر هستند

و  ENTمتخصص )دکتر شهین عبدالهی فخیم   -(ارولوژیست کودکان) دکترفهیمه کاظمی راشد   –( کودکان

در بخشهای جراحی، ارولوژی و ( ENTمتخصص ) و دکتریلدا جباری مقدم( فلوشیپ شکاف لب وکام 

ENT بیهوشی بیمارستان هم  دکترسیدهاشمی سیداسکوئی و  دکتر مهین متخصصین . مشغول به کارهستند

خوشبختانه بخش جراحی کودکان تبریز در طی آخرین بازدید هیئت محترم بوردجراحی . سیدحجازی هستند 

مورد تائید مشروط برای تربیت نیروی متخصص این رشته قرارگرفته اما بعلت عدم استقبال رشته از طرف 

 . انسته نسبت به جذب دستیار فوق تخصص موفق شودداوطلبان هنوز نتو

درصد آن در طی سال اشغال است همچنین  61تخت است که بطور متوسط  21بخش جراحی کودکان دارای 

PICU  تخت و  8دارایNICU  تخت دارد که برحسب نیاز برای  41تخت و بخش نوزادان هم  8دارای

 1تعداد اتاقهای عمل بیمارستان نیز در حال حاضر . تفاده می شودبیماران جراحی و داخلی کودکان و نوزادان اس

صورت گرفته  5285بازسازی و تجهیز اتاق عمل در سال ) تخت ریکاوری هم در آن موجود است  2تا بوده و 

 . هزار عمل کوچک و بزرگ انجام می گیرد 6تا  1و در این بخش سالیانه بطور متوسط بین  بین ( است 
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 اصفهان( ع)الزهرا بیمارستان 

به  اینجانب دکتر محمود اشرفی فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان از طرف وزارت  5264در خرداد  

بهداشت، درمان وآموزش پزشکی ماموریت خدمت در دانشکده پژشکی اصفهان داده شد و محل خدمت وی 

در بخش ارتوپدی برای جراحی کودکان در بدو ورود یک اتاق با چهار تخت . هم بیمارستان امین تعیین گردید

متاسفانه گروه های . اختصاص دادند وکارجراحی روی شیرخوار و کودک با این امکانات شروع گردید

آموزشی اعم از بیهوشی، نوزادان ، کودکان، جراحی، پرستاری و رادیولوژی آشنایی با مسائل جراحی نوزادان و 

برنامه ریزی آموزشی برای گروهای مختلف تدوین گردید و به دو  بالفاصله اقدامات و. شیرخواران نداشتند

پرستار خانمها دهستانی و محمودیان برای آموزش در اتاق عمل و بخش جراحی کودکان به بیمارستان امیر کبیر 

در ظرف مدت کمتر از شش ماه یک بخش موقت با بیست تختخواب ووسایل و .در تهران ماموریت داده شد

برای نوزادان و شیر خواران فراهم گردید و در عین حال که به درمان بیماران پرداخته می شد به  تجهیزات الزم

در این مدت مشکل عمده ما . آموزش دانشجویان، کارورزان و دستیاران گروه جراحی عمومی نیز پرداخته شد

که با عالقه مندی  اتاق عمل بزرگسال و کنترل درجه حرارت و مشکالت بیهوشی بود، در این شرایط بود

وپشتکار دکتر حسنعلی سلطانی متخصص بیهوشی و همکاری تنگا تنگی که با همدیگر داشتیم بتدریج مشکالت 

اتاق عمل مستقل با همفکری استاد گرانقدر دکتر  2تختخوابی با  26همزمان طرح ایجاد بخش . مرتفع گردید

ز محل از نظرات سازنده ایشان بهره گیری شد ریخته شده ولی اله محرابی که بنا به دعوت از ایشان و باز دید ا

که به تصویب هیات رئیسه وقت دانشگاه رسید، در نتیجه باز سازی بخش و اتاق عمل شروع و همزمان وسایل 

بخش جدید و اتاق عمل جدید راه اندازی  5266در سال . مورد نیاز برای بخش و اتاق عمل نیز خریداری شد

ت نوزادان ما حل نشده و برنامه ریزی برای ایجاد بخش جراحی نوزادان با ظرفیت دوازده هنوز هم مشکال.شد 

در تمام این مدت دستیار جراحی عمومی در طی دوره آموزش .راه اندازی شد5265انکوباتورانجام ودر سال 

ی و جراحی  بمدت حداقل چهار ماه در بخش جراحی کودکان فعالیت آموزشی داشته و دانشجویان پزشک

ارزشیابی بخش جراحی کودکان و نوزادان  5263در سال . کارورزان نیز دوره چرخشی جراحی کودکان داشتند

توسط هیات برد مامور از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تایید برای آموزش فوق 

اکنون عضو هیات تخصص قرار گرفت و اولین دستیار فوق تخصص دکتر محمد هادی رفیعی گزینش شد که 

در  .علمی میباشد و دومین نفر هم دکتر حیدر علی داوری است که ایشان هم استاد گروه جراحی کودکان است

برای تعیین محل و ساختار داخلی  اینجانبکه  ساختن بیمارستان الزهرا از سر گرفته شد5268ضمن از سال 

پایان یافت و از  5251ن بیمارستان در سال بخش جراحی کودکان و نوزادان مرتب نظارت داشتم و ساختما

 NICUبخش جراحی کودکان و نوزادان ازبیمارستان امین به الزهرا منتقل شد و بتدریج  5251بهمن ماه 

نیز اضافه گردید که در حال حاضر با پنج هیات علمی دو استاد ودو دانشیار ویک استاد یار اداره می   PICUو

کلیه اعمال جراحی ناهنجاری مادرزادی نوزادان اعم از : انجام می شود شامل  اعمالی که در این مرکز. شود
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کرانیو فاشیال، بقایای سینوس برانکیال، انواع آترزی های دستگاه گوارش، ناهنجاری های آنورکتال، بیماری 

تق های هیرشپرونگ، کیست کوله دوک، کیست های مادرزادی کبد، انواع ناهنجاری های اوروژنیتال، انواع ف

دیافراگم، انواع نقائص جدار شکم، هیدروسفالوس، اسپینال دیسرافیسم، کیست های مادرزادی ریه، تومورهای 

خوش خیم و بدخیم  اعم از کیست هیگروما، تراتومای گردن و کیست تیروگلوس، توده های مدیاستن، توده 

ومورهای ژنیتال، بافت های نرم اندامها های کبدی، کلیه، توده های رتروپریتوان، تراتوم ساکروکوکسیژیل، ت

بعالوه کلیه اعمال جراحی سر و گردن، توراکس، شکم، اندام ها، دیواره .وجداسازی دو قلوهای بهم چسبیده

شکم، دستگاه گوارش،دستگاه اوروژنیتال،انواع تومورها و بعضی اعمال الپاروسکپی در روی شیرخواران 

کودکان با گروه داخلی کودکان بخصوص با نوزادان،نفرولوژیست  گروه جراحی. وکودکان انجام می گیرد

 \NICUها،ایمونولوژیست ها ،آنکولوژیست ها ،کاردیولوژیست ها، هماتولوژیست ها ،سایکولوژیست ها و

PICU  کودکان ارتباط علمی داشته و کالس های آموزشی و چرخشی دستیاران از داخلی به جراحی و فلوی

با گروه جراحی عمومی نیز کالس های مشترک، راند  مشترک هفتگی .جراحی به نوزادان ماهانه انجام می شود 

می بینند و کشیک داشته و دستیاران جراحی حداقل چهار ماه در بخش جراحی کودکان و نوزادان آموزش 

بخش و اورژانس جراحی کودکان و نوزادان را با نظارت مستقیم استاد کشیک جراحی کودکان انجام می 

در اتاق عمل دو فضا برای شیرخواران . بخش جراحی با گروه متخصصین بیهوشی ارتباط تنگاتنگ دارند. دهند

کودک در آن فضا که تلویزیون و اسباب بازی یکی اتاق انتظار که مادر به همراه . وکودکان تعبیه شده است

متناسب وجود دارد مشغول می شوند و فضای دیگر اتاق پریمدیکیشن است که مادر با لباس مخصوص اتاق 

عمل همراه کودک وارد می شود و متخصصین بیهوشی که پرونده بیمار را شب قبل مالحظه کرده اند، باز 

رامبخش دریافت داشته و بر روی برانکارد به اتاق عمل منتقل می نگری کرده و کودک در بغل مادرداروی آ

سال با ماشینی که خود هدایت می کنند، به اتاق عمل می روند و نوزادان با  5-4بچه های . گردد

انکوباتورپرتابل از بخش به اتاق عمل منتقل و بالفاصله روی تخت عمل قرار داده شده ومتخصص بیهوشی 

مسئو لیت اداره ونتیالتورو  PICUو NICUبعالوه همکاران بیهوشی در .وع می کند اقدامات الزم را شر

 . مشکالت تنفسی بیمار را بعهده دارند

سال پیش تا کنون تیم شکاف لب و کام مرکب ازجراح کودکان ، گوش وحلق وبینی ، پالستیک  2از 

رشناس تغذیه به سرپرستی  دکتر ،دندانپزشک ،گفتار درمان ،ارتودنتیست ،جراح فک ، سایکولوژیست وکا

هفته ای یک بار بیماران توسط همکاران . مهرداد معمارزاده دانشیار گروه جراحی کودکان تشکیل شده است

در این . تیم ویزیت می شوند و جلسه ماهانه تیم برای تعیین تکلیف روند درمان بیماران پایه ریزی می شود 

 ه است از جمله پیوند کبد روی سگ وگوسفند ،مرکزکار های تحقیقاتی زیادی انجام شد

 .بررسی اثرات مایع آمنیوتیک روی گاستروشزیس ایجاد شده در جنین خرگوش

 .بررسی اثر لیگاتور ترا شه جنین گوسفند  در تکامل ریه جنینی که فتق دیا فراگم در آن ایجاد شده است 
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گوسفند ومقایسه آن باجنین هایی که نخاع در  بررسی اثرات مایع آمنیوتیک بر روی نخاع اکسپوز شده جنین

 .معرض مایع آمنیوتیک قرار نگرفت

 :پزشکان شاغل در بخش جراحی کودکان بیمارستان الزهرای اصفهان عبارتند از

، دکتر هادی رفیعی، دکتر حیدرعلی داوری، دکتر مهرداد معمارزاده، دکتر (رئیس بخش) دکتر محمود اشرفی

 .مسعود ناظم

 :فارغ التحصیل این مرکز عالوه بر دو هیات علمی ذکر شده بشرح زیر معرفی می گردندپزشکان  

 دکتر مسعودجمشیدی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  

 دکتر عمویی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 

 دکتر مهرداد حسین پور عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

  



126 

 

 راحی کودکان بیمارستان نمازی شیرازبخش ج

اعمال جراحی نوزادان و کودکان از بدو تاسیس بیمارستان نمازی بطور پراکنده در این مرکز انجام می شده 

 5226ساله در سال  6از مهمترین این اعمال در آن زمان میتوان به عمل  شانت اسپلنورنال در یک کودک . است

 .فقیت انجام گرفت اشاره نمودکه بامو( توسط جراح امریکایی)

و شروع فعالیت استاد کریم واعظ زاده به عنوان جراح عمومی پس از مراجعت ایشان از انگلستان  5244از سال 

جهت ادامه  5215لغایت  5214ایشان در سال  . تعداد اعمال جراحی کودکان نسبت به قبل رو به افزایش نهاد

 Keisewetterتحت نظر دکتر )در امریکا  ان به مرکز پیتسبورگ تحصیل در رشته جراحی نوزادان و کودک

. پس از مراجعت ایشان فعالیت در این رشته بطور چشمگیری افزایش یافت. عزیمت نمودند( Silverو دکتر 

تا آن هنگام به علت نبودن بخش جداگانه، اغلب بیماران در این گروه سنی در بخش جراحی عمومی و یا 

 .تری می شدند داخلی کودکان بس

چند ماه پس . دکتر سیروس گرامی به عنوان جراح نوزادان و کودکان از امریکا مراجعت نمودند  5212در سال 

از شروع به کار ایشان در همان سال بخش جراحی کودکان بصورت بخشی جداگانه و مستقل در بیمارستان 

 51خت آن متعلق به جراحی عمومی کودکان و ت 14تخت بود که    21این بخش شامل  . نمازی راه اندازی شد

عالوه بر این . رشته جراحی مغز و اعصاب، اورتوپدی و اورولوژی کودکان قرار داشت 2تخت دیگر در اختیار  

 .نوزادان نیز اختصاص به رشته جراحی نوزادان داشت ICUدو تخت در بخش 

جراح کودکان در این بخش مشغول بکار شدند و به عنوان ( تابع کشور هندوستان )دکتر کالنی   5211در سال 

در این رشته  Fellowدکتر تقی زاده به عنوان اولین   5215در سال . ادامه یافت 5215فعالیت ایشان تا سال 

دکتر میرحسینی نیز در این رشته فعالیت   5213لغایت زمستان  5218سال از بهار .  بمدت یکسال تحصیل نمودند

 . و تجربه کسب نمودند

خدمت خود را در دانشگاه و بخش جراحی کودکان ادامه دادند و سپس  5261دکتر گرامی تا اوایل سال  

 . گرفتندتصمیم به ترک ایران 

علیرغم انجام تقریبا کلیه اعمال جراحی اورژانس و الکتیو در گروه سنی نوزادان و کودکان در مدت مزبور و با 

و نیز وجود تعداد کافی تخت بیمار و تعداد کافی ( زاده و دکتر گرامی  دکتر واعظ) حضور دو استاد تمام وقت 

اعمال جراحی در سال ، این بخش تا آن زمان به وزارت علوم و آموزش عالی به عنوان بخش فوق تخصصی 

 .جهت تربیت دستیار معرفی نشده بود 

دکتر عباس بنانی پس از اخذ بورد جراحی عمومی به عنوان استادیار زیر نظر استاد واعظ  5261در شهریور سال 

اقدامات الزم جهت به رسمیت شناخته شدن بخش جراحی  5262در سال . زاده در این بخش شروع بکار نمود

مدارک الزم به  خوشبختانه پس از دو سال پیگیری و مکاتبه و ارسال. نوزادان و کودکان توسط ایشان بعمل آمد
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بخش مزبور از سوی وزارت علوم آموزش عالی جهت تربیت دستیار فوق تخصصی  5261وزارتخانه، در آبان 

 . ثبت و به رسمیت شناخته شد

چند ماه قبل از تاریخ مذکور  دکتر نصرت اله نزاکت گو از سوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز جهت تحصیل 

پس از اتمام دوره و کسب بورد جراحی  5265ایشان در سال . زام گردیددر این رشته به دانشگاه تهران اع

پس از آن دکتر بنانی جهت تکمیل دوره به تهران و سپس به . نوزادان و کودکان به شیراز مراجعت نمودند

مرکز جراحی نوزادان و کودکان )به انگلستان (  Sabbatical leave) تحقیقاتی  -عنوان مرخصی مطالعاتی

 پس از 5263اعزام گردید و در مهرماه سال ( Frankو دکتر Noblett ه بریستول زیر نظر  دکتر دانشگا

برگشت و در بخش جراحی کودکان بیمارستان نمازی بورد جراحی نوزادان و کودکان به شیراز  گذراندن

 .شروع به کار نمودند

ضا فروتن به عنوان دستیار فوق دکتر حمیدر(  5255)دکتر علی بهادر و یکسال پس از آن  5254در سال 

پس از اتمام دوره سه ساله دستیاری و کسب بورد جراحی . تخصصی در این رشته شروع به فعالیت نمودند

به عنوان استادیار در بخش  5252و  5251نوزادان و کودکان، دکتر بهادر و دکتر فروتن به ترتیب در سال 

دو سال از دوره سه ساله  5254لغایت  5251رنگ از سال دکتر حو.  جراحی کودکان مشغول به خدمت شدند

پس از پایان دوره و موفقیت در امتحان بورد، ایشان در . دستیاری در این رشته را در این مرکز سپری نمودند

دکتر نزاکت گو به تیم پیوند کلیه و کبد پیوست و  5254در سال  .مرکز دانشگاهی فسا مشغول به خدمت شدند 

ایشان ایران را به قصد امریکا مرکز  5253در سال . را در رشته جراحی کودکان بتدریج کاهش داد  فعالیت خود

 .ترک کردند Tennesseeدر ایالت  Memphisپیوند کبد 

دوره دستیاری در این ( از فارغ التحصیالن دانشگاه علوم پزشکی شیراز)دکتر سهیل بن رضوی   5253در سال 

از اخذ بورد فوق تخصصی جراحی نوزادان و کودکان و گذراندن دوره ششماهه در رشته را آغاز نمود و پس 

 . به مرکز استان یزد عزیمت و مشغول به خدمت گردید 5282آمریکا به عنوان بورسیه، در سال 

 . سال خدمت صادقانه به افتخار بازنشستگی نائل شدند 23استاد واعظ زاده پس از  5282در سال 

پس از اتمام دوره ( از فارغ التحصیالن دانشگاه علوم پزشکی شیراز)محمدوحید حسینی  دکتر 5286در سال 

ایشان به عنوان استادیار ( 5285در سال )یکسال پس از آن . دستیاری موفق به اخذ بورد جراحی کودکان گردید

 .در این بخش مشغول به خدمت شدند 

طی حکمی از سوی وزیر بهداشت و درمان به عنوان  5251دکتر بنانی پس از ارتقاء به سمت دانشیاری در سال 

در این هئیت ادامه  5288همکاری ایشان تا سال . عضو هیئت بورد جراحی نوزادان و کودکان منصوب شد 

ایشان از سال . در سمت دانشیاری تا کنون عضو هیئت بورد می باشند 5284همچنین  دکتر بهادر از سال . یافت 

به سمت  5285و دکتر فروتن درسال  5258دکتر بنانی در سال . کلیه و کبد همکاری داشته اندبا تیم پیوند  5281

 . استادی ارتقاء یافتند 
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در حال حاضر تیم جراحی نوزادان وکودکان در دانشگاه علوم پزشکی شیراز شامل دو استاد، یک دانشیار و 

 5444بیش از )در گروه  سنی نوزادان و کودکان  در این بخش تقریبا کلیه اعمال جراحی. یک استادیار می باشد

ضمنا الپاروسکپی و . در سطح سایر مراکز معتبر علمی دنیا انجام می شود( عمل متوسط و بزرگ در سال 

توراکوسکپی در سنین شیرخواران و کودکان و نیز پیوند کلیه و کبد در گروه سنی کودکان در این بخش انجام 

 11خش به عنوان مرکز اصلی جراحی نوزادان و کودکان در بیمارستان نمازی دارای هم اکنون این ب. می گردد

همچنین بیمارستان مادر و کودک . کودکان می باشد ICUتخت  4و  NICUتخت  54تخت جهت کودکان، 

مانند جراحی عمومی کودکان، قلب ، چشم ، گوش و )تخت فعال جهت کلیه رشته های جراحی کودکان  14با 

به عنوان مرکز دوم جراحی کودکان از  NICUتخت  6و ( ینی ، مغز و اعصاب ، اورتوپدی و ارولوژیحلق و ب

 . تاسیس شده است ( 5288)ابتدای سال جاری 

با همکاری بخش جراحی کودکان و بخش جراحی کولورکتال دانشگاه علوم پزشکی شیراز با مرکز تحقیقات 

   labو   Live surgeryپاروسکپی بصورت الپاروسکپی تاکنون چندین کارگاه آموزشی ال

Animal برگزار گردیده است. 

 Webبصورت ( اعم ازیافته های بالینی و یا  پاراکلینیکی )کلیه اطالعات بیماران در این مرکز  5281از سال 

base  ثبت گردیده وon line  به آدرس زیر در دسترس می باشد. 

Pedsurg.sums.ac.ir 

 .بخش جراحی کودکان بیمارستان نمازی شیراز بعهده دکتر علی بهادر می باشد در حال حاضر ریاست
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 بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهد

دکتر  1هجری شمسی تحت عنوان درمانگاه شماره  5224این بیمارستان فوق تخصصی و مدرن ابتدا در سال 

بیماریهای واگیر در زمینی به  با هدف درمان( مرحوم دکتر مرتضی شیخ پزشک مردمی و بنام مشهد)شیخ 

با توسعه شهر . مترمربع در محل فعلی واقع در خیابان طاهری جنوبی فعالیت خود را آغاز نمود 1628مساحت 

ایجاد مرکزی خاص ( ع)مقدس مشهد و افزایش جمعیت و روند رو به رشد زائرین بارگاه ملکوتی حضرت رضا 

ین مسائل آن روز بشمار میرفت، لذا با همت بلند بنیاد خیریه جهت مداوای کودکان بیمار یکی از ضروری تر

ساختمان قدیمی که بیشتر جنبه پلی کلینیک داشت تخریب و پس از ساخت مجدد و تجهیز  5263سرور در سال 

همانگونه که از نام . شمسی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد اهدا شد 5251بصورت یک بیمارستان مدرن در سال 

ر می آید اسامی دو انسان بزرگوار بر تارک آن می درخشد اول مرحومه بانو سرور علیزاده که این مرکز ب

بنیادی خیریه تشکیل داده که ابتدا پلی کلینیک سرور و  5261فرزندان ایشان به یادبود مادر گرامیشان در سال 

کتر مرتضی شیخ پزشکی وارسته و سپس بیمارستان کودکان مذکور را بنا نهاده و به دانشگاه اهدا نمودند، دوم د

انساندوست که تمامی عمر پربار خویش را در نقاط مختلف کشور مخصوصاً در میان قشر محروم محالت مشهد 

در میان مردم مشهد زیسته بیماران این شهر مخصوصاً کودکان  5211دکتر شیخ تا سال . به طبابت گذارنده است

 .خاطره ایشان در میان مردم این شهر مقدس زبانزد می باشد را با ایثار فراوان مداوا نمود، نام و

تنها مرکزی است که نه فقط در ( بیمارستان دکتر شیخ) امروزه مرکز پزشکی فوق تخصصی کودکان سرور 

شهر مقدس مشهد و استان خراسان بلکه در شرق و جنوب شرقی کشور ملجا و پناهگاه کودکان و نوزادان بیمار 

کز امروزه با امکانات و تجهیزات روز، پزشکان، متخصصان و فوق تخصص های زبده، بخش این مر. می باشد

. های تخصصی و فوق تخصصی و امکانات کلینیکی و پاراکلینیکی بطور شبانه روزی مشغول فعالیت است

لسوز درمانگاه شماره دویِ سالهای دور، امروزه مرکزی است که بعنوان یک بیمارستان درجه یک با پرسنلی د

در حال ارایه خدمات به کوکان بیمار و مرکزی است آموزشی برای فرزندان ایران زمین که در آینده سرمایه 

 .های پزشکی این مرز و بوم خواهند شد

 :تختخوابه دکتر شیخ دارای بخش های کودکان بشرح زیر می باشد 514بیمارستان فوق تخصصی و 

5- NICU  وPICU  

 (Day Care) بخش بیماران سرپائی -1

 اتاق عمل -2

 بخش هماتولوژی و انکولوژی -4

 بخش جراحی نوزادان و کودکان -1

 بخش نفرولوژی -6

 بخش دیالیز -5
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 بخش اورژانس -8

 بخش مراقبت های اورژانس کوتاه مدت -3

 پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی -54

 بخش آسیب شناسی -55

 آزمایشگاه -51

 رادیولوژی -52

 مداخالت تشخیصی، اندوسکوپی، تست عرق، مانومتری رکتال، یرودینامیکواحد  -54

 دندانپزشکی سرپائی و تحت بیهوشی -51

 کلینیک گفتار درمانی -56

 واحد شکاف کام و لب -55

) بخش جراحی کودکان بیمارستان فوق تخصصی کودکان سرور : بخش جراحی کودکان بیمارستان دکتر شیخ

افتتاح شد و ضمن  5256ی وقفه دکتر فتح اله روشن ضمیر بتدریج تکمیل و در سال با تالش های ب( دکتر شیخ

انجام اعمال جراحی گوناگون توسط دکتر روشن ضمیر بتدریج در سالهای بعد دکتر احمد بذرافشان، دکتر 

با کوشش رئیس بخش جراحی دکتر مهران . هیرادفر و دکتر رئیس السادات نیز به کادر بخش اضافه شدند

یرادفر و رایزنی های مکرر با گروه ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازدیدهای مکرر در ه

صالحیت آموزشی بخش جراحی کودکان برای تربیت فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان به  5285سال 

داده در حالیکه تعداد  بیمار ماهانه خدمات ارائه 644در حال حاضر این بخش بطور متوسط به . تأیید رسید

بخش جراحی کودکان بیمارستان دکتر شیخ در تمام ساعات شبانه . بیشتری نیز بطور سرپائی درمان می شوند

. می باشد( ع)روز پذیرای بیماران مختلف از سراسر استان پهناور خراسان، استانهای مجاور و زائرین امام رضا

تخت  4تخت انکوباتور و  post icu  ،4ینیک، اتاق تخت دی کل 51تخت عمومی،  18این بخش دارای 

NICU  تخت خصوصی می باشد 6جراحی و. 

بخش جراحی کودکان در حیطه آموزش دانشجویان پزشکی، کارورزان، دستیاران جراحی عمومی، دستیاران 

ارولوژی و در آینده نزدیک دستیاران فوق تخصصی جراحی کودکان و برنامه های آموزش مدون حرف 

 .شکی کامالً فعال می باشدپز

ضمناً به همت  دکتر محمد غروی متخصص بیهوشی و عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد فلوشیبی بیهوشی 

 .کودکان برای اولین بار در دانشگاه مشهد در بیمارستان دکتر شیخ دایر شده است

 :کادر علمی و درمانی بخش جراحی کودکان بیمارستان دکتر شیخ عبارتند از

 -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان: مهران هیرادفر دکتر -5

 رئیس بخش
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 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فوق تخصص جراحی کودکان و نوزادان: دکتر احمدبذر افشان -1

 اناستادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، فوق تخصص جراحی کودکان و نوزاد: دکتر مرجان جودی -2

فوق تخصص جراحی کودکان و  -عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی: دکتر علی رئیس السادات -4

 نوزادان

 عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد متخصص بیهوشی: دکتر محمد غروی فرد  -1

 متخصص جراحی مغز و اعصاب -استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد: دکتر سمیرا ذبیحیان -6

 ص جراحی مغز و اعصابمتخص: دکتر محمود میرمعزی -5

 فلوی ارولوژی کودکان: دکتر پریسا سعیدی -8

ریاست بیمارستان در حال حاضر به عهده دکتر رضا سعیدی فوق تخصص نوزادان و مدیریت بیمارستان نیز به 

 .عهده دکتر سعید معلمی است

سرور همکارن و ضمن سپاس از تالش ها و خدمات تمام پزشکان و پرسنل بیمارستان و بنیاد خیریه : تذکر

آموزشی و مدیریتی انجام داده  -استادانی که از بدو تأسیس بیمارستان دکتر شیخ خدمات ارزنده و شایسته علمی

 :اند عبارتند از

استاد و عضو هیئت علمی گروه کودکان، مدیر گروه سابق گروه کودکان دانشگاه علوم : دکتر خوارزمی -5

 پزشکی مشهد

 و عضو هیئت علمی گروه کودکان دانشگاه استاد: دکتر بنی هاشم -1

 استادیار جراحی کودکان دانشگاه شهید بهشتی: دکتر روشن ضمیر -2

 متخصص گوش، حلق و بینی، رئیس سابق بیمارستان دکتر شیخ: دکتر دانشور -4

 استادیار گروه رادیولوژی و رئیس سابق بیمارستان دکتر شیخ: دکتر علمداران -1

 دکتر معلمی مدیران بیمارستان دکتر شیخدکتر عبدی و  -6

 

  



132 

 

 بیمارستان بوعلی سینا ساری

بیمارستان بوعلی سینای مازندان واقع در ساری مرکز استان مازندران دارای بخش های فوق تخصصی 

 .انکولوژی، نفرولوژی، گوارش، نورولوژی، آندوکرینولوژی، عفونی، ژنتیک و نوزادان می باشد

مرکز تحقیقات . تخت می باشد 8با  PICUتخت و  51با  NICUا همچنین دارای بیمارستان بوعلی سین

 .تاالسمی و گروه پژوهشی در بیمارستان در کنار بخش جراحی کودکان فعال هستند

در بیمارستان  5251بخش جراحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سال :بخش جراحی کودکان

بخش جراحی کودکان ابتدا درون بخش . تخت می باشد 51ن بخش دارای ای. بوعلی سینا ساری افتتاح شد

اتاق سه تخته  1بخش دارای . سال گذشته بخش مستقل جراحی کودکان دائر شده است 1کودکان بود ولی از 

جهت بستری بیمار و دو اتاق مخصوص ایزوله و اتاق اساتید که دارای کتابخانه و کامپیوتر جهت دسترسی به 

 .است، می باشد و همچنین اتاق بازی با وسایل بازی کودکان موجود استاینترنت 

افتتاح و شروع به درمان کودکان بیمار استان در سطح تخصصی نموده  5251بخش جراحی کودکان در سال 

در این بیمارستان در حال حاضر کلیه اعمال جراحی نوزادان و کودکان هر روزه در اتاق عمل انجام می . است

اخیراً الپاراسکوپی نیز به سیستم اتاق . اتاق عمل دارای امکانات نسبتاً کامل جراحی کودکان، می باشد. شود

 .کلیه وسایل سیستوسکوپی و اندوسکوپی کودکان در اتاق عمل موجود می باشد. عمل اضافه شده است

کلیه اعمال . م می شودعمل جراحی الکتیو و اورژانس توسط جراحان کودکان انجا 514ماهانه به طور متوسط 

جراحی کودکان شامل گوارش، ارولوژی و پالستیک کودکان در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا انجام می 

 .شود

همچنین . کنفرانس هفتگی در روزهای دوشنبه و ژورنال کالب هر ماه با گروه کودکان برگزار می گردد

راحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار می کنفرانس مشترک هر سه ماه یکبار با گروه کودکان و ج

 .گردد

در یک سال گذشته . امکانات جانبی شامل مانومتری و یورودینامیک است که به طور فعال مشغول فعالیت است

تیم شکاف کام و لب با کمک همکاران جراحی فک، گوش و حلق و بینی، پالستیک، پروتز، شنوایی سنجی و 

شده است که ضمن برگزاری جلسه ماهیانه، در خصوص نحوه درمان بیمارانی با مشکالت  گفتار درمانی تشکیل

 .متعدد توسط تیم بررسی و بحث می شود

دکتر عبداله  -دکتر علیرضا علم)جراح کودکان با رتبه دانشیاری می باشند  1بخش جراحی کودکان شامل 

 (موسوی
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 بابل -بیمارستان کودکان امیرکال

در زمینی به مساحت ده هزار متر مربع  5241کان امیرکال در شهر امیرکال شهرستان بابل در سال بیمارستان کود

و بعنوان بیمارستان امدادی زیر   توسط فردی خیرخواه به نام مرحوم حاج محمد صادق شفیع زاده احداث شد

 . نظر جمعیت هالل احمر مشغول فعالیت در زمینه های جراحی عمومی و ارتوپدی بود

با انجام تغییرات اساسی و بازسازی و تجهیزات مدرن و کادر مجرب با تالش  دکتر احمد خالق  5254در سال 

نژاد ریاست محترم وقت دانشگاه تبدیل به بیمارستان کودکان شد و بتدریج بیمارستان گسترش یافت و بخش 

  .جراحی کودکان از بخشهای اساسی بیمارستان گردید

قلب  –در کنار بخش جراحی بیمارستان بخشهای مختلفی از جمله کلیه بخش های فوق تخصصی مانند گوارش 

 . خون و هماتولوژی قرار دارد –عفونی  –ایمونولوژی و آلرژی  –غدد  –مغز و اعصاب  –نفرولوژی  –

 3ادان بوده که دارای بخش نوزادان بیمارستان از بخش های بسیار فعال و مرکز تربیت فلوی فوق تخصصی نوز

نیز بوده که بیماران بعد از اعمال جراحی که نیاز به مراقبت  PICUمی باشد و مرکز دارای بخش  ICUتخت 

 . ویژه دارند به آن بخش منتقل می گردند

مرکز ژنتیک می  –تاالسمی  –اورژانس بیمارستان از بخشهای فعال بوده و مرکز دارای بخش های همودیالیز 

 . بخش پیوند مغز استخوان نیز در حال راه اندازی استباشد و 

 . از بخشهای فعال مرکز بخش آزمایشگاه و پاتولوژی و بخش رادیولوژی می باشد

نوار مغز و عضله و  –اکوکاردیوگرافی  –برونکوسکوپی  –تقریبا کلیه اقدامات تشخیصی مانند آندوسکوپی 

 . کمک کننده به بخش جراحی باشد در این مرکز انجام می گیرددستگاه یورودینامیک که می تواند جزء موارد 

اتاق عمل و بخش  2بیمارستان دارای . از بخش های قدیمی و فعال بیمارستان امیرکال می باشد   بخش جراحی

 . ریکاوری می باشد و تقریبا کلیه اعمال جراحی مربوط به جراحی کودکان در این مرکز انجام می گیرد

کولونوسکوپ به هر دو صورت می باشد و یک دستگاه  –ز به دستگاههای آندوسکوپ اتاق عمل مجه

 . الپاراسکوپی نیز در مرکز موجود است که در بعضی از موارد از آن استفاده می گردد

 –برونکوسکوپی  –کولونوسکوپی  –آندوسکوپی  –جراحی مانند ازوفاکوسکوپی  اقدامات تشخیصیکلیه 

و  –دو جراح کودکان به نام های  دکتر عباس هادیپور . در اتاق عمل مرکز انجام می گیرد .... سیستوسکوپی و 

 .تان مشغول انجام وظیفه می باشنددکتر سهیل اوصیاء در این بیمارس

 

 بیمارستان کودکان قدس استان قزوین

قبل از آن کودکان در . خورشیدی باز می گردد5214آغاز به کار بخش بیماریهای کودکان در قزوین به سال 

کلینیک معاینه و اقدامات درمانی انجام می شد، در سال مذکور اولین بخش کودکان در بیمارستان بوعلی سینای 

درمان کودکان بعمل می آوردند ولی در قبل از آن سال  دکتر تنکابنی تالش وافری جهت . قزوین افتتاح گردید
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بخش بستری کودکان ابتدا دکتر سینک اشتغال به کار داشتند و سپس دکتر ابوالقاسم کمالی به ایشان پیوستند و 

 .بخش کودکان را اداره می کردند

این بخش در کنار بخشهای زنان و داخلی در بیمارستان بوعلی سینا واقع شده بود که از قدیمی ترین 

 .یمارستانهای این استان است ب

با گسترش بخش و افزوده شدن تعداد متخصصین کودکان و تأسیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین درسال 

بدین منظور . ، نیاز به گسترش بخشهای کودکان به خصوص با افزایش جمعیت کودکان، احساس می شد5264

بیمارستان مستقلی 5254بهمن 11می رسید تا اینکه دراقدام به تأسیس بیمارستان کودکان فوق العاده جدی بنظر 

 .جهت کودکان این استان در نظر گرفته شد

بیمارستان مذکور که ابتدا جهت بیماران جذامی بنا و ساخته شده بود با تغییرات صورت گرفته تبدیل به 

 .بیمارستان کودکان قدس شد

سپس با انتقال بخش گوش و حلق و بینی به این  این بیمارستان در ابتدا جهت کودکان در نظر گرفته شده و

 .دانشگاه نیز به این مرکز منتقل شد ENTبیمارستان بخش 

اقدام به پذیرش  5251-52بیمارستان محل کارآموزی و کارورزی دانشجویان پزشکی بود تا اینکه درسال 

 .دستیارکودکان کرده و تا حال نیز پذیرش دستیارکودکان ادامه دارد

در این استان 5258سال پس ازراه اندازی بخش کودکان درآذرماه 14از تأسیس بیمارستان کودکان و سال بعد8

جراح کودکان بنام دکتر سعید طرالن در بیمارستان کودکان قدس آغاز به کار کرد، در ابتدا برای توجیه 

ان انجام شد، مسئولین و آموزش تیم کاری اقدامات فراوانی صورت گرفت و اعمال تخصصی جراحی کودک

تغییرات الزم صورت گرفت، اتاق عمل جداگانه ای برای جراحی کودکان ساخته شد و سر انجام در فروردین 

ایشان توانستند بخش جراحی کودکان را در کنار بخش گوش و حلق و بینی تأسیس نموده و شروع به کار 5253

رو به فزونی گرفته و اکثر اعمال جراحی و از آن زمان تاکنون تنوع و تعداد اعمال جراحی کودکان . کنند

اورولوژی کودکان در این مرکز انجام می شود بنحوی که تأثیر قابل توجهی در افزایش سطح رسیدگی و 

 .مراقبت و درمان کودکان بیمار داشته است 

اران امروزه دستیاران گروه جراحی حضور دائمی در این بخش داشته و بخش جراحی کودکان به آموزش دستی

اخیراً بخش جراحی کودکان ،اقدام به خرید . جراحی عمومی طبق برنامه تنظیمی گروه هر ماهه  ادامه می دهد

بخش جراحی کودکان عالوه بر خدمات . دستگاه یورودینامنیک کرده که در حال نصب و راه اندازی است 

نیز خدمت رسانی کرده و در  گسترده ای که به کودکان بیمارستان قزوین می دهد به استانهای همجوار

 .حدامکان اقدام به پذیرش بیماران استانهای مجاور مینماید

بصورت مشترک توسط بخش داخلی و جراحی کودکان مورد   PICUو    NICUدر حال حاضر بخشهای  

 .استفاده قرارگرفته و به امر مراقبت از بیماران بدحال در این بخشها می پردازند
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دو نفر فوق تخصص جراحی کودکان که در بیمارستان مشغول به کار هستند، فوق تخصصهای امروزه عالوه بر 

نوزادان، نفرولوژی، خون و انکولوژی، غدد و متابولیسم، آسم و آلرژی، عفونی، قلب و متخصص اختالالت 

وم مربوط به خواب در کنار متخصصین کودکان و گوش و حلق و بینی و پاتولوژیست، رادیولوژیست و عل

 .آزمایشگاهی در مرکز مربوطه مشغول به فعالیت هستند

، جراحی کودکان و گوش و حلق و بینی، بخش 1و5بخشهای دائر در بیمارستان شامل بخشهای کودکان 

، رادیولوژی، آزمایشگاه و پاتولوژی و ادیومتری است که با گسترش فضای بیمارستانی ، ENTنوزادان، بخش  

ضمناً بیمارستان نیز  دارای بخش مربوط به بیماران  . و کودکان اضافه خواهد شد یک بخش به بخشهای جراحی

خاص و تاالسمی است که خدمات الزم در این بخش به طور مستمر به این بیماران ارائه می گردد و بیماران 

      .جهت شیمی درمانی نیزبدان بخشها مراجعه و تحت پوشش قرار می گیرند

 :جراحی کودکان عبارتند از پزشکان شاغل در بخش

 دکتر سعید طرالن فوق تخصص جراحی کودکان و رئیس بخش  -5

 دکتر صادق صادقی پور جراح کودکان -1
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 اسامی جراحان کودکان ایران بترتیب حروف الفبا  

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

 دکتر محمدحسین خردپیر 18 دکتر احمد آهنگران 5

 دکتر حیدرعلی داوری 13 دکتر جواد احمدی 1

 دکتر صالح الدین دلشاد 24 دکتر نصراله استادیان 2

 دکتر دیانا دیاز 25 دکتر منوچهر امیرفیض 4

 دکتر سیدمحمدعلی رئیس السادات 21 دکتر محمود اشرفی امینه 1

 دکتر محمدهادی رفیعی 22 دکتر سعید اصالن آبادی 6

 دکتر کیوان رفیعیان 24 اللهیدکتر امید امان  5

 دکتر محسن روزرخ 21 دکتر مهرداد ایزدی 8

 دکتر فتح اهلل روشن ضمیر 26 دکتر سهیل اوصیا 3

 دکتر محمد سعیدا 25 دکتر بهاره اشجعی 54

 دکتر جواد سیدی 28 دکتر احمد بذرافشان 55

 دکتر مهرداد سلیمانی 23 دکتر سیدعباس بنانی 51

 دکتر امراله سلیمی 44 سیدسهیل بن رضویدکتر  52

 دکتر منصور شیخ 45 دکتر علی بهادر 54

 دکتر صادق صادقی پور 41 دکتر هوشنگ پورنگ 51

 دکتر ناصر صادقیان 42 دکتر امیر پیروز 56

 دکتر احمد صدیقی 44 دکتر مهران پیوسته 55

 دکتر حلیم بردی طعنه 41 دکتر مصطفی جابر انصاری 58

 دکتر سعید طرالن 46 جهانگیری ادکتر فریب 53

 دکتر شمس الدین عاملی 45 دکتر محمد جوانمردی 14

 دکتر شهنام عسکر پور 48 دکتر مسعود جمشیدی 15

 دکتر علیرضا علم صاحب پور 43 دکتر مرجان جودی 11

 دکترعیدالحمید عموئی 14 دکتر مهرداد حسین پور 12

 دکتر جواد غروبی 15 دکتر سیدمحمد وحیدحسینی 14

 دکتر پیروز فرهود 11 دکتر محمدحسین حورنگ 11

 دکتر حمید فروتن 12 دکتر عباس خالصی 16

 دکتر منوچهر قربانپور 14 دکتر احمد خالق نژاد طبری 15
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 اسامی جراحان کودکان ایران بترتیب حروف الفبا

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

 دکتر سیدمحمود موسوی 68 فیروز قره بیگلو دکتر 11

 دکتر بابک میرسلطانی 63 دکتر مریم قوامی عادل 16

 دکتر علیرضا میرشمیرانی 54 دکتر مهدی کالنتری 15

 دکتر لی لی مهاجرزاده  55 دکتر جعفر کورانلو 18

 دکتر مسعود ناظم 51 دکتر رئوف موید نجفی 13

 دکتر هدایت اهلل نحوی 52 دکتر ولی اله محرابی 64

 دکتر سیدجواد نصیری 54 دکتر احمد محمدی پور 65

 دکتر عباس هادیپور 51 دکتر میرنظام میرچرخچیان 61

 دکتر مهران هیرادفر 56 دکتر احد مدیا 62

 دکتر کریم واعظ زاده 55 دکتر فرشید مقدم 64

 دکتر محمد والی بلوچ 58 دکتر منصور مالئیان 61

 دکتر حسین یزدانی 53 مرتضی محمودیدکتر  66

   دکتر سیدعبداهلل موسوی 65

 

 ضمناً       

دکتر نصرت اله نزاکت گو و دکتر محمد مدرسی که از  -دکتر سید حسین یزدانی -آقایان دکتر بهرام الهی* 

 .جراحان کودکان دانش آموخته ایران هستند در خارج از کشور به کار اشتغال دارند

دکتر سید احدی و دکتر آل آقا به  –سه عضو انجمن جراحان کودکان به نام آقایان دکتر مهدی نژاد ** 

 . رحمت ایزدی پیوستند 
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 ایرانجراحی کودکان در طرح تکمیلی تعیین وضعیت چارت اطالعاتی 

 در رابطه با وضعیت موجود جراحی کودکان و تولیدات علمی این رشته فرم اطالعات استانها

   : تعداد کل جمعیت      : نام استان

 (:ماه 14تا )جمعیت شیرخواران     (: تا یکماهگی)نوزادان  جمعیت

 :سال 58تا  1 جمعیت    (: سال 1-1)جمعیت کودکان 

 : تعداد تختهای کودکان     : تعداد تختهای بیمارستانی

 :تعداد تختهای جراحی کودکان     : تعداد تختهای جراحی

 : PICUتعداد تختهای      : NICUتعداد تختهای 

 : تعداد جراحان کودکان

 خیر  بلی   آیا بخش جراحی کودکان مستقل در استان هست؟ 

 در صورت پاسخ مثبت، چند تخت در این بخش موجود است؟

 :تعداد بیماران جراحی کودکان در استان در سال

 : نحوه پوشش بیماران جراحی کودکان در استان

  شوددر استان انجام میتوسط جراح کودکان  شودتوسط جراح عمومی در استان انجام می  

شودبه استان دیگر اعزام می 

 خیر  بلی   آیا بیمارستان کودکان مستقل در استان هست؟ 

 در صورت پاسخ مثبت، چند تخت در بیمارستان موجود است؟

 :از جراحی قبل کودکان در موربیدتی و میزان مورتالیتی

 :نوزادان قبل از جراحی در موربیدتی و میزان مورتالیتی

 :شده جراحی کودکان در موربیدتی و میزان مورتالیتی

 :شده نوزادان جراحی در موربیدتی و میزان مورتالیتی

 :اسامی جراحان کودکان استان

 : سابقه کار پیمانی  رسمی    نوع استخدام

 :سابقه کار پیمانی  رسمی  (عضو هیئت علمی)دانشگاهی 

 استاد دانشیار استادیار   رتبه علمی 

  :    /  / تاریخ شروع فعالیت جراحی کودکان در استان

 : نام فردی که اولین فعالیت جراحی کودکان را در استان شروع کرده است

 :کودکان جراحی ی حرفه از کشور کودکان جراحان مندی رضایت میزان

 :زایمانهای زنده در سالتعداد 
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 :تعداد بیماریهای مادرزادی در سال

 :تعداد بیماران کودک در سال

 :وضعیت علمی جراحان کودکان

 کودکان  طرحهای تحقیقاتی انجام شده توسط جراحان تعداد و عناوین .5

 تعداد و عناوین مقاالت هر جراح کودکان .1

a. مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی و عناوین تعداد 

b.  مقاالت منتشر شده در مجالت خارجیو عناوین تعداد 

 کودکان تعداد و عناوین کتب چاپ شده توسط جراحان .2

 هاتعداد و عناوین مقاالت ارائه شده در کنگره .4

a. های داخلیتعداد و عناوین مقاالت ارائه شده در کنگره 

b. های خارجیتعداد و عناوین مقاالت ارائه شده در کنگره 
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