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-4مقدمه
رشتهي فوق تخصص خون و سرطان كودكان ،در ايران،بطور رسمی از حدود  35سال پيش فعاليت خود را در زمينهي درمان بيماران و
آموزش دستياران تخصصي كودكان آغاز نمود و از سال  1331در دو مركز آموزشي -درماني كودكان مفيد (دانشگاه علوم پزشكي شهيد
بهشتي) و كودكان حضرت علياصغر (دانشگاه علوم پزشكي ايران) به حيطهي آموزش فوق تخصصي وارد شد که تا سال  ،1311تعداد
36نفر در اين رشته فارغالتحصيل شده اند و در  24دانشگاه علوم پزشكي سراسر كشور مشغول به خدمت گرديدند و از اين تعداد 3 ،نفر
داراي رتبهي استادي ميباشند .در طي اين مدت ،دو مركز آموزشي فوقتخصصي ديگر ،به ترتيب در دانشگاه علوم پزشكي اهواز ،در
سال  1313و دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،در سال  1313نيز مجوز تربيت دستيار فوق تخصصي در اين رشته را كسب نمودهاند.
به دنبال راهاندازي رشتهي خون و سرطان كودكان در ايران ،در دههي 33هجري شمسي و به واسطهي نرخ باالي رشد جمعيت زير 13
سال كشور تا حد  33درصد و نيز اهميت روزافزون بيماريهاي خوني كودكان و بيماريهاي مادرزادي خوني در عرصههاي سالمت،
درمان ،اقتصاد و پزشكي ،گسترش كمي و كيفي اين رشته در دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور ،از اهميت راهبردي برخوردار
گرديده است .شيوع باال و ادامهي گسترش بيماريهاي خوني مادرزادي و اكتسابي (اعم از تغذيهاي ،محيطي و بدخيميها) كه برخي از
آنها از جمله :تاالسمي ،هموفيلي و هموگلوبينوپاتيها از مشكالت استراتژيك سالمت در كشور ما بهشمار ميروند ،ضرورت جدي گسترش
5

نيروهاي انساني مجرب در اين زمينه را آشكار ميسازد .از طرف ديگر ،پرهزينه بودن درمان اين بيماريها ،نياز به فعاليت كارشناسي در
حد فوقتخصصي را جهت حفظ منابع ملي ،دو چندان ميكند .عليرغم عدم وجود نظام آماري دقيق ،گزارشها و مباني زير اهميت
بيماريهاي وابسته به رشتهي خون و سرطان كودكان را بيان ميكند:
 oشيوع باالي بيماريهاي خوني ارثي خاص :تا سال  1311حدود  11333بيمار تاالسمي شديد و  1333بيمار هموفيلي ثبت
گرديدهاند و امروزه ،عليرغم برنامههاي پيشگيري مؤثر در تاالسمي ،متأسفانه شاهد تولد  333بيمار تاالسمي جديد و حدود
 13بيمار هموفيلي جديد در كشور هستيم .الزم به يادآوري است كه دو سوم كل يارانهي دارويي كشور ،صرف همين دو
بيماري ميشود كه اين يارانه ،جدا از ساير يارانهها و هزينههاي درمان و نيز ،جدا از ساير هزينههاي اقتصادي و اجتماعي
اين دو بيماري بوده و نيز مداخلهي كارشناسي و فوق تخصصي جدي در اين زمينه را ميطلبد .
 oسرطانها :تنها در يك بررسي يكساله در سال  ،1313حدود  1333بيمار كودك سرطاني جديد در كشور ،توسط انجمن
خون و سرطان كودكان به ثبت رسيد كه البته ،رقم واقعي بهنظر ميرسد ،باالي  1533نفر باشد.
 oساير كمخونيهاي مادرزادي :فراواني حدود  2تا  21درصد براي بيماري  G6PDو نيز فراواني  1درصد براي
هموگلوبينوپاتيهاي مهم در نواحي شمالي و جنوبي كشور گزارش گرديده است.
 oگزارش كمخونيهاي تغذيهاي (از جمله فقرآهن) و محيطي (از جمله مسموميت با سرب) با آماري به نسبت باال در نقاط
مختلف كشور.
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 oبيماريهاي مادرزادي و يا اكتسابي نيازمند پيوند مغز استخوان ،از جمله :بيماريهاي نقص ايمني اوليه ،اختاللهاي ذخيرهي
چربي ،آنمي فانكوني و آنمي آپالستيك اكتسابي ،درصد روزافزوني از مراجعهكنندهها به درمانگاه هاي پيوند مغز استخوان
را ،به دليل ازدواجهاي فاميلي و امكانات تشخيصي بهتر ،تشكيل ميدهند.
به دنبال اين تغييرات مهم و احساس نياز متوليان اين رشته ،انجمن خون و سرطان كودكان ايران در آذر ماه  1316بهطور رسمي
تأسيس گرديد .در سال  ،1313اولين برنامهي راهبردي مدون اين رشته ،در ايران ،توسط كميتهاي متشكل از برگزيدگان اعضاي
هيئت علمي اين رشته ،در دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور ،از سوي دبيرخانهي آموزشي تخصصي و فوق تخصصي
وزارت بهداشت و با همكاري انجمن خون و سرطان كودكان ايران ،تدوين و به تصويب نهايي وزارت متبوع رسيد .اهداف
راهبردي رشتهي فوق تخصصي خون و سرطان كودكان ،به شرح زير آمده است:
- 1راهاندازي بانك اطالعاتي روزآمد آموزشي ،پژوهشي و درماني ،از سراسر كشور ،در انجمن خون و سرطان كودكان
- 2تعيين شاخص براي فعاليتهاي آموزشي ،پژوهشي و درماني ،با هدف استانداردسازي
- 3ارتقاي كيفي و توسعهي تربيت نيروي انساني ثابت و بومي ،متناسب با نياز مناطق كشور ،در ردههاي مختلف تخصصي
- 4راهاندازي و گسترش بخشهاي پيوند مغز استخوان كودكان ،با تأكيد بر استفاده از سلولهاي بنيادي بندناف
- 5گسترش متناسب با نياز مراكز جامع درمانگر هموگلوبينوپاتي ،تاالسمي ،هموفيلي ،انعقاد و نيز سرطان كودكان ،وابسته به
دانشگاههاي علوم پزشكي کشور
- 3گسترش فعاليتهاي پژوهشي چند مركزي درون رشتهاي ،بين رشتهاي و مشترك با علوم پايه
- 1ارائه و اجراي طرحهاي خدماتي مبني بر پيشگيري و درمان ملي ،براساس اصول هزينهي اثربخشي
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بدين ترتيب ،انجمن خون و سرطان كودكان ايران بهدنبال عملياتيكردن بند  1و 2از اهداف عنوانشده در باال ،فعاليتهايي را از سال
 1311شروع نمود و در سال جاري ،با توجه به طرح ملي مميزي و ارزيابي علوم و انتخاب انجمن خون و سرطان كودكان ايران در جمع
چهل انجمن برگزيده براي اين طرح ،اين فعاليتها سرعت گرفت .در اين راستا ،اقدامات زير طراحي ،مرحلهبندي و زمانبندي شدند:
 شركت در كارگاههاي معرفي طرح ،در بيمارستان مهراد و دانشگاه علوم پزشكي تهران
 تعيين آقاي دكتر پيمان عشقي به عنوان مجري و رابط طرح
 تشكيل كار گروه و كميتههاي تدوين راهكارهاي الزم براي انجام اين طرح
 تهيهي فرمت اطالعاتي پايه ،براي رشتهي خون و سرطان كودكان ،در سراسر كشور (فرم پيوست شمارهي )1
 مرور و مطالعه ي شاخصهاي بينالمللي منطقهاي و استانداردهاي نوشتهشدهي موجود در کشور های پيشرفته در حال توسعه
و در حال توسعه
 مروري بر تاريخچه ي اين رشته ،در ايران و جهان ،از طريق مستندات مکتوب موجود
 تدوين شاخصهاي ملي مورد نياز اين رشته ،با توجه به شاخصهاي پيشنهادشده (جدول شمارهي )1
 ارسال و پيگيري فرمهاي مربوطه براي كليهي اعضاي انجمن خون و سرطان کودکان ايران
 جمعآوري و رفع نواقص فرمهاي اطالعات پايهي رشته ي خون و سرطان كودكان
 تهيهي گزارش نهايي طرح ،طبق فرمت موجود

1

قابل توجه اين که ،راهاندازي بانك اطالعاتي الكترونيك به صورت روزآمد ،از نظر آموزشي ،پژوهشي و درماني ،در سراسر كشور ،در
وبسايت انجمن خون و سرطان كودكان ايران ) (www.iphos.irو البته ،با محوريت اين وبسايت ،از اقدامات طراحي شده ،براي نيمهي
اول سال  ،1316به كمك منابع و تسهيالت طرح مي باشد.
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-2تاریخچه و مباحث تحلیلي مرتبط
دوره ي فوووق تخصصوي خووون و سوورطان کودکووان بووا عنوووان انگليسوي " "Pediatric Hematology and Oncologyشوواخهاي از طووب
كودكان است كه در زمينه ي تشخيص ،درمان ،پيش گيري از بيماري هاي خوني و سرطان ها در كودكان و مراقبتهاي سوالمت كودكوان از
بدو تولد تا  13سالگي ،فعاليت ميكند.
رشته ي خون و سرطان كودكان مجموعهاي است وسيع و پيچيده از بيماريهاي وابسته به سلولهاي خوني و پيشسازهاي آن ها در مغز
استخوان ،خون محيطي و سيستم رتيكولواندوتليال ،بدخيميهاي خوني و ساير بافتها و ارگانهاي بدن و نيز ،بيماريهاي سيستم انعقاد و
فيبرينوليز ،در محدوده ي سني پيش از تولد تا سن بلوغ (كه به طور عمده 13 ،سالگي تعريف ميشود) .اين رشته در  53سال اخير ،در
بيش از يك صد دانشگاه و بيمارستان ،در جهان ،آموزش داده ميشود و اکنون ،با رشتههاي پايه از جمله ايمونولوژي ،بيوشيمي ،ژنتيك و
بيولوژي مولكولي ،ارتباط نزديكي پيدا كرده است.
نخستين کتاب هاي مرجع آمريکايي ،توجه اندکي به مسائل و مشکالت مربوط به کودکان داشته اند .اولين کتاب در ايون زمينوه

درآمريکوا،

توسط دکتر دويس تحت عنوان تشخيص و درمان بيماريهای کودکان در سال  1125منتشور گرديود .ولوي بوه مورور زموان و بوه خصووص در
اوايل قرن بيستم ،در کتاب هاي متعددي ،متخصص هاي کودکوان در آمريکوا و اروپوا بوه مشوکالت و مسوائل مختلوف مربووط بوه بيمواري هواي
خوووني و سوورطاني کودکووان و نوووزادان پرداختنوود ،از جملووه :زردي و بيموواري هوواي خووون ريووزي دهنووده در نوووزادان (در سووال هوواي  1125تووا
 ،)1136محدوده هاي طبيعي گلبول هواي قرموز ،سوفيد و هموگلووبين در خوون و تغ ييورات شومارش سولول هوا در گوذر زموان از زموان تولود توا
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زمان بلوغ ،تظاهرات باليني ،يافته هاي خوني و درمان هاي بيماري هاي مختلف خوني ماننود :آنموي ،شوبه لوسومي در نووزادان ،آنموي بودخيم،
لوسمي ،هموفيلي ،پورپورا و بزرگوي طحوال (در سوال  .)1161مووارد ديگوري از بيمواري هواي نووزادان و کودکوان کوه بعودها موورد توجوه و
بررسي قرار گرفتند ،عبارت بودند از :پلي سيتمي زودرس ،آنمي و تغييرات لوکوسويت هوا و اخوتالالت انعقوادي در نووزادان و کودکوان در 2
ماه اول عمر (در سال  1624در دانشگاه کاليفرنيا) .اولين کتاب جامع در زمينه ي بيماري هاي خون و سرطان کودکان نيزتوسط دکتور لوکوا
س در سال  1624در فيالدلفيا به انتشار رسيد.
در اياالت متحده ي آمريکا ،بسياري از پيش کسوت هاي علم خون و سرطان کودکان افرادي بودند که خود آموخته بوده اند و به صورت
آکادميک تحت آموزش نگرفته اند ،ولي بعدها در آموزش ديگران و برگزاري همايش هاي مربوطه و به خصوص انتشار مقاالت و مجله
هاي علمي در اين زمينه ،فعاليت هاي شاياني نموده اند .چهار نفر از مهمترين آنها عبارتند از دکتر  , Cooleyدکتر  , Diamondدکتر
 Carl H. Smithو دکتر  . Zuelzerيکي از اولين مراکزي که فعاليت خود را در آمريکا ،به صورت رسمي بر روي بيماري هاي خوني
در کودکان متمرکز کرد ،بيمارستان  Detriotدر ميشيگان بود که توسط فردي به نام دکتر  Cooleyدر طي سال هاي  1111تا 1645
تالش بسياري براي راه اندازي و پيشرفت آن انجام گرديد .دکتر  Diamondکه پدر علم هماتولوژي کودکان در آمريکا دانسته شده است،
طي سال هاي  1632تا  1666در دانشگاه هاروارد ،زحمت بسياري در خصوص پيشبرد اين علم در بيمارستان کودکان بوستون کشيد و
کسي بود که به تشويق ديگر همکارانش و به خصوص دکتر  Blackfanکه استاد وي بود ،اين رشته را به صورت يک رشته ي تخصصي
در آمريکا درآورد و نيز در سال  ، 1644اطلس خون کودکان براي نخستين بار توسط وي و همکارانش انتشار يافت که شامل بيش از 13
نمونه از نمونه هاي خون محيطي کودکاني بود که توسط افراد مختلفي بررسي و به صورت دستي تهيه گرديده بودند .دکتر  Diamondهم
چنين ،در زمينه ي بررسي هاي ايمونولوژيک بيماري هاي خوني در کودکان و نيز برنامه ريي براي تأسيس بانک خون تالش هاي بسياري
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نموده ،به خصوص که در طي جنگ دوم جهاني ،براي مدت  3سال در صليب سرخ آمريکا خدمت کرده است .در سال  1646دکتر
 Zuelzerدر زمينه بررسي و تشخيص آنمي مگالوبالستيک ناشي از کمبود اسيدفوليک و نيز اختالالت و ناسازگاري هاي گروه هاي خوني
 ABOدر نوزادان مطالعات وسيعي صورت داد .او در طي  35سال دوران خدمت خود تعداد بسيار زيادي فلوي هماتولوژي کودکان را در
آمريکا تربيت کرد و آموزش داد.
در  33سال گذشته رشته خون و سرطان کودکان به يکی از شناخته شده ترين رشته های بالينی در جهان تبديل شده ودر دانشگاه های
معتبرسراسر دنيا آموزش داده ميشود.

 -2-4خون و سرطان کودکان در کشورهاي پیشرفته
 -2-4-4آمریکا و کانادا
در سال  1641در اياالت متحده ي آمريكا پس از مطالعات آقاي فاربر و همكارانش كه سودمندي شيمي درماني در درمان لوسمي حاد را
ثابت كرده بودند ،گروه ملي همكاري ها در زمينه ي شيمي درماني را بنياد نهادند كه زمينه ي اوليه ي رشته ي فوقتخصصي خون و
سرطان گرديد .هم چنين ،به دنبال اين رخداد ،انجمن پزشكان كودكان آمريكا اين زيرشاخه را در پزشکي كودكان به رسميت شناخت كه به
تدريج ،در اروپا نيز متشكل گرديد.
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به دنبال جنگ دوم جهاني ،بخش هاي مربوط به رشته هاي مختلف کودکان ،در آمريکا ،با کمک هايي که از جانب مؤسسات ملي سالمت به
آن ها رسيد ،به فعاليت هاي تحقيقاتي و آموزشي خود در زمينه هاي مختلف افزودند و يکي از نتايج اين فعاليت هاي آن ها ،تأسيس بخش
هاي خون و سرطان کودکان ،در بسياري از دانشکده هاي پزشکي بود .بدين ترتيب بود که در شروع دهه ي  ،1653انجمن خون کودکان
جاي خود را در آمريکا باز کرد و فعاليت خود را در جهت پايدار ماندن ،با همايش هاي ساليانه اي که همراه با انجمن تحقيقات کودکان
آمريکا تشکيل مي دادند ،ادامه داد .اين انجمن ،در ابتدا ،به صورت رسمي اعضاي خاصي نداشته و هيچ مدارکي از فعاليت هاي انجام شده
ي خود ،برجاي نگذاشته است.در سال  ،1615يک انجمن به صورت زيرمجموعه اي از انجمن هماتولوژي آمريکا با رياست دکتر
 Gerald S. Gilchristپايه گذاري شد که از سال  ،1613مشارکت خود را در جلسات ساليانه ي عنوان شده در باال آغاز نمود ,که بعدها
تحت عنوان انجمن خون و سرطان کودکان آمريکا فعاليت خود را ادامه داد.
در سال  ،1612-1613هيئت بورد داخلي آمريکا ) (ABIMدو امتحان ورودي جداگانه براي رشته هاي هماتولوژي و انکولوژي جهت
متخصصين داخلي پيشنهاد نمود که بر اساس مکاتباتي که توسط صاحب نظران در اين زمينه انجام گرفته بود ،تصميم گرفته شد کميته اي
متشکل از  15متخصص کودکان فعال در زمينه ي خون و سرطان کودکان ،بر اين امتحانات نظارت داشته باشند که  1نفر از آن ها مسئول
طراحي سؤاالت امتحانات عنوان شده ،باشند .اولين امتحانات جداگانه در اين دو حيطه ،در سال هاي  1614و  1613برگزار شد ،مبتني بر
گذراندن فعاليت آموزشي ،به مدت  2سال به طور کامل به عالوه ي  5سال خدمات خون و سرطان کودکان در کلينيک هاي مربوطه و يا
مدتي شامل فعاليت هاي آموزشي و کاري به صورت هم زمان بود .قابل عنوان است که بيش از  13درصد از سؤاالت امتحان خون و
سرطان کودکان ،در سال هاي اول ،به رشته ي هماتولوژي اختصاص داشته است .امتحانات مشابهي ،متعاقباٌ در شيکاگو ،فيالدلفيا
سانفرانسيسکو ،در نوامبر سال  1614برگزار گرديد.
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موضوع مهم ديگر ،نحوه ي تعيين نمره ي قابل قبول در اين امتحان مي باشد ،که در هر دوره از امتحان ،يک انحراف معيار ) (SDپايين
تر از نمره ي ميانگين کل افراد به عنوان کم ترين نمره ي قابل قبول در نظر گرفته مي شده است .در نخستين امتحان مربوطه ،از بين 332
نفري که در امتحان شرکت کرده اند 211 ،نفر ،يعني  13درصد گواهي قبولي دريافت کرده اند و در پي آن ،از سال  1614تا سال ،2333
 13امتحان ديگر برگزار گرديد که در اين بين 1332 ،نفر در رشته ي خون و سرطان کودکان ،قبول شدند .در سال  ،1611امتحان براي
مدت  1سال متوقف شد و درباره در سال هاي  1663و  2331تکرار گرديد ،بدين ترتيب که ،نزديک به  63درصد افرادي که در امتحان
رد شده بودند ،دوباره امتحان دادند و بيش از  61درصد از آن ها امتحان را با موفقيت گذراندند.
باالخره ،در سال  1613بود که اين رشته به عنوان يک رشته ي آکادميک ،توسط بورد تخصصي پزشکي آمريکا مورد تأييد قرار گرفت،
در حالي که ،مقدمات الزم براي اين دوره ي تخصصي ،هم چنان ،تا سال  ،1613قابل قبول هيئت ناظر بر آموزش پزشکي فارغ
التحصيالن نبود ،تا اين که ،در سال  ،1614هيئت نظارت بر دوره هاي دستياري تشکيل گرديد و در سال  ،1613نياز به گذراندن  2سال
دوره ي آموزشي ،به صورت تمام وقت ،براي افراد متقاضي ادامه ي تحصيل در اين رشته احساس شد و براي آن برنامه ريزي گرديد و در
سال  ،1611دوره ي  3ساله براي اين منظور ،به عنوان دوره ي فلوشيپي خون و سرطان کودکان ،تصويب شد .هم چنين ،در سال 1611
بود که شرکت فعال دستياران پذيرش شده در رشته ي خون و سرطان کودکان ،در برنامه هاي تحقيقاتي ،چه در زمينه ي رشته هاي علوم
پايه ي مربوطه و چه در زمينه ي رشته هاي باليني ،به عنوان جزئي اجباري از دوره ي فلوشيپي آن ها ،براي گرفتن گواهي نهايي در اين
رشته ،اعالم شد.
همان گونه که در باال عنوان شد ،در سال  ،1614هيئت بورد کودکان آمريکا ) (American Board of Pediatricsبا عنوان مخفف
( ABPوب سايت  ،)www.abp.orgرشته ي خون و سرطان کودکان را به عنوان دومين رشته ي فوق تخصصي کودکان اعالم و امتحان
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بورد فوق تخصصي مربوطه را پيشنهاد نمود که نتيجه ي آن ،قبولي  213نفر در اولين امتحان بورد فوق تخصصي خون و سرطان
کودکان ،در اين کشور بود .بر طبق آمار به دست آمده ،طي مطالعه اي ،تا سال  ،2333تعداد اين افراد به بيش از  1633نفر رسيد.بر طبق
اين مطالعه که بر روي فلوهاي خون و سرطان کودکان آمريکا ،از سال  1661تا سال  2333صورت گرفته است ،تمايل به ورود به اين
دوره ،به ميزان  53/3رشد کرده است .هم چنين ،بيش ترين ميزان ثبت نام پزشکان زن براي اين رشته در سال  2333-2334بود و در
همين حال ،در سال  2332-2333تعداد فارغ التحصيل هاي زن در رشته ي پزشکي از دانشگاه هاي مربوطه ،در باالترين حد خود بوده،
که اين امر مي توانسته نشاني بر شناخت هرچه بيش تر پزشکان زن در مورد اين رشته در آن سال ها ،نسبت به قبل و جا گر فتن آن به
عنوان يک رشته ي تخصصي در آمريکا ،در سال هاي عنوان شده ،بيش از پيش بوده باشد .در شکل 1و جدول  ،2نتايج اين مطالعه آمده
است .همان گونه که در اين شکل و جدول مشاهده مي شود ،احتمال انصراف از ادامه ي تحصيل در اين رشته ،در سال اول ،در مقايسه با
سال سوم ،به ميزان  12/1درصد بيش تر بوده است که خود داليل خاصي مي توانسته داشته باشد ،از جمله :علل شخصي ،محدويت در
گرفتن ويزا براي اقا مت در کشور محل تحصيل و سختي مسير آموزشي در اين رشته ،به منظور گرفتن بورد از  .ABPدر اين مطالعه ،بر
اساس انتخاب رشته ي متخصصين کودکان ،رشته ي فوق تخصص خون و سرطان کودکان ،در مقام دوم انتخابي ،بعد از طب نوزادان و
پري ناتال قرار داشت.
در آمريکا ،امتحان فوق تخصصي خون و سرطان کودکان ،هر دو سال يک بار برگزار موي گوردد .بوه طوور متوسوط ،نيموي از افوراد شورکت
کننده ،زن مي باشند .بيش از  13درصد آن ها ،فارغ التحصيالن دانشکده هاي پزشکي در خود آمريکا بوده اند،که نزديک به 13
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جدول  :2تعداد فلوهاي خون و سرطان کودکان در آمريکا ،از سال  7991تا سال 0226

سال

تعداد

درصد

درصد

درصد فارغ التحصی ن

درصد فارغ التحصی ن

کل

فلوهاي

فلوهاي

از دانشگاه هاي

از دانشگاه هاي

فلوها

خانم

آا

آمریکا

بین المللي

4117-4113

287

%13/4

%54/1

%61/6

%85/1

4113-4111

281

%51/1

%11/6

%67

%88

4111-2111

252

%51

%16

%65/1

%81/4

2111-2114

267

%54/7

%13/8

%61/8

%81/7

2114-2112

271

%51/1

%11/6

%63/6

%84/1

2112-2118

814

%54/2

%13/3

%72/3

%27/2

2118-2111

881

%55/2

%11/3

%61/7

%81/8

2111-2115

856

%57/6

%12/1

%71/3

%21/2

2115-2116

861

%14/5

%53/5

%72

%23
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درصد آن ها نيز ابراز تمايل به فعاليت در مراکز آکادميک مربوط به رشته ي خون و سرطان کودکان کرده اند و تنها درصد کمي از آن ها
به فعاليت ،به صورت خصوصي ،متمايل بوده اند.

شکل -4تعداد دستیاران خون و انکولوژی کودکان در آمریکا در سالهای مختلف
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از ديگر فاکتورهايي که در مطالعات انجام شده بر روي رشته ي فوق تخصص خون و سرطان کودکان ،ارزيابي گرديده است ،ميانگين سن
فارغ التحصيالن اين رشته و محدوده ي سني آن ها بوده است که به طور متوسط ،ميانگين سن آن ها 51/6 ،سال و سن  %63آن ها بين
 31تا  35سال بوده است ،به طوري که تا سال  ،2333از  1633فوق تخصص خون و سرطان کودکان  1423 ،نفرفعال بوده اند ،به
طوري که ،تا آن سال ،در اکثر اياالت آمريکا ،به ازاي هر  133هزار کودک 1 ،تا  3فوق تخصص کودکان در دسترس بوده است.
هم چنين ،محدوده ي سني بيماراني که در حيطه ي فعاليت هاي اين متخصصين قرار مي گرفتند ،در آمريکا و کانادا زير  11سال بوده
است .يکي ديگر از مواردي که در اين مطالعه بررسي گرديد ،افزايش نسبي تعداد فوق تخصص هاي خون و سرطان کودکان از سالي به
سال ديگر بود که از داليل آن ،مي توان به افزايش تعداد پزشکان زني که پا به عرصه ي اين رشته مي گذاردند ،اشاره کرد ،هم چنين با
گذشت زمان ،تمايل به کار کردن به صورت نيمه وقت بيش از فعاليت هاي تمام وقت ،در اين رشته از طب ديده شده است که اين موضوع
به طور طبيعي نياز به افراد بيش تري براي پا گذاشتن به اين عرص ه را به وجود آورده است ،به اين منظور که ،در مواقع ضروري و
مواردي که نيازهاي مبرمي در اين خصوص ،به اين گروه از خدمات پزشکي وجود دارد ،در هر زمان و هر مکاني ،دسترسي به آن ها
امکان پذير باشد ،که البته ،اين نياز نه تنها در خصوص فوق تخصص هاي خون و سرطان کودکان ،بلکه در جهت تربيت بيش تر پزشکان
و متخصصين عمومي کودکان بوده است.
انجمن خون و سرطان کودکان آمریکا و نشریه ي خون و سرطان کودکان آمریکا :
انجمن خون و سرطان کودکان آمريکا ) (ASPHOدر سال  1611با تالش زياد دکتر  Carl Pochedlyتشکيل شد که اين فرد ،براي مدت
 14سال نيز ،خود مسئوليت امور مالي اين انجمن را بر عهده داشت .اين انجمن در سال هاي  1612تا  ،1611تالش فراواني نمود تا با
انجمن کودکان امريکا ) ،(APSانجمن تحقيقاتي کودکان آمريکا ) (SPRو کانون خون آمريکا) (American Blood Clubارتباطا برقرار
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نمايد ،ولي در نهايت ،در آگوست سال  ،1611اولين همايش مستقل خود را برگزار کرد که در طي آن ،هزينه اي قابل توجه براي ارائه ي
خدمات کلي و نيز ،توزيع معني دار اين خدمات ،در جهت تشخيص و درمان بيماري هاي خوني و سرطاني در کودکان ،در نظر گرفته شد.
نشريه ي خون و سرطان کودکان آمريکا ،که بعدها به عنوان نشريه ي رسمي  ASPHOدرآمد ،و از معتبر ترين مجالت علمی در اين
رشته است در سال  1616پايه ريزي گرديد و توسط دکتر  Carl Pochedlyعنوان نشريه ي رسمي انجمن خون و سرطان کودکان
آمريکا را به خود گرفت که وي ،خود براي مدت  14سال ،سردبيري آن را بر عهده داشت .در سال  ،1664به منظور بين المللي شدن،
عنوان آن به مجله ي خون و سرطان کودکان ،به طور کلي ،تغيير کرد .درضمن ،ابتدا به صورت فصلنامه و سپس ،در سال  ،1661چاپ
آن به صورت دو نشريه در ماه ادامه يافت.
 -2-4-2در اروپا
براي نخستين بار ،در اروپا ،کتاب هاي مرجعي که در زمينه ي بيماري هاي خووني کودکوان و شورايط طبيعوي و يوا پاتولوژيوک خووني در آن
ها قابل بررسي موي باشوند ،در ايتاليوا در سوال  1624و سوپس در سوال  1621منتشور گرديود .بواالخره در سوال  ،1631انجمون همواتولوژي و
ايمونولوژي اروپا ،توسط تعدادي از متخصص هاي کودکان اروپايي تأسيس گرديد و به دنبال آن انجمن ها و مؤسسه هوايي کوه در ايون زمينوه
شکل گرفتند ،عبارت بودند از :انجمن خون و سرطان کودکان ايتاليا -در سال -1614وانجمون خوون و سورطان کودکوان نورديوک )(Nordic
که مجموعه اي بودند از افراد هم نژاد از کشورهاي اسکانديناوي ،فنالند و ايسولند .در اواخور دهوه ي  1653نيوز گوروه کووچکي در زمينوه ي
بيماري هاي سرطاني در کودکان در پاريس تأسيس گرديد .امروزه نيز بيش تر دانشگاه هاي اروپايي بخش هواي مخصووص بررسوي بيمواري
هاي خوني و سرطاني در کودکوان را دارا هسوتند کوه بوا مشوارکت بوا يکوديگر نيوز بسوياري از سومينارها را برگوزار و بسوياري از روش هواي
تشخيصي و درماني را پايه ريزي مي نمايند.
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 -2-4-8خون و سرطان کودکان در حال و آینده کشورهای توسعه یافته
سرطان های کودکان ،امروزه ،در کشورهای پيشرفته ،بواسطه پيشرفت های علمی و دسترسی آسوان بوه نيوروی انسوانی مجورب و امکانوات
–که در جداول و آمار های مقايسه ای در ادامه خواهد آمد-در حد بااليی قابل درمان می باشند ،به طوری کوه ،در موورد بعضوی سورطان هوا،
ميزان عالج تا  63درصد و به طور کلی ،ميزان درمان تا حد  15درصد ،در مطالعه های مختلف گزارش شده است.
رشوته ي خووون و سورطان کودکووان ،بوه طووور فزاينوده اي ،سوواير رشوته هوواي وابسوته ي علووم طوب ،هووم چوون :ژنتيووک ،ايمونولووژي و بيولوووژي
مولکولي را به خود مشغول کرده است ،به طوري که امروزه ،تشوخيص بسوياري از بيمواري هواي خوون و سورطان در کودکوان ،بوا اسوتفاده و
بهره گيري از پيشرفتهای جديد بيولوژي امکان پذير گرديده است .با استفاده از علم ژنتيوک ،بسوياري از بيمواري هواي انکولووژي در کودکوان
مورد بررسي هاي وسويعي قورار گرفتوه و بوا دسوتکاري هواي الزم بور روي ژن هواي درگيور ،اقودامات تشخيصوي و درمواني ارزنوده اي ارائوه
گرديده است که يکي از نمونه هاي بارز آن ،درمان  CMLدر کودکان و برگشت سلول هاي غيرطبيعوي در آن بيمواران بوه حالوت طبيعوي ،بوا
استفاده از اين روش ها بوده است.
وعده ي روشن علم ژنتيک ،ژن درماني بيمواري هوا در انسوان موي باشود کوه بوه طوور وسويع و فعوالي ،بوه خصووص در موورد کودکوان ،موورد
مطالعه قرار گرفته است .هموفيلي يکي از بيمواري هواي موورد نظور بوراي درموان بوا اسوتفاده از ژن درمواني موي باشود و ژن هواي مربووط بوه
فاکتورهاي انعقادي  VIIIو  IXنيز در اين خصوص ،در بدن حيوانات بررسي گرديده و به عمل آمده است .هم چنين ،تزريوق فواکتور VIII
انعقادي به درون فيبروبالست هاي بيماران هموفيلي شديد،افزايش اندک ولي معني داري در سطح اين فاکتور به همراه داشته ،که براي مودت
 13موواه نيووز بوواال بوواقي مانووده اسووت .رشووته ي خووون و سوورطان کودکووان همچنووين از رشووته هووايي چووون :داخل وي و پوواتولوژي و نيووز تووداخالت و
روابطي که با اين رشته هاي علم طب داشته ،منافع بسياري برده است .البته ،با اين توجه به اين واقعيت که ،بسوياري از بيمواري هوا و کنتورل
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و درمان آن ها در کودکان و بالغين ،تفاوت هاي زيادي باهم خواهند داشت ،به طوري که بعضي از بيماري هاي کودکان در بالغين ديوده نموي
شوند و برعکس.
از آن جايي که امروزه ،تعداد بسياري فوق تخصص خون و سرطان کودکان در هر منطقه مشغول به فعاليت در ايون زمينوه موي باشوند ،تعوداد
بسياري از آن ها تمايل به فعاليت بر روي بيماري هاي خاصي داشته ،ترجيح داده اند بر روي مواردي هم چون :اخوتالالت انعقوادي ،بيمواري
هاي سرطاني ،پيوند سلول هاي بنيادي ،اختالالت گلبول هاي سفيد ،اختالالت گلبول هواي قرموز ،هموگلوبينوپواتي هوا و ماننود آن هوا ،بوه طوور
خاص کار کنند .البته ،قابل توجه است که ،با وجود اين که افراد فعال در اين زمينه ،بدين ترتيب اين شاخه از علم طوب را قطعوه قطعوه نمووده
اند ،ولي باز هم برقراري ارتباط با همه ي آن ها ،به عنوان اعضاي دخيل در پيشرفت اين رشته ،در زمينه هواي مختلوف ،بايود هميشوه امکوان
پذير باشد و بماند وبايد بدانيم که ،هم چنان تشخيص و درمان بيمواري هواي خوون و سورطان در کودکوان ،بوا کموک و همکواري افورادي کوه در
رشته ي کودکان تحصيل کرده اند و سپس در رشته ي خون و سرطان کودکان آن را ادامه داده انود و بوا صورف وقوت و کوشوش بسويار آن هوا
ممکن خواهد بود.
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 -2-2خون و سرطان کودکان در کشورهاي در حال توسعه (اهان سوم)
با توجه به اين که  63درصد کودکان جهان در کشورهاي جهان سوم هستند و نيز با توجه به افزايش بروز سرطان در کودکان ،بوزر

تورين

بار وارد شده در زمينه ي سرطان کودکان در جهان ،بر دوش اين کشورهاي در حال توسعه مي باشد .از طرفوي ،بوا وجوود ايون کوه ،سورطان
در کودکان امروزه ،در سطح بااليي قابل درمان مي باشد ،ولي به دليل اين که بيش تر در کودکوان جهوان سوومي رخ موي دهود و بنوابراين ،بوه
انوودازه ي کووافي بووه مراقبووت هوواي پزشووکي در ايوون زمينووه دسترسوي ندارنوود ،بسووياري از آن هووا متأسووفانه موي ميرنوود .در ايوون کشووورها ،سوورطان
کودکان تنها در مراکز محدودي به صورت پيشرفته و به خوبي درمان و کنترل مي شوند که اين مراکز نيز به طور طبيعي ،بوا تعوداد بسويار
زيادي از بيماران اينچنيني مواجهند ،در حالي که توسط تعداد محدودي پزشک و پرسوتار موديريت موي شووند .در ضومن ،تفواوت هواي فاحشوي
از نظوور جغرافيووايي ،بووين منوواطق مختلووف ايوون کشووورها ،از نظوور ابووتال بووه بيموواري هوواي سوورطاني در کودکووان وجووود دارد .بنووابر همووه ي ايوون
موضوعات ،در جهت پيشبرد مراقبت هواي پزشوکي مربوطوه در ايون زمينوه ،دسوت انودرکاران ايون رشوته در ايون کشوورها ،شوروع بوه فوراهم
آوردن مقدماتي نمودند از جمله :تأسيس واحدهاي مراقبت هاي کودکان سرطاني بوه صوورت جهواني ،تعيوين اسوتانداردهاي الزم در خصووص
تشخيص ،درمان و کنترل اين بيمواري هوا و انجوام تحقيقواتي وسويع در زمينوه هواي مختلوف مربووط بوه ايون رشوته بوا تأسويس سوازمان هواي بوين
المللي مسئوليت پذير چون UICC*** ،UNICEF** ،WHO* :و **** SIOPکه عهوده دار در دسوترس قورار دادن خودمات مختلوف بوه
اين کودکان مانند آموزش نيروی انسانی ,برگزاری کارگاهها,فراهم آوردن امکانات تشخيصی و درمانی ضروری ,ا تهيه ي داروهواي شويمي
درموواني و نيووز کمکووي وحمووايتی .،فووراهم آوردن داروهوواي مخوودر بووه منظووور کوواهش دردهوواي ايوون بيموواران گرديدنوود .بوودين ترتيووب ،بووا ايجوواد
ارتباطات وسيع بين مراکز مختلف مربوط به اين خدمات در مکوان هواي مختلوف دنيوا توسوط سوازمان هواي بوزر
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بوين المللوي ،کمبوود نيوروي

انساني به تدريج کم تر احساس گرديد .با وجود هموه ايون پيشورفت هوا در ايون زمينوه ،تخموين زده موي شوود کوه در آغواز هوزاره سووم ،بويش از
 253هزار کودک مبتال به سرطان از دست خواهند رفت ,که به طور تقريبي 63 ،درصد آن ها در کشورهاي جهان سوم قرار دارنود.ايون در
حالی است که با امکانات موجود درمان سرطان کودکان در دنيا ،همان گونه که گفته شد ،امروزه تا حد بسويار بوااليي ،وگواه بوا بقواي بويش از
 13درصد،اين بيماران قابل درمان هستند.
* World Health Organization
** United Nations Children's Emergency Fund
*** International Union Against Cancer
**** International Society of Pediatric Oncology

طبق جديدترين آمار به دست آمده که مربوط به سال  1663بوده ،تعداد موارد جديد سرطان کودکان 1/1 ،ميليون نفر در سال مي باشد که
اين تعداد به طور مساوي ،در کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي پيشرفته رخ داده است .اين رقم افزايش بروز اين بيماري ها به ميزان
 2/1ميليون نفر در سال در کشورهاي در حال توسعه را در مقايسه با افزايش کلي در جهان به ميزان  1/1ميليون نفر در سال نشان مي
دهد .با توجه به اين آمار و با جود اين گونه ي رشد جمعيت در جهان ،به نظر مي رسد که در سال  ،2323تعداد موارد جديد سرطان
کودکان به  23ميليون نفر در سال برسد و به خصوص درصد موارد جديد سرطان در کشورهاي جهان سوم از  53درصد به  13درصد
افزايش خواهد يافت .بر اساس آمار به دست آمده 13 ،درصد از کل کودکان جهان در اين کشورها زندگي مي کنند و به همين دليل با رشد
جمعيت به گونه ي کنوني ،بيش از  43درصد جمعيت را در اين کشورها کودکان زير  15سال تشکيل مي دهند ،در حالي که در اياالت
متحده ي آمريکا ،تعداد اين کودکان  21درصد مي باشد .به همين دليل است که در اين کشورها احتمال بروز سرطان در کودکان ،در حال
پيشرفت بسيار سريعي بوده ،بار سنگيني را بر دوش دست اندرکاران اين رشته از علم طب گزارده است .در جدول  3ميزان افزايش موارد
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سرطان کودکان در کشورهای در حال توسعه در مقايسه با کشورهای پيشرفته با گذشت زمان ،بر طبق مطالعه ای ،در سال های  1661تا
 2333آورده شده است .همچنين در شکل  ،2مقايسه ای از تعداد موارد جديد سرطان در کودکان کوچک تر از  14سال  ،در کشورهای
مختلف جهان سوم آورده شده است .

شکل  :2تعداد موارد جديد سرطان در یک میلیون کودک کمتر از  71سال ،در کشورهای مختلف
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جدول  :3موارد جديد سرطان کودکان در کشورهای در حال توسعه در مقايسه با کشورهای پيشرفته

در آمار به دست آمده ،طي مطالعه اي ديگر در سال  ،1664ديده شد که در کشورهاي در حال توسعه اطالعات مربوط به  3درصد از
جمعيت در دسترس می باشد و بر اين اساس غير قابل اعتماد ،تنها در  4درصد علت مر

و مير گزارش گرديده است .در سال هاي بعد،

با وجود بيماري هاي کشنده ي ديگري چون سرخک ،گاسترو انتريت ها و عفونت هاي ريوي ،سرطان به عنوان علت مهم تر مر
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و مير

در کودکان سنين  5تا  14سال ،ظهور يافت و بنابراين ،بسياري از راهبردهاي مربوط به پيشرفت سالمت و بهداشت در جمعيت رو به
افزايش جهان را به سمت کنترل سرطان متمرکز نمود .در جدول  4ميزان موارد مر

و مير ناشی از بيماری های مختلف در مقايسه با

سرطان در کودکان در بعضی از کشورها آمده است .همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود ،با وجود کاهش پيشرونده ی بروز و
شيوع عفونت های کشنده ،سرطان در کودکان در حال افزايش بوده و نياز به توجه بيش تری دارد.
جدول :4ميزان مرگ و مير ناشی از بيماری های مختلف در مقايسه با سرطان
در کودکان در کشورهای جهان سوم و مقايسه ی آن با کشورهای پيشرفته
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در مقايسه با  23سال پيش ،امروزه ،تعداد بيش تري از افراد در جوامع جهان سومي در فقر به سر موي برنود ،بوه طووري کوه ،در حودود يوک
پنجم آن ها ،يعني جمعيتي در حد  1/3بيليون نفر ،با درآمدي کم تر از يوک دالر در روز ،زنودگي را سور موي کننود و بودين ترتيوب ،فاجعوه ي
جهووان سوووم ،همووين رشوود فقوور در کنووار افووزايش سووريع جمعيووت اسووت کووه نتيجووه ي آن ب وي کوواري و قطووع تمووامي خوودمات آموزش وي ،بهداشووتي و
اجتماعي براي افراد جوامع در حال توسعه بووده اسوت .ايون مشوکالت ماننود تموامي جوانوب ديگور ،از جملوه عودم دسترسوي کوافي بوه داروهواي
شيمي درماني و آنتوي بيوتيوک هواي موورد نيواز و عودم ارائوه ي خودمات مربووط بوه بوازتواني و افوزايش اميود بوه زنودگي در بيمواران سورطاني
درمان و کنترل بيماري هاي سرطاني را نيز تحت تأثير قرار داده است.در سال  ،1663براي نزديک به  11درصد از جمعيت جهوان کوه در
کشورهاي در حال توسعه زندگي مي کردند،تنها  44بيليون دالر دارويعنی يوک پونجم کول هزينوه هواي جهواني بوال بور  223بيليوون دالر تهيوه
شد .
اين کمبودهاي خدمات بهداشوتي در کشوورهاي جهوان سووم ،بوه خصووص بوا تووزين نواهمگون ج معيوت در ايون کشوورها ،بودتر هوم شود ،بودين
ترتيب که در حدود  33تا  13درصود پزشوکان در منواطق شوهري مشوغول بوه کوار بودنود ،در حوالي کوه  13توا  13افوراد در منواطق روسوتايي
زندگي مي کردند .در جودول  5نسوبت جمعيوت بوه فووق تخصوص خوون و انکولووژی کودکوان در کشوور هوای مختلوف در سوال هواي  1613توا
 1663نشان داده شده است و با کشورهاي با درآمد باال مقايسه شده است.
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ادول  - 5نسبت جمعيت به تعداد فوق تخصص های خون و سرطان کودکان در کشورهای جهان سوم در سال های -0991
0991

نسبت امعیت به تعداد پزشک در دهه ي

نسبت امعیت به تعداد پزشک در دهه ي

کشور اهان سومي

4171

4111

صحراي آفریقا

84781

28511

آسیاي شر ي و ا یانوس آرام

45761

6471

آسیاي انوبي

6421

2181

آفریقاي انوبي

6141

2211

آمریکاي زتین

2121

4431

اروپا و آسیاي مرکزي

4171

121

کشورهاي با درآمد باز

741

121
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بدين ترتيب ،در کشورهاي جهان سومي که اقدام به کنترل و درمان بيماري هاي سرطاني کرده بودند ،تصميم گرفته شد که منوابع و نيروهواي
خود را بر روي يک مرکز ملوي سورطان متمرکوز نماينود و نيوز ،در موورد کشوورهاي بوزر

تور ،مراکوز منطقوه اي مربووط بوه بيمواري هواي

سرطاني در نظر گرفته شود و تأسيس گردد .اين برناموه توا حودود زيوادي ،کوم بوودن بودجوه هواي مربووط بوه مراقبوت هواي بهداشوتي و نيوز کوم
بودن فوق تخصص هاي سرطان و کارکنان آموزش ديده و در دسترس ،در اين زمينه را خيلي زود نمايان کرد ،تا جايي کوه  SIOPکميتوه ي
استانداردهاي مربوط به مراقبت ها و آموزش هاي الزم در زمينه ي بيماري های سرطاني در کودکان را در سال  1666تشکيل داد و مقورر
نمود تا تمامي نيروها بر روي تشکيل واحد خدماتي در اين زمينه تمرکز نمايند.
از جمله کشورهايي که به دنبال اين تصميم گيري ها ،از مراکز درمان سرطان کودکان برخوردار گرديدند ،مي توان به کشوورهاي صوحراي
آفريقا چون :کنيا ،سواحل عاج ،کشورهاي آفريقاي شمالي (که تعداد بيش تري از مراکز سرطان کودکان را شامل مي گرديد)چون :الجزيوره،
تونس و مصر ،کشورهاي آسيايي چون :هندوستان و چين و باالخره ،آمريکاي التين چون :شيلي ،آرژانتين و برزيل اشاره کرد.
موضوع ديگری که از نظر اپيدميولوژيک حائز اهميت زيادی می باشد ،اين است که تفاوت هوای فاحشوی در توزيوع و فراوانوی بيمواری هوای
سرطانی در کودکان ،به وضوح در کول جهوان ديوده موی شوود .هوم چنوين ،ممکون اسوت تفواوت هوای بيولوژيوک و بوالينی نيوز در سورطان هوای
مختلف کودکان ،در مکان های مختلف جهوان ديوده شووند کوه ايون تفواوت هوا ،خوود موی تواننود در بوروز ايون بيمواری هوا و نيوز پاسو آن هوا بوه
درمان ،اثر داشته باشند.
نتيجه اين که ،کمتر از حدود  23درصد از کودکانی که در کشورهای جهان سووم ،در سوال بوه سورطان مبوتال موی شووند ،بوه علوت شورايط بود
اجتماعی -اقتصادی ،از خدمات پزشکی و درمانی کافی برخوردار ميشوند .اموروزه ،در ايون کوه بوروز سورطان در کودکوان در اثور توداخالت
مجموعووه ای از عواموول ژنتيووک ،محيطووی و عفونووت هووا باشوود شووکی وجووود نوودارد و بنووابراين ،تفوواوت هووايی کووه از نظوور بيولوژيووک در منوواطق

26

مختلووف بوور ايوون اسوواس وجووود دارد ،مووی تواننوود راهنماهووای خوووبی در جهووت انجووام تحقيقووات و بررسووی روش هووای درمووانی در منوواطق مختلووف
جغرافيايی باشند و به خصوص با ترويج و گسترش هر چه بيش تر آمووزش ،تعيوين حوداقل اسوتانداردهای پزشوکی و تشوويق دسوت انودرکاران
به انجام تحقيقات و نيز برقراری ارتباطات و معاهدات بين المللی ،در پيشبرد سالمت کودکان در جهان ،اثرات بسياری داشته باشند.
 -2-2-4مصر و کشورهاي آفریقاي شمالي
عليرغم محدوديت های شديد در ارائه خدمات به کودکان مبتال به سرطان در کشورهای صوحرای آفريقوا در کشوورهاي آفريقواي شومالي ماننود
مصر و تونس ،مراکز سرطان کودکان داراي تجهيزات کامل تری در جهت تشوخيص ،جراحوي ،رادياسويون ،شويمي درمواني و سواير مقودمات
الزم در خصوص بيماري هواي مربوطوه بودنود .در مصور ،تعوداد زيوادي از کودکوان مبوتال بوه سورطان ،در مرکوزي اصولي بوه نوام مؤسسوه ي
سرطان ملي  Chairoو تعداد کم تري ،در مرکز ديگري به نام  Alexandriaتحت درمان و بررسي قرار مي گيرند .در ايون مرکوز توا سوال
 2331بيش از  23متخصص آموزش ديده در غرب در زمينه ي سرطان کودکوان فعاليوت موي کردنود و حتوي واحودي بوراي انجوام پيونود مغوز
استخوان در کودکان تأسيس گرديد.
 -2-2-2هندوستان ،ین و سایر کشورهاي آسیاي انوق شر ي
اين دو کشور آسيايي در حدود  43درصد جمعيت جهان را شامل مي شوند که در طول سال ها ،مراکز متعددي در زمينه ي سرطان کودکوان
در آن ها تأسيس گرديده است .در هندوستان ،تا سال  ،1663برطبق آمار ،از هر  33هزار کودک مبتال به سرطان در سال 3 ،هوزار کوودک
جان سالم به در مي برده است .در اين کشور ،مراکز بزر

سرطان کودکان در واحدهاي مختلف کودکان در شوهرهايي ماننود بمبئوي ،دهلوي،
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مووادراس ،بانگووالور ،چانووديگار ،کلکتووه ،احموودآباد و ولووور تشووکيل گردي ود .گووروه سوورطان کودکووان در مؤسسووه ي کودکووان هندوسووتان ،در حووال
حاضر ،در جهت پيشبرد اصول و روش هاي درماني اخوتالالت مختلوف در ايون حيطوه بوه هموراه تربيوت و آمووزش کارکنوان غيرپزشوک ،بوه
منظور انجام مراقبت هاي پايدار و پيوسته ،فعاليت ها و خدمات بسيار باارزشي را ارائه داده است.
در کشووور چووين ،سوواليانه 33 ،تووا  35هووزار مووورد جديوود سوورطان کودکووان ديووده موي شووود .در شووهرهاي شووانگهاي ،بيجينووگ و تعووداد انوودکي از
شهرهاي ديگر چين ،تعداد معدودي از کودکان سرطاني همانند کشورهاي پيشرفته و تحت شرايط و تجهيزات ايوده آل درموان موي شووند ،ولوي
اکثر بيماران در اين حيطه ،درمان کافي و خدمات مربوطه را در حد مناسب دريافت نمي نمايند.
در کشووورهاي جديوود صوونعتي ،در آسووياي جنوووب شوورقي ،ماننوود سوونگاپور ،مووالزي ،هنووگ کنووگ ،کووره ي جنوووبي و تووايوان و نيووز در کشووورهاي
ثروتمند نفت خيز خليج هميشه فارس ،تفاوت تمهيدات ،مقدمات و تجهيوزات مربووط بوه سورطان کودکوان بوا کشوورهاي اروپوايي تفواوت انودکي
دارا مي باشند و حتي تعدادي مراکز پيوند مغز استخوان در اين کشورها تأسيس گرديده است.
 -2-2-8آمریکای زتین
بسياری از کشورهای آمريکای التين از جمله :شويلی ،آرژانتوين و برزيول از نظور اقتصوادی و تجهيوزات ،قابول مقايسوه بوا کشوورهای پيشورفته
بوووده و در سووطحی بوواالتر از حوود ميانووه ،از ايوون جهووت قوورار دارنوود ،ولووی کشووورهای فقيووری در سووطح کشووورهای آفريقووايی ماننوود :هنوودوراس و
نيکاراگوئووه نيووز در بووين آن هووا ديووده مووی شوووند کووه دارای درآموودهای اقتصووادی بسوويار نوواچيزی مووی باشووند .در شووهر  ،Sao-Paoloدر برزيوول،
مرکوزی بووزر

و بسوويار مجهووز در زمينووه ی سوورطان کودکووان وجووود دارد کووه سوواليانه بوويش از  433مووورد جديوود کووودک مبووتال بووه سوورطان را

مديريت می نمايد .با تشکيل انجمن سرطان کودکوان برزيول ،استاندارسوازی اصوول تشوخيص و درموان بيمواری هوای مربوطوه و نيوز پيشورفت
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هايی که در مراقبت هوای حموايتی ر خ داد ،پيشورفت هوای فووق العواده ای در بقوای کودکوان سورطانی ،حتوی در حود قابول مقايسوه بوا کشوورهای
پيشرفته مشاهده گرديد.
 -2-2-1عربستان سعودي
بيمارستان تخصصي و مرکز تحقيقات ملک فيصل ) (KFSH&RCو مرکز ملي سرطان کودکان و مرکز تحقيقات شاه فهد
) (KFNCCC&Rدو مرکز فعال در زمينه ي بيماري هاي خون و سرطان کودکان در عربستان سعودي ( کشوري با  24ميليون جمعيت)
هستند KFNCCC&R .در شهر رياض (شهري با  3/5ميليون جمعيت) ،پايتخت اين کشور و  KFSH&RCدر شهر جده قرار دارد .در
مرکز 253 ،KFSH&RCتخت موجود مي باشد که  23تخت آن به بيماران بستري در بخش مربوط به خون و سرطان کودکان اختصاص
داشته 13 ،تخت از اين  23تخت ،به پيوند سلول هاي بنيادي در کودکان اختصاص دارد .اين مرکز بررسي باليني و رسيدگي به وضعيت
کودکان تحت اين نوع پيوند و نيز کودکان مبتال به بيماري هاي خوني غيرسرطاني را بر عهده دارد .اين مرکز در نظر دارد ،تعداد تخت
هاي خود را به  153تخت تا  3-4سال آينده برساند .مرکز  KFNCCC&Rداراي  43تخت مخصوص بررسي باليني کودکان سرطاني و
انجام فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه ي پيشگيري و درمان آن ها مي باشد .اين دو مرکز در عربستان سعودي ،با همکاري هر چه بيش تر
با يکديگر ،سعي در پيشرفت در تداخالت و تعامالت با هم در جهت ارائه ي آسان تر و به جاي خدمات مربوطه به کودکان مبتال به بيماري
هاي خوني و سرطاني در عربستان دارند .دست اندرکاران بيماري هاي خون و سرطان کودکان در اين دو مرکز ،قسمت بزرگي از تالش
هاي خود را به ت رجمه ي مقاالت و نوشته هاي کشورهاي پيشرفته در اين زمينه مي نمايند ،تا بتوانند به رشد و توسعه ي اين مراکز در
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جهت رسيدن به اهدافشان که همانا ،پيشگيري از عوارض ،تشخيص سريع تر و درمان و بهبود تا حد امکان کامل بيماران مربوطه مي
باشد ،هر چه بيش تر کمک نمايند.
آن چه که بسيار قابل توجه است ،اين است که در مراکز خون و سرطان کودکان عربستان ،افرادي مي توانند از خارج از آن کشور به
فعاليت هاي مختلف باليني يا تحقيقاتي بپردازند که فارغ التحصيل از دانشگاه هاي آمريکا يا کانادا بوده و سابقه ي حداقل  13ساله ي فعاليت
بعد از فوق تخصص در آمريکا شامل حداقل  3سال تجربه ي کاري به عنوان رئيس را داشته باشند .در ضمن ،تمامي امکانات الزم براي
بررسي هر چه دقيق تر و نيز درمان بيماران ،از جمله متخصصين راديوتراپي و تسهيالت الزم براي انجام شيمي درماني و ساير خدمات
مربوطه ،در اين مراکز فراهم مي باشد.
از جمله قوانيني که بر فعاليت هاي اين افراد خارجي ،در اين زمينه حاکم است ،عبارتند از:
 براي درآمد آزاد آن ها ماليات در نظر گرفته مي شود. وضعيت تأهل براي آن ها الزاميست. اقامت آن ها بر عهده ي مراکز مربوطه مي باشد. در صورت تمايل ،امکان جا به جايي براي آن ها وجود دارد. امکان تحصيل براي حداکثر  5نفر از افراد فاميل و البته شايسته ي آن ها فراهم مي باشد. اجازه ي ترک خدمت و يا تغيير نوع فعاليت به آن ها داده مي شود. 3 -هفته در سال براي آن ها تعطيالت در نظر گرفته مي شود.
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در عربستان سعودی دو انجمن مجزا در حيطه ی خون کودکان و سرطان کودکان وجود دارد .انجمن سرطان سعودی )* (SOSيک انجمن
غيرانتفاعی و سعودی می باشد که در سال  2331تأسيس گرديده است وتاکنون تالش بسيار زيادی در جهت آموزش متخصصين و
پرستاران مجرب به منظور ارائه ی خدمات به کودکان سرطا نی به بهترين وجه ممکن نموده و البته ،پيشرفت های بسياری نيز در اين
خصوص کرده است .اين انجمن ،هم چنين متعهد به تعلي م اين متخصص ها تا مراحل پيشرفته ،گرديده و نيز وظيفه ی برقراری ارتباط با
ساير مراکز فوق تخصصی پزشکی مرتبط با رشته ی خون و سرطان کودکان را به منظور فراهم آوردن مقدماتی در جهت افزايش
روزافزون خدمات الزم به بيماران سرطانی عهده دار گرديده است .هم چنين حمايت از پروژه های نوع آزمايش های بالينی و انجام
پژوهش های الزم در اين حيطه و نيز در جهت افزايش سطح آگاهی عموم مردم جامعه از اختيارات و وظايف اين انجمن بوده و هم چنان،
ادامه دارد.
اهداف مهم اين انجمن ،براساس اسناد موجود ،در چند مورد زير خالصه و مطرح گرديده و در اختيار تمامی مراکز تحت نظارت آن قرار
گرفته است:
 )1افزايش کيفيت پيش گيری ،تشخيص ،درمان ،حمايت و درمان تسکينی بيماران مبتال به سرطان و به خصوص ،پي گرد بيماران برای
ارائه ی خدمات الزم به صورت پي در پی.
 )2پيشبرد فنون ،علوم ،شناخت ها و تمرينات انجام شده در زمينه ی خون و سرطان کودکان.
 )3انتشار اطالعات مربوط به علم سرطان شناسی به عموم مردم جامعه.
 )4آموزش و تعليم افراد دخيل در امر سرطان شناسی کودکان و تحقيقات مربوطه در اين حيطه و نيز تشويق و ترغيب آن ها در جهت
بهتر کردن کيفيت خدماتی که به بيماران سرطانی می دهند.
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 )5فراهم آوردن مقدمات الزم در جهت ارائه ی خدمات به کليه ی بيماران به صورت يکسان.
 )3تالش در ادامه ی ارتباط با ساير متخصصين اين رشته ،انجمن ها ی سرطان ،دانشگاه ها ،گروه های مختلف بيماران و در صورت
لزوم ،صنعت داروسازی.
از جمله ارزش های کليدی در اين انجمن نيز ،در مطالعات انجام شده در اين کشور ،به موارد زير اشاره شده است:
 )1پيشبرد هر چه بيش تر خدمات درمانی در همه ی جوانب.
 )2گسترش و تعيين استاندار دها و راهنماهای مربوط به درمان بيماری های سرطانی و تشويق و ترغيب دست اندرکاران درمان در جهت
اجرا و رعايت آن ها.
 )3گسترش استانداردهای درمان سرطان ها با ساير مراکز درمانی سرطان.
 )4ترويج و تبادل بين المللی اطالعات علمی در زمينه ی سرطان ها توسط افراد کارشناس در اين زمينه.
 )5تعيين استانداردهای آموزشی و پژوهشی در زمينه ی سرطان کودکان و ساير رشته های مرتبط با اين رشته.
 )3بنيان ارتباطات وسيع با انجمن ها و افراد در سطح بين المللی ،منطقه ای و ملی در حيطه ی سرطان کودکان.
 -2-2-5اردن:
حدود  24فوق تخصص خون و انک ولوژی کودکان در انجمن خون و انکولوژی کودکان اردن ثبت شده اند که به کار در اين کشور
مشغولند و عمدتا در بيمارستان ملک حسين در شهر عمان اشتغال دارند .اين بيمارستان وابسته به بنياد غير دولتی خيريه ای به همين نام
است که از سال  1661با هدف درمان  ,آموزش و تحقيقات سرطان در اردن راه اندازی شده است .سايت های انجمن خون و انکولوژی
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کودکان اردن( )www.jspo.orgو بيمارستان ملک حسين ( )www.khcc.joجهت دسترسی بيماران و پزشکان برای مراجعه و
دريافت پاس به سواالت بسيار فعال می باشند.
 -2-2-6امارات متحده ی عربی )(UAE
در امارات متحده ی عربی با هفت امير نشين و  3.5ميليون جمعيت سه مرکز انکولوژی وجود دارد که تنها يکی از آنها بنام بيمارستان
تاوام وابسته به جان هاپکينز که حدود  21سال از شروع فعاليت آن می گذرد ويژه کودکان می باشد .در اين مرکز دو فوق تخصص
انکولوژی کودکان و دو متخصص بالينی کودکان به کار مشغولند .اين مرکز دو سوم کل بيماران امارات متحده ی عربی را پوشش می دهد
ودر طی سالهای  2333-1613حدود  1314مورد جديد سرطان کودکان کمتر از  12سال را از امارات متحده ی عربی و کشور های
اطراف خليج فارس پذيرش کرده است(.معادل هفته ای يک بيمار).در گزارش اين مرکز تنها  31مورد ( )%3.5مر

ناشی از سرطان

در اين بيماران ديده شده است و  %13.5بيماران برای پيگيری مراجعه نداشته اند .توزيع مراجعين به اين مرکز به دليل همسايگی و
مراودات فراوان در جداول  3و  1می آيد.
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ادول -6ملیت کودکان سرطانی پذیرش شده در بیمارستان تاوام
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ادول  7-توزیع فراوانی انواع سرطان در کودکان سرطانی پذیرش شده در بیمارستان تاوام
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 -2-2-7پاکستان
پاکستان ششمين کشور جهان ،از نظر جمعيت با  143ميليون نفر جمعيت است که تعداد بسيار زيادي از اين جمعيت را کودکان زير 15
سال (بيش از  51ميليون نفر) تشکيل مي دهند .اين جمعيت کودکان در اين کشور ،همانند اياالت متحده ي آمريکا مي باشد .با اين وجود،
در بهترين شرايطي که بررسي گرديد ،تنها  4مرکز مربوط به بيماري هاي سرطاني کودکان در اين کشور فعاليت داشتند .بيمارستان فوق
تخصصي سرطان شوکت خانم ) (SKMCHدر شهر الهور بزرگترين و معروفترين آنهاست که توسط يک مؤسسه ي خيريه ي
خصوصي ،به عنوان اولين مرکز درماني سرطان در پاکستان ،در دسامبر سال  1664تأسيس گرديد و تجهيز آن نيز از نظر وسايل و
لوازم مورد نياز ،برحسب نيازهاي مربوطه ،بسيار جامع و منظم انجام شد ،به طوري که ،در سال اول تأسيس ،اين مرکز به عنوان تنها
مرکز ارجاع بيماران سرطاني در منطقه ي پاکستان و افغانستان شناخته شد و طي  4سال اول تأسيس نيز 3333 ،بيمار جديد توسط
پزشکان مرکز ويزيت گرديدند که  1درصد آن ها ثبت نام شدند .هم چنين ،بيماران در طي اين سال ها به طور رايگان درمان مي شدند .در
اين سال ها بيش تر محدوديت ها مربوط به نيروهاي انساني بودند ،به گونه اي که ،تنها يک فوق تخصص سرطان کودکان ،يک جراح
کودکان 3 ،مراقب بهداشتي در منزل و فقط  13پرستار مخصوص کودکان در دسترس بودند .با اين حال ،بيمارستان فوق تخصصي
سرطاني شوکت خانم ،نه تنها با فشارهاي شديد مالي و اقتصادي ،بلکه با مشکالت موجود در اثر تغيير مداوم کارکناني که به صورت دوره
اي به آن جا براي ارائه ي خدمات فرستاده مي شدند و پس از گذراندن دوره اي  2تا  4ساله به کشورهاي خود در غرب باز مي گشتند،
کار خود را با زحمت بسيار زيادي ،ادامه می دهد.
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-2 -8راهبردهای ززم در اهت بهبود کنترل سرطان کودکان در کشورهای اهان سوم :
دو هدف مهم از فعاليت برای بهتر کردن وضعيت سرطان کودکان در کشورهای جهان سوم ،عبارتند از:
 )1افزايش بخش های مربوط به کودکان در بيمارستان ها و مراکز درمانی ،به منظور در دسترس بودن مراقبت های پزشکی الزم
در اين خصوص جهت تعداد هر چه بيش تری از کودکان مبتال
 )2تعريف و تعيين حداقل امکانات و تجهيزات الزم ،برای رساندن خدمات مطلوب در اين زمينه ،به کودکان مبتال به سرطان در
اين کشورها
از جمله راهبردهايی که برای رسيدن به اين اهداف ،می توانند کمک کننده باشند ،می توان به موارد زير اشاره کرد:
 )1راه اندازی مرکزجامع سرطان کودکان :بهبود ميزان دسترسی به مراقبت ها و خدمات پزشکی برای کودکان مبتال به سرطان،
مستلزم تأسيس يک مرکز سرطان کودکان در هر کشور می باشد که اين مرکز ،در هر کشور ،بايد مرکز و محور توجه يک برنامه
ی جامع مربوط به سرطان کودکان باشد و به خصوص ،هماهنگی های الزم را در زمينه ی تحقيقات ،ثبت نام بيماران مبتال به
منظور بررسی های دوره ای و دقيق و نيز ،پايه ريزی برنامه ها و طرح های آموزشی ،هم در سطح حرفه ای و تخصصی برای
پزشکان و پرستاران و ساير کارکنان مربوطه در اين بخش های تخصصی سرطان کودکان و هم در سطح عمومی ،به منظور باال
بردن سطح آگاهی افراد جامعه ،انجام دهد.
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 )2برقراری ارتباط نزديک و اشتراک با مراکز خون و سرطان کودکان در کشورهای پيشرفته :تربيت و آموزش تعداد زيادی افراد با
سطح معلومات باال در زمينه ی مراقبت های پزشکی برای کودکان مبتال به بيماری های خونی و سرطانی ،راهی موفقيت آميز
برای برنامه های مربوط به اين رشته می باشد .برای اين منظور ،برقراری ارتباط نزديک و اشتراک با مراکز خون و سرطان
کودکان در کشورهای پيشرفته ،از طرف مراکز و مؤسسه های دولتی يا خصوصی مربوط به اين رشته ،در کشورهای در حال
توسعه ،در جهت بهبود وضعيت تشخيص و درمان اين بيماران ،راهی بسيار مؤثر و مقرون به صرفه می باشد .نمونه هايی از اين
ارتباطات مؤثر را بين مراکز مربوطه در نيکاراگوئه با مراکزی مجهز در کشور ايتاليا و نيز بين کشور انگلستان با کشورهای
هندوستان و مصر می توان ديد .هم چنين ،بيمارستانی تخصصی در اين حيطه ،با مشارکت دو کشور برزيل و السالوادور تأسيس
گرديد که امروزه پيشرفت بسيا ری در جهت افزايش بقای هر چه بيش تر کودکان مبتال به سرطان و به خصوص افزايش توانايي ها
و اطالعات افراد دخيل در امر بهداشت و سالمت و مراقبت های پزشکی اين بيماران کرده است و حتی به طور مستقل ،توانسته در
جهت طرح و تهيه ی استانداردها و روش های درمانی الزم در اين زمينه ،پيشرفت بسيار زيادی بنمايد.
 )3افزايش کيفيت خدمات دريافت شده توسط بيماران از مراکز و مؤسسه های درمانی سرطان کودکان :اين امر با پای بندی و رعايت
اصول روش های درمانی موجود امکان پذير خواهد بود .به خصوص ،جمع آوری اطالعات طی مطالعات انجام شده در يک منطقه
ی جغرافيايی ،می تواند برای طراحی برنامه های آينده در آن منطقه به عنوان يک پايه ی قابل اعتماد ،مورد استفاده قرار گيرد.
 )4تغيير و تعديل دستورالعمل های مربوط به مراقبت های حمايتی ،به عنوان مثال :تمايل يا عدم تمايل به مصرف آنتی بيوتيک در
نوتروپنی تب زا ،معيارها ی تزريق خون در بيماران ،توصيه های مربوط به آنتی بيوتيک درمانی در توبرکولوزيس ،ماالريا و
تيفوئيد ،براساس شرايط منطقه ای ،می تواند در افزايش بقای اين بيماران ،اثرات بسياری داشته باشند .به عنوان مثال ،دسترسی به
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محصوالت خونی سالم و در حد کافی ،در منطقه ی آسيا و آفريقا ،و ضرورت انجام تست های آزمايشگاهی غربالگری از نظر
 ،HIVهپاتيت  Bو هپاتيت  Cکه بيماری های اندميک اين مناطق می باشند و در عين حال ،به لحاظ اقتصادی نيز مشکالتی به
همراه خواهند داشت ،موضوعی بسيار مهم از نظر سالمت عمومی جامعه می باشد .بنابراين ،صليب سرخ جهانی )* (IRCو
 WHOبايد هم از نظر بودجه و هم از نظر تکنيکی ،مقدمات الزم را برای اين کشورها فراهم نمايند.
* International Red Cross
 )5تاکيد بر روش های درمانی تسکين دهنده  :يکی ديگر از مشکالت کودکان سرطانی در کشورهای جهان سوم ،عدم وجود کافی روش
های درمانی تسکين دهنده ) (Palliativeمی باشد و اين در حاليست که در اين کشورها ،نزديک به  13درصد بيماران در مراحل
نهايی بيماری مراجعه می نمايند که نياز مبرمی به اين نوع درمان ها خواهند داشت .برنامه های قاچاق مواد مخدر در اين کشورها،
تهيه ی اين داروهای مخدر برای درمان و ک اهش درد بياران در مراحل نهايی بيماريشان و قانونی کردن اين داروها را بسيار مشکل
کرده است .به عنوان مثال :نزديک به  13درصد داروهای اپيوئيد در هندوستان تهيه می شود ،در حالی که در اين کشور ،همين
داروها تنها به صورت تزريقی ،آن هم به صورت بسيار محدود ،تنها برای درمان بيماران بستری در بيمارستان ها مورد استفاده
قرار می گيرند و دولت به سختی ،توزيع آن را کنترل می نمايد و داروهای اپيوئيد خوراکی در داروخانه های معمولی و تجاری ،در
دسترس نيستند .بدين ترتيب بود که  WHOبايد يک راهنماي سه مرحله ای را در خصوص مصرف داروهای ضددرد در تمامی
کشورهای جهان سوم رواج دهد.
 )3اولويت بندی ,قيمت گذاری و دسترسی داروهای مورد استفاده در درمان سرطان های قابل عالج کودکان :الگوی بکار گرفته شده
دربيماری  AIDSدر مراکز دارويی  ,می تواند در نجات جان کودکان مبتال به سرطان های قابل عالج ،بسيار مؤثر باشد .بنابراين،
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بازهم  WHOاست که بايد ليستی از سرطان های قابل عالج در کودکان ونيز ليست داروهای اين گروه را در اختيار کشورهای
جهان سوم قرار دهد تا در شرايط الزم ،هرچه سريع تر به وضع اين بيماران رسيدگی و در جهت درمان و عالج آن ها اقدام گردد.
 -2-1نقش سازمان ها و مؤسسه های بین المللی در حی ه ی خون و سرطان کودکان در اهان
 UNICEF ،WHOو انجمن بين المللی سرطان کودکان SIOPمی توانند نقش های محوری در پياده کوردن طرحوی در خصووص کوشوش
برای هماهنگی کليه ی مليت ها ،سازمان های بين المللی و مؤسسه های حرفه ای داشته باشند تا بودين ترتيوب ،تخصوص ،بودجوه و نيروهوای
انسووانی کووافی بووه سوومت رشووته ی خووون و سوورطان کودکووان در سراسوور دنيووا متمايوول گووردد و نيووز ،تشووخيص سووريع توور ،نتووايج حاصوول از بهبووود
بيموواران و انجووام مطالعووات و تحقيقووات ،در هوور دو حيطووه ی بووالينی و علوووم پايووه ی موورتبط بووا رشووته ی خووون و سوورطان کودکووان ،بوه منظووور
افزايش سطح دانش در مورد بيولوژی سرطان ها امکان پذير گردد.
با اين که تمرکز بر روی يک موضوع مانند خون و سرطان کودکان توسط  ،WHOتماميت فعاليت های اين سازمان را بر هم می زند،
ولی اين سازمان ترجيح داده است دستورالعمل های جامعی را برای برنامه های ملی دخيل در اين حيطه ،فراهم نموده و آن ها را گسترش
دهد ،که از بين اين برنامه ها ،می توان به مواردی چون :تمرکز بر روی پيشبرد اين رشته و به خصوص کنترل بيماری های مربوطه،
برنامه های مرتبط با کنترل سرطان های قابل عالج ،کنترل درد بيماران ،راهبردهای تشخيص زودهنگام سرطان ها در کودکان،
دستورالعمل های مربوط به مراقبت های بالينی اين بيماران ،چگونگی ثبت نام کودکان سرطانی به منظور پي گيری دقيق و مداوم آن ها و
انجام تحقيقات الزم در اين زمينه ،اشاره کرد .در پژوهشی که گزارش آن توسط آژانس بين المللی تحقيقات مربوط به سرطان
 (IARC*) International Agency for Research on Cancerکه در چهارچوب  WHOبه منظور مطالعه ی اپيدميولوژی
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سرطان در جهان تأسيس گرديده است) انتشار يافته ،ديدی کلی از ميزان بروز سرطان در کودکان و آمار مربوط به ميزان بقای آن ها را به
صورت جهانی ،به ما می دهد .شبکه ی International Network for Cancer Treatment and Research
* INCTRکه توسط  UICCتأسيس گرديده و نيز ،مؤسسوه ی پاسوتور در بروکسول ،در پيشوبرد برناموه هوای آموزشوی ،تحصويلی و تحقيقواتی
در کشورهای جهان سوم ،با ايجاد ارتباط بين اين کشورها با مجامع بين المللی مربوطه در اين خصووص ،کموک بسويار ارزشومندی کورده انود
و افزايش بودجه و مشارکت افوراد متخصوص و نيروهوای انسوانی موورد نيواز بورای ايون کشوورها را از جملوه در خصووص رشوته ی خوون و
سرطان کودکان سبب گرديده اند .بر اساس مطالعات بعمل آمده در خصوص اقدامات الزم در جهت بهبود وضعيت خوون و سورطا ن کودکوان
در جهان ،برنامه های مورد نظر به  3دسته تقسيم می گردند که عبارتند از:
 )1برنامه های اشتراکی بين مراکز مربوطه در کشورهای پيشرفته با کشورهای در حال توسعه
 )2تأسيس و مديريت سازمان های مردمی غيردولتی )*(NGOs
 )3تشکيل کميته های حرفه ای و پيشرفته در اين زمينه
بر اين اساس ،قوانينی حاکم بر برنامه های خدماتی اين مؤسسه هوا و کميتوه هوا در نظور گرفتوه شودند کوه در زيور بوه موواردی از آن هوا اشواره
گرديده است:
 )1در صورت فوت بيش از  13درصد از کودکان ،قبل از سن  5سالگی،در يک کشور برنامه ی مورد نظر قابل قبول نخواهد بود.
 )2حضور فوق تخصص های خون و سرطان کودکان به صورت تمام وقت ،در تموامی مراکوز درموانی و خودمات پزشوکی الزم و ضوروری
می باشد.
 )3ابتکار عمل هاي والدين مشتاق کودکان مبتال بايد پذيرفته و به کار گرفته شوند.
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 )4کارکنان مربوط به بخش های خون و سرطان کودکان بايد به طوور خواص آمووز ش داده شووند و نيوز تجهيوزات مختلوف موورد نيواز در ايون
مراکز فراهم گردند.
 )5کليه ی مراکز خون و سرطان کودکان در هور کشوور ،بايود در يوک مجتموع ملوی در آن کشوور ،در ارتبواط و همکواری نزديوک بوا يکوديگر
باشند.
در زير مواردی از جداول و نمودارهای مربوط به نتايج برخی از پژوهش های مراکز فوق الذکر آورده شده است:
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شکل 21 :3کشور مورد م العه در طرح های بین المللی
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شکل  :4بروز ،میزان مرگ و میر و شیوع سرطان ها ،بر حسب من قه ی اغرافیایی در کلیه سنین
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جدول  :8بروز ،میزان مرگ و میر و شیوع سرطان ها ،بر حسب من قه ی اغرافیایی در کلیه سنین
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8

 -8خون و سرطان کودکان در ایران
 8-4آموزش رشته خون و سرطان كودكان در ایران از گذشته تا حال
به دنبال راهاندازي رشتهي خون و سرطان كودكان در ايران ،در دههي 33هجري شمسي توسط اساتيد پيشکسوت اين رشته سرکار خانم
دکتر وثوق و آقايان دکتر ارزانيان,آل بويه ,زنديان وپدرام آموزش دستياران فوق تخصصي خون و سرطان كودكان با دوره های تحصيلی
 3ساله از سال  1331در دو مركز آموزشي -درماني كودكان مفيد (دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) و كودكان حضرت علياصغر
(دانشگاه علوم پزشكي ايران) به حيطهي آموزش فوق تخصصي وارد شد که تا سال  ،1311تعداد 35نفر در اين رشته تحصيل كرده اند كه
از اين عده  55نفر فارغالتحصيل شده و مدرك دانشنامه فوق تخصصي دريافت كرده اند و در  24دانشگاه علوم پزشكي سراسر كشور
مشغول به خدمت گرديدند و از اين تعداد 3 ،نفر داراي رتبهي استادي ميباشند .در طي اين مدت ،دو مركز آموزشي فوقتخصصي ديگر،
به ترتيب در دانشگاه علوم پزشكي اهواز ،در سال  1313و دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،در سال  1313نيز مجوز تربيت دستيار فوق
تخصصي در اين رشته را كسب نمودهاند.
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دوره فوووق تخصصووي خووون و سوورطان كودكووان شوواخهاي از طووب كودكووان اسووت كووه در زمينووه تشووخيص ،درمووان ،پيشووگيري خووون و سوورطان
كودكان و مراقبتهاي سالمت كودكان از بدو تولد لغايت  13سالگي فعاليت ميكنود و فوارغالتحصويالن ايون دوره واجود درجوه دانشونامه فووق
تخصصي اين رشته ميگردند.
به واسطهي نرخ باالي رشد جمعيت زير  13سال كشور تا حد  33درصد و نيز اهميت روزافزون بيماريهاي خوني كودكان و
بيماريهاي مادرزادي خوني در عرصه هاي سالمت ،درمان ،اقتصاد و پزشكي ،گسترش كمي و كيفي اين رشته در دانشگاههاي علوم
پزشكي سراسر كشور ،رشتهي خون و سرطان كودكان در ايران از اهميت راهبردي برخوردار گرديده است .شيوع باال و ادامهي گسترش
بيماريهاي خوني مادرزادي و اكتسابي (اعم از تغذيهاي ،محيطي و بدخيميها) كه برخي از آنها از جمله :تاالسمي ،هموفيلي و
هموگلوبينوپاتيها از مشكالت استراتژيك سالمت در كشور ما بهشمار مي روند ،ضرورت جدي گسترش نيروهاي انساني مجرب در اين
زمينه را آشكار ميسازد .از طرف ديگر ،پرهزينه بودن درمان اين بيماريها ،نياز به فعاليت كارشناسي در حد فوقتخصصي را جهت
حفظ منابع ملي ،دو چندان ميكند .عليرغم عدم وجود نظام آماري دقيق ،گزارشها و مباني زير اهميت بيماريهاي وابسته به رشتهي خون
و سرطان كودكان را بيان ميكند:


شيوع باالي بيماريهاي خوني ارثي خاص :تا سال  1311حدود  11333بيمار تاالسمي شديد و  1333بيمار هموفيلي ثبت
گرديدهاند و امروزه ،عليرغم برنامههاي پيشگيري مؤثر در تاالسمي ،متأسفانه شاهد تولد  333بيمار تاالسمي جديد و حدود 13
بيمار هموفيلي جديد در كشور هستيم .الزم به يادآوري است كه دو سوم كل يارانهي دارويي كشور ،صرف همين دو بيماري ميشود
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كه اين يارانه ،جدا از ساير يارانهها و هزينههاي درمان و نيز ،جدا از ساير هزينههاي اقتصادي و اجتماعي اين دو بيماري بوده و
نيز مداخلهي كارشناسي و فوق تخصصي جدي در اين زمينه را ميطلبد .
 سرطانها :تنها در يك بررسي يكساله در سال  ،1313حدود  1333بيمار كودك سرطاني جديد در كشور ،توسط انجمن خون و
سرطان كودكان به ثبت رسيد كه البته ،رقم واقعي بهنظر ميرسد ،باالي  1533نفر باشد.
 ساير كمخونيهاي مادرزادي :فراواني حدود  2تا  21درصد براي بيماري  G6PDو نيز فراواني  1درصد براي
هموگلوبينوپاتيهاي مهم در نواحي شمالي و جنوبي كشور گزارش گرديده است.
 گزارش كمخونيهاي تغذيهاي (از جمله فقرآهن) و محيطي (از جمله مسموميت با سرب) با آماري به نسبت باال در نقاط مختلف
كشور.
 بيماري هاي مادرزادي و يا اكتسابي نيازمند پيوند مغز استخوان ،از جمله :بيماريهاي نقص ايمني اوليه ،اختاللهاي ذخيرهي
چربي ،آنمي فانكوني و آنمي آپالستيك اكتسابي ،درصد روزافزوني از مراجعهكنندهها به درمانگاه هاي پيوند مغز استخوان را ،به
دليل ازدواجهاي فاميلي و امكانات تشخيصي بهتر ،تشكيل ميدهند.
با در نظر گرفتن بار بيماري ها در بند قبلي ،ارتقاء مطالبات و سطح توقع بيمواران و نيوز بوا توجوه بوه آموار تعوداد پزشوك بوه ازاء 133/333
جمعيت در ايران ( نفر )11و مقايسه آن با كشورهاي تركيه (نفر  ،)135امارات متحده عربي (نفور  ،)232ايتاليوا ( 423نفور) و يونوان (نفور
 )431كه هر كدام يا بدليل تركيب جمعيتي و بار بيماري هاي ژنتيكوي خووني مشوابهت داشوته و يوا درجوه توسوعه يوافتگي قابول دسترسوي را در
 23سال آينده ميتوانند هدفگذاري كنند ،حداقل به  1/5برابر تعداد موجود پزشكي و به تبع آن فووقتخصوص در شورايط حاضور ايوران نيواز
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ميباشد .اين تعداد براي  23سال آينده با توجه به نورخ رشود جمعيوت بوه حودود  2برابور تعوداد فعلوي مويرسود لوذا عنايوت بوه تعوداد  33نيوروي
موجود در رشته فوق تخصص خون و سرطان اطفال و بازنشستگي حدود  43نفر در  23سال آينوده ،بوه تربيوت حوداقل  13نيوروي جديود در
طي  23سال آينده نياز ميباشد.
در ايوون خصوووص برنامووه موودون آموزشووی ايوون رشووته در سووال  1311توودوين و بووه وزارت متبوووع ارائووه گرديوود و در آخوورين جلسووه سووورای
آموزش تخصصی و فوق تخصصی در سال  1311به تصويب رسيد.متاسفا نه عليورغم مسوتندات ارائوه شوده از طورف اعضوان تودوين کننوده
در خصوص دوره سه ساله اين رشته در تمام مراکز آموزشی جهان و اجماع اعضان انجمن خون و سرطان كودكان و هيئوت ممتحنوه ايون
رشته در خصوص ضرورت افوزايش رسومی طوول دوره از  2سوال بوه  3سوال موافقوت نشود .هور چنود در حوال حاضور طوول دوره آمووزش
رشووته هموواتولوژي انكولوووژي كودكووان بوور اسوواس مقووررات موجووود  24موواه موويباشوود لكوون براسوواس مسووتندات و تجربيووات مراكووز معتبوور
جهانيتشخيص مسئولين بخشهاي آموزشي اين رشته تاكنون كليه دورهها تا  33ماه ادامه مييافوت و پوس از پايوان ايون مودت دانوشآموختگوان
مجاز به شركت در آزمون فوقتخصصي خواهنود بوود .لوذا طوول دوره رسومي آمووزش  33مواه از ابتوداي سوال تحصويلي دانشوگاهي پيشونهاد
ميگردد.
عنوووواوين اصوووولی دروس ايوووون دوره عبارتنوووود از:همووووا تولوووووژی (هموووواتولوژي نوووووزادان ,نارسووووائي مغووووز اسووووتخوان (سووووندرمهوووواي ارثووووي و
اكتسووابي),بيموواريهوواي توليوود اريتروسوويت ،برخووورد بووا آنموويهووا ،آنموويمگالوبالسووتيك ،بيموواريهوواي متووابوليزم آهوون ،پووورفيريهووا,آنموويهوواي
هموليتيووك :اتوايمووونم مامبرانوپوواتيهووا ،آنزيموپوواتيهووا ,بيموواريهوواي هموگلوووبين :انووواع تاالسووميهووام انووواع هموگلوبينوپوواتيهووا ,بيموواريهوواي
مرفولوژيوووك و عملكوووردي نوتروفيووولهوووا و فاگوسووويتهوووا  ,بيمووواريهووواي نقوووص ايمنوووي اوليوووه و ثانويوووه ,بيمووواريهووواي ذخيووورهاي و سيسوووتم
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رتيكولواندوتليال,تظاهرات هماتولوژيك بيماريهاي سيستميك) ,انکولوژی  ,ترومبوز وهموستاز,انتقال خون بالينی,پيوند سلول هوای بنيوادی
خونساز,اصول آزمايشگاهی مرتبط با رشته از جمله ژنتيک وفلوسيتومتری ,آشنايی با مبانی راديوتراپی

در طی دو سال آموزش رسمی ,وظايف دانش آموختگان دوره زير تخصصی خوون و سورطان كودكوان بوه تفکيوک نقوش هوای خوود بوه شورح
زير است :
* در نقش تشخيصی ـ درمانی :
 تشکيل پرونده برای بيماران انجام و ثبت يافته ها اعم از سوابق  ،يافته های معاينات و ارزيابی ها و نتايج آزمايشات و پاراکلينيکی در پرونده ثبت تشخيص و تشخيص های افتراقی تجويز منطقی دارو و آزمايشات پاراکلينيکی انجام درمان های دارويی  ،تسکينی و حمايتی و انجام پروسيجرهای تشخيصی يا درمانی ارجاع موارد جهت انجام اعمال جراحی و يا اقدامات توانبخشی برحسب نياز پايش بيماران مراقبت از بيماران بويژه در بخش های  PICUو NICU -پيگيری (  ) Follow-upبيماران
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* در نقش آموزشی :
 آموزش بيماران  ،والدين بيماران و افراد تيم سالمت آموزش در جامعه برحسب نياز* در نقش پژوهشی :
 ارائه طرح های پژوهشی مرتبط با دوره به منظور حل مشکالت به مسئولين مربوطه شرکت در طرح های پژوهشيس مرتبط با دوره نشر نتايج پژوهش ها* در نقش مشاوره ای :
 ارائه مشاوره تخصصی به والدين بيماران  ،متخصصين ديگر  ،مديران و سياستگذاران  ،سازمان ها،بيمه ها و مراجع قانونی* در نقش مديريتی :
 همکاری و کمک درتيم مديريت سالمت در كليه سوطوح اجرائوي(بخوش ،بيمارسوتان) در موواردی کوه موضووع اصولی  ،مشوکالت خوون وسرطان کودکان است .
 -همکاری و کمک در هدايت و مديريت استفاده از وسايل درمانی
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 -همکاری و کمک در هدايت و مديريت مراكز تحقيقاتي ومجالت علمي داخلي و بين المللي

حداقل نيازمندی بخش های تربيت کننده فوق تخصص اين رشته عبارتند از:
 هيئت علمی:
 حداقل 3نفر فوق تخصص خون و انکولوژی كودكان كه دو نفر انها دانشيار يا باالتر باشند. در مراكووزي كووه بخووش پيونوود مغووز اسووتخوان كودكووان راه انوودازي شووده اسووت حووداقل  5نفوور فوووق تخصووص خووون و انکولوووژیكودكان كه  3نفر انها دانشيار يا باالتر باشند.
 پس ازگذشت 4سال از برنامه كليه اعضان هيئت علمي –غير استاد -بايد ارتقان يافته باشند. بخش بستري خون و سرطان كودكان (با  33تخت وامکانات تعريف شده)
 درمانگواه سورپائي خووون و سورطان كودكووان (بوا  53نفوور مراجعوهكننوده روزانووه) بوا درمانگوواه و بخوش سوورپائي تاالسومي و هموووفيلي و
شيمي درماني و پروسيجر هاي سر پائي(جمعا  25تخت)
 دانشگاهي مجاز به راهاندازي اين برنامه است كه داراي ويژگيهاي زير باشد:
دانشگاه تيپ  1باشد55

وضعيت رشته مادر (کودکان) در ارزيابی ها تائيد قطعی باشد (مشروط نباشد ) و در رشته مادرحداقل  13دوره دانشآموخته داشته باشد
بر اين مبنا در حال حاضر تنها چهارمرکز در ايران به تربيت فوق تخصص اين رشته موی پردازنود :مركوز آموزشوي -درمواني كودكوان مفيود
(دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي) و كودكان حضرت علوياصوغر (دانشوگاه علووم پزشوكي ايوران) از سوال  , 1331دانشوگاه علووم پزشوكي
اهواز،از سال  1313و دانشگاه علوم پزشكي شيراز ،از سال . 1313

انتظار می رود که دانش آموختگان اين رشته پس از پايان دوره توانمندی های زير را داشته باشند:
1- Comprehensive patient care
توانايي اجراي صحيح و متناسب اقدامات تشخيصي ،درماني و مراقبت از سالمت بيمار مبتني با سون ,جونس و درجوه رشود بيموار و همچنوين
خانواده و عوامل محيطي ،اجتماعي و اقتصادي بيمار را داشته باشد.
2- Medical Knowledge
آگاهي كامل دانش روز پزشكي اعم از علوم پايه ،باليني ،اپيدميولوژيك و رفتارشناسانه و حتي مباني طب آلترنايتو مورتبط بوا رشوته را داشوته
باشد و بتواند بخوبي در اين زمينهها بحث و تحليل كرده و نهايتًا بطور شايسته بكار گيرد.
3- Communication skill
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مهارتهاي ارتباطي خوبي با بيمار ،خانواده ،پرسنل درماني ،مسئولين بهداشتي و جامعه داشته باشود و بتوانود مطالوب و موواد آموزشوي الزم
را بخوبي به آنها منتقل كرده ،اخبار ناگوار را به روش صحيح بازگو نمايد و در انجام مطالعات و كارآزمائيهاي بواليني رضوايت كامول آنهوا
را جلب نمايد.
4- Evidence – based & problem – solving practice
توانائي داشته باشد كه كليه فعاليتهاي حرفهاي خود را (اعم از درماني ،آموزشي و پژوهشي و بهداشتي) مبتنوي بور شوواهد و مبتنوي بور حول
مسئله و كاربردي طراحي و اجراء نمايد.
5-system - based practice
توانائي داشته باشد متناسب و سازگار با سيستم مراقبت سالمت جامعه و خانواده (اعم از قوانين ،سازمانها ،بيمارستانها ،منابع و اقتصاد
درمان و خدمات اجتماعي موجود) فعاليت كند.
6- Educational skills
مهارت هاي آموزشي براي كليه مخاطبين اعم ازبيمار ،خانواده ،كاركنان ،مسئولين اجرائوي و كليوه سوطوح پزشوكي توا حود همكواران حرفوهاي
داشته باشد.
7- Research skills
مهارت هاي پژوهشي از طراحي تحقيق ،متدولوژي ،نگارش طرح ،انواع متد نوين  searchو طبقهبندي اطالعات ،اجراء ،بحث و
نتيجهگيري ،نگارش مقاله و كسب پذيرش مقاالت در مجالت معتبر را داشته باشد.
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 8-2انجمن خون و سرطان كودكان ایران:
بهد نبال اين تغييرات مهم و احساس نياز متوليان اين رشته ،انجمن خون و سرطان كودكان ايران در آذر ماه  1316بهطور رسمي تأسيس
گرديد .ايده تشكيل انجمن از اواسط سال  1311مطرح شد  .سپس در نوروز  ، 1316نامه اي دست نويس خطاب به همكاران در سراسر
كشور از طريق پست دست به دست شد ،تا درنهايت همان نامه با امضاي  21نفر از همكاران هماتولوژيست كودكان بعنوان هيـات موسس
انجمن خطاب به دبيرخانه كميسيون انجمن هاي تخصصي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي ارسال گرديد  .سپس اولين گردهمائي
همكاران در تاري  1316/6/3در تهران برگزار گرديد و نخستين هيات مديره شامل :
دكتر حسن ابوالقاسمي (رئيس )  ،دكتر محمد سعيد رحيمي نژاد (دبير )  ،دكترمينا ايزديار( خزانه دار )  ،دكتر خدامـراد زنديان و دكتر
پيمان عشقي (اعضاي اصلي )  ،دكترمـهدي شهرياري (بازرس اصلي) انتخاب شدند .
در تاري  1316/13/23دبيرانجمن طي نامه اي خطاب به رياست محترم انجمن پيشنهاداتي را مطرح نمود كه پس از گذشت  4/5سال ،
به مدد الهي اكثرآنها تحقق عيني يافته و اكنون عمده تالشها با راه اندازي سايت اينترنتي ( )www.iphos.irو نيز مجله انجمن ،ثمر
نشسته است.پس از نامه فوق فعاليتهاي اوليه شامل تعيين مكان دفتر انجمن وصندوق پستي دبيرخانه  ،طراحي آرم  ،چاپ سربر

وپاكت

آرم دار و كارت ويزيت دفتر ،مهر،تلفن ،افتتاح حساب بانكي  ،تهيه فرم عضويت و كارت شناسائي اعضاء ،e-mail ،فاكس و نيز دريافت
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پروانه فعاليت و شماره ثبت بسرعت انجام شد .با استقـرار دفتر انجمن در محل فعلي با امكانات و تجهيزات كامل ،باالخره در خرداد ماه
 1313طي احكام جداگانه اي از طرف رياست محترم انجمن اعضاي كميته هاي آموزشي و پژوهشي منصوب شدند.
خودباوري و تالش همكاران عضو انجمن در طی سه دوره دستاوردهاي بزرگي را براي انجمن در برداشت ،خالصه فعاليتهای انجمن در
سالهای گذشته به شرح ذيل است:
- 1برگزاری همايشهای مهم ملی و بين المللی از جمله ميزبانی  SIOP-ASIA-2010در جزيره کيش  ,سمينارهاي ملی تاالسمي
را در سالهاي  14،12و  15و 11در تهران ,جزيره كيش  ,كرمان ورامسر و همايش بين المللی چالش های درمان هموفيلی در
کشورهای در حال توسعه در سال15در تهران .عالوه بر اين مشاركت انجمن در همايش بين المللي انتقال خون و ساير همايشهاي
داخل از يكسو و برگزاري كارگاههاي متعدد و يا مشاركت در آنها از نقاط قوّت كار انجمن در اين دوره است .همايش بين المللي
انكولوژي كودكان در سال  11با همكاري محك از كارهاي موفق انجمن بود كه با همت اساتيد پيش كسوت و تالش هيئت مديره به
خوبي به بازنشست و برگزار گرديد.
 - 2جلسات ماهيانه انجمن با نظم و انضباط خاصي برگزار گرديد و همواره يك موضوع علمي مناسب و قابل توجه با مشاركت ساير
انجمن هاي علمي زينتبخش جلسات پنجشنبه آخر هر ماه بود .برگزاري دورههاي مدون بازآموزي هر چند به علت كم تجربگي ما
در برگزاري چنين جلساتي و نداشتن تبليغات الزم با استقبال زياد روبرو نشد ،اما شروع خوبي بود براي رفع نقاط ضعف در آينده
و رساندن به نتيجه مطلوب.
- 3شرکت فعال در همايش های داخلی و بينالمللی با ارائه مقاله و سخنرانی ,از جمله کسب عنوان بهترين مقاله در کنگره پالرمو ايتاليا
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- 4تدوين کتاب جامع تاالسمی در ايران که اين كتاب توسط  22نفر از همكاران تهيه و در چهار فصل  21 ،بخش  ،و 443صفحه
توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل( عج) منتشر شده است.
- 5مشاركت فعال اعضاء انجمن و به خصوص اعضاء هيئت مديره در تصميمگيريها و تصميمسازيهاي اداره بيماران خاص وزارت
بهداشت و به خصوص در تدوين پروتكلها بسيار قابل توجه بود.حاصل اين فعاليت ها تدوين دو کتاب بسته جامع خدمات درمانی
تاالسمی و هموفيلی در ايران بوده است .اعضاء انجمن همچنان بعنوان كارشناس در امور دارويي ،بهداشتي و درماني در كميتههاي
مختلف وزارت بهداشت دعوت گرديده و به صورت كامالً فعال در تصويب داروها ،ميزان مصرف و واردات داروها ،بررسي
چالشها در طرحهاي ملي از قبيل تاالسمي و هموفيلي شركت نمودند.
- 3از ديگر اقدامات مهم انجمن تصميمگيري و انجام مراحل مختلف گرفتن مجوز ،عقد قرارداد و آماده نمودن مجله انگليسي زبان
انجمن به نام  ) IJBC) Iranian Journal of Cancer & Bloodبود كه اولين شمارة آن در سال  11چاپ و توزيع شد.
- 1مشاركت فعال انجمن در تدوين برنامه استراتژيك خون و سرطان كودكان ايران كه در وزارت بهداشت پيگيري ميشد جزو آخرين
اقداماتي بود كه در زمستان سال  13به ثمر رسيد
 :- 1برقراري ارتباط با ديگر انجمنهاي علمي ،از جمله تالش جهت عضويت در انجمن خون و سرطان آمريكا (،)O/ASPH
مشاركت در تدوين اساسنامه مجمع انجمنهاي علمي ،و باالخره انتخاب دو نفر اعضاي هيات مديره انجـمن بعنوان عضو عليالبدل
و بازرس هيات مديره 2تشكل فوق در انتخابات مـورخ 11/12/1
 - 6همكاري مستمر با معاونتهاي مختلف وزارت بهداشت ،از جمله معاونت آموزش و امور دانشگاهي با تكميل و ارسال فرم نظر
خواهي وزارتخانه
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- 13

همكاراي با سازمان نظام پزشكي از جمله در خصوص جلسات اخالق پزشكي ،تعرفهها و ديگر مسائل صنفي ،با سازمان

پزشكي قانوني در خصوص انديكاسيونهاي سقط جنين.

لیست اعضاي داراي كارت عضویت (براساس شماره عضویت) تا پایان : 4833
عضو افتخاري -دكتر محمدتقي ارزانيان فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال عضو افتخاري -دكتر پروانه وثوق فوق تخصص
هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال عضو افتخاري -دكتر مردآويژ آل بويه فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال شماره عضويت -1
دكتر حسن ابوالقاسمي فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -2دكترمحمد سعيد رحيمي نژاد فوق تخصص هماتولوژي ـ
آنكولوژي اطفال  -3دكتر خدامراد زنديان فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -4دكتر پيمان عشقي فوق تخصص هماتولوژي
ـ آنكولوژي اطفال  -5دكتر مينا ايزديار فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -3دكتر مهدي شهرياري فوق تخصص
هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -1دكتر مريم جفرودي فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -1دكتر زهرا بديعي فوق تخصص
هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -6دكتر محمد پدرام فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -13دكتر ياسمن ابطحي فوق تخصص
هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -11دكتر خديجه ارجمندي رفسنجاني فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -12دكتر زهره
علومي يزدي فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -13دكتر عليرضا معافي فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال -14
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دكتر آزيتا آذركيوان فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -15دكتر عباسعلي حسين پورفيضي فوق تخصص هماتولوژي ـ
آنكولوژي اطفال  -13دكتر خديجه حسامي متخصص بيماريهاي كودكان  -11دكتر شيوا نظري فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي
اطفال  -11دكتر زهرا فرهمندي نيا فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -16دكتر شهين شمسيان فوق تخصص هماتولوژي ـ
آنكولوژي اطفال  -23دكتر عظيم مهرور فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -21دكتر كامبيز داوري فوق تخصص
هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -22دكتر محمدعلي احساني فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -23دكتر نادر ممتازمنش فوق
تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -24دكتر مژگان هاشميه فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -25دكتر مهران كريمي
فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -23دكتر ثمين علوي فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -21دكتر قاسم
زينليزاده رفسنجاني پور متخصص داخلي  -21دكتر مهدي يار شهبازي متخصص بيماريهاي كودكان  -26خانم معصومه زحمتكش
بهيار  -33خانم ايرما ريحاني كارشناس پرستاري  -31خانم فريبا ابراهيمي كارشناس پرستاري  -32خانم ميترا سلطانيان كارشناس
ارشد پرستاري  -33خانم زهرا مهرآور كارشناس پرستاري  -34خانم نرگس كشاورز مويدي كارشناس پرستاري  -35خانم رقيه
حميدي كارشناس پرستاري  -33دكتر شهال شفيعيان پزشك عمومي  -31دكتر اصغر راميار فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي
اطفال  -31دكتر عظيم رضامند فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -36دكتر ناهيد رئيسي فوق تخصص هماتولوژي ـ
آنكولوژي اطفال  -43دكتر حسين اصفهاني فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -41دكتر روح انگيزساري سرخابي فوق
تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -42دكتر ليال كوچك زاده فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -43دكتر جالل
غفارزاده متخصص  -44دكتر حبيب شيردل پزشك عمومي  -45دكتر سيد شهاب الدين مرعشي پزشك عمومي  -43دكتر اميرعلي
معصومي پزشك عمومي  -41دكتر حجت مرتضائيان فوق تخصص بيماريهاي قلب وعروق  -41دكتر شاداب صالح پور فوق تخصص
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بيماريهاي غدد درون ريز اطفال  -46دكتر فريده موسوي فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -53دكتر مهشيد مهديزاده فوق
تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -51دكتر بيژن كيخائي فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -52دكتر اميرعباس
هدايتي اصل فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال 53ـ دكتر ساسان حجازي فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال -54
دكتر حميد هورفر پزشك عمومي  -55دكتر محمود هادي پور دهشال داروساز  -53دكتر حميد فرهنگي فوق تخصص هماتولوژي-
آنكولوژي اطفال  -51دكتر عبدالرضا افراسيابي دكتراي علوم آزمايشگاهي  -51دكتر زينت يكه پزشك عمومي  -56دكتر نرگس بيگم
مير بهبهاني فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -33دكتر احمد تمدني فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -31دكتر
مهري دانش متخصص بيماريهاي كودكان  -32دكتر ياسمن خليلي پزشك عمومي  -33دكتر سهيالزارعي فر فوق تخصص هماتولوژي
ـ آنكولوژي اطفال 34ـ دكتر نسرين حبيبيان فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال 35ـ دكتر مجيد آراسته پزشك عمومي 33ـ
دكتر سيمين مغربي متخصص بيماريهاي كودكان 31ـ دكتر عبداهلل بني هاشم فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال 31ـ دكتر
مهران نوروزي فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال 36ـ دكتر مژگان عبدالهي پزشك عمومي  -13خانم ناهيد كنعاني
كارشناس پرستاري  -11خانم خجسته شعباني كارشناس پرستاري  -12خانم محبوبه عاقل كارشناس پرستاري  -13خانم تركان اسالمي
كارشناس پرستاري -14خانم حميد ه شهنائي كارشناس پرستاري  -15خانم سهيال خطيبي كارشناس پرستاري -13آقای حسن منصوری
طرقبه كارشناس ارشد هماتولوژي  -11دكتر عليرضا مدرسي فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي  -11دكترمهرنوش كوثريان فوق
تخصص بيماريهاي غدد درون ريز اطفال  -16دكتر اعظم السادات هاشمي فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال 13ـ دكتر
شهال انصاري فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -11دكتر حسين كرمي فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال -12
دكتر مجيد نادري فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -13دكتر اميرعلي حميديه فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال
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 -14دكتر الهام شاهقلي فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -15دكتر غالمرضا باهوش فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي
اطفال  -13دكتر حسين خوئيني پورفر فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -11دكتر فرزاد كمپاني فوق تخصص هماتولوژي ـ
آنكولوژي اطفال  -11دكتر محمد فرانوش فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -16دكتر اميد خجسته فوق تخصص
هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -63دكتر محمدعلي مولوي فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -61دكتر اصغر قائمي
متخصص بيماريهاي كودكان  -62دکتر مريم تشويقی فوق تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -63دكتر محمد حسن شرفي فوق
تخصص هماتولوژي ـ آنكولوژي اطفال  -64دكتر سيده معصومه اسالمي پزشك عمومي  -65خانم فاطمه استفاضه کارشناس پرستاری
 -63خانم ترانه پيمانه عابدي كارشناس ميكروبيولوژي  -61دكتر محمد علي دولتي دكتراي علوم آزمايشگاهي  -61دكتر سميه اسالمي
پزشك عمومي  -66خانم مهناز اهلل ياری بهيار  -133خانم سميه ميرگوی بيات کارشناس پرستاری  -131دکتر حسن محمودی نشلی
فوق تخصص هماتولوژی آنکولوژی اطفال  -132دکتر محمود بهشتی زواره فوق تخصص هماتولوژی آنکولوژی اطفال  -133دکتر
عزيز اقبالی فوق تخصص هماتولوژی آنکولوژی اطفال -134خانم مرجان تيمورزاده بابلی کارشناس پرستاری  -135خانم آزاده
محمودی زاده کارشناس پرستاری -133خانم ناهيد صبوری کارشناس پرستاری  -131آقای عباس احمدی کارشناس ارشد هماتولوژی
 -131خانم دکترمرضيه سبزه چيان متخصص بيماريهای کودکان  -136خانم زهرا پاياب کارشناس پرستاری  -113خانم شمسی
بشارتی  -111دکتر رويا دولتخواه پزشک عمومی  -112دکتر يحيی پورچنگيز پزشک عمومی  -113دکتر فرهاد زمانی فوق
تخصص گوارش کودکان  -114دکتر مرتضی عنبری متخصص بيماريهای کودکان -115دکتر فرهاد خديوی زند متخصص بيماريهای
کودکان  -113دکترپگاه ناصری نيا متخصص بيماريهای کودکان  -111دکترمجيد ياوريان دکترای ژنتيک  -111دکترداريوش
ظهوری متخصص بيماريهای کودکان  -116دکتر بهتا صديق پزشک عمومی  -123دکترسيمين يزدی پزشک عمومی -121
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دکترمحمود اشرفی فوق تخصص جراحی کودکان  -122دکتر عباس دهقانی متخصص بيماريهای کودکان  -123دکترغالمرضا جمالی
زاده پزشک عمومی  -124خانم رويا عسگريان کارشناس ارشد آزمايشگاه  -125خانم فرحناز عسگريان کارشناس ارشد آزمايشگاه
 -123دکتر محمد رضا بردبار دستيار فوق تخصصی هماتولوژی آنکولوژی اطفال  -121دکترمحمد خادمی زاده  -121خانم مريم
گزبان کارشناس پرستاری  -126دکترليال صديقی پور پزشک عمومی  -133دکتر احمد اکبری پزشک عمومی -131دکتر سعيد
اسماعيلی متخصص بيماريهای کودکان -132دکتر صديقه گوينده دکترای علوم آزمايشگاهی  -133خانم هاجر بومه کارشناس پرستاری
-134خانم الهام سيد موسوی کارشناس پرستاری  -135خانم الدن عبادتی کارشناس پرستاری  -133دکترنصرا ...صالح گوهری
دکترای ژنتيک  -131دکتر محمد رضا گلپايگانی فوق تخصص هماتولوژی آنکولوژی اطفال  -131دکترفاطمه رجبی پور فوق
تخصص هماتولوژی آنکولوژی اطفال  -136خانم مهری جواهری کارشناس علوم آزمايشگاهی  -143خانم مهتاب محمودی عبدا...
کارشناس پرستاری -141خانم زينب ناظری کارشناس پرستاری  -142دکتر رضا اکرمی پور فوق تخصص هماتولوژی آنکولوژی
اطفال  -143آقای عبدالرضا ميرزايی کارشناس علوم آزمايشگاهی  -144دکتر فرشاد شاه حسينی متخصص بيماريهای کودکان -145
دکتر فريبا بهبهانی متخصص بيماريهای کودکان  -143دکترمريم جوانبخت پزشک عمومی  -141دکتر علی نادری فوق تخصص
هماتولوژی آنکولوژی اطفال  -141دکترعاليه صفری فوق تخصص هماتولوژی-آنکولوژِی اطفال -146خانم مژده زمانی نوبر
کارشناس پرستاری
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Iraninan Blood Transfusion organization
The First International Health Jenomics and Biotechnology Congress
The European Hematology Association and Ferrata-Sorti Foundation
American journal of Hematology
Haematologica/The Hematology journal
International Journal of Laboratory Hematology
Blood Journal
Journal of Pediatreic Hematology/Oncology
St.Jude Children's Research Hospital
The New England Journal of Medicine
The New England Journal of Medicine
The Internet Journal of Hematology
The International Society of Hematology
The American Society of Pediatric Hematology/Oncology
Pediatric Blood and Cancer
Iran Medex
PubMed
Iranian Thalassemia Society
Thalassemia International Federation
World Federation of Hemophilia
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International Journal of Cancer
Cancer Journal for Clinicians
Cancer Liaison and Action Network
Journal of Pediatric Hematology/Oncology
Bone Marrow Transplantation
Exjade
Scientific Information Database
Daneshyar Network
Elsevier-Science direct
Md consult
Biomedical and Pharmacological Records
Interscience conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy
Journal of Addiction Medicine
Internal Medicine Journal
The Online Encyclopedia of Medical Images
Medical Slides
Iranian Blood Transfusion Organization
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 8-8سازمانهاي مردم نهاد در حوزه خون و سرطان كودكان در ایران:
 8-8-4انجمن خیریه حمایت از کودکان مبت به سرطان:
موسسه خيريه حمايت از کودکان مبتال به سرطان"محک" به عنوان يک سازمان غيردولتي ،غيرانتفاعي وغيرسياسي در سال
 1313با شماره  3531به ثبت رسيد و از همان زمان فعاليت رسمي خود را جهت تسکين آالم کودکان مبتال به سرطان و خانواده
هاي آنان آغاز نمود .
موضوع فعاليت مؤسسه محک  ،انجام امور خيريه در زمينه هاي پزشکي ،پژوهشي ،پيشگيري ،درماني ،خدماتي ،بهداشتي،
بيمارستاني ،رفاهي و صرفا در جهت حمايت از کودکان مبتال به سرطان مي باشد .اين سازمان خيريه ،غير انتفاعي ،غير سياسي و
غير دولتي است و با اتکاء به جلب مشارکت هاي مردمي و انواع کمک هاي بشر دوستانه اعم از نقدي ،کاال ،خدمات و دانش فني
اداره مي شود.
موسسه خيريه حمايت از کودکان مبتال به سرطان " محک" توانسته است در طول  13سال فعاليت خود بال بر  11333کودک
مبتال به سرطان را تحت حمايت قرار داده وامکان ساخت بيمارستان فوق تخصصي سرطان کودکان "محک" را فراهم آورد.
بيمارستان محک که در فضايي متجاوز از 11333متر مربع ساخته شد ،شامل بخش هاي :اورژانس،آنکولوژي ،هماتولوژي،
 ،ICUشيمي درماني و راديوتراپي ،کلينيک هاي دندانپزشکي ،روانشناسي ،قلب ،کودکان ،هماتولوژي و انکولوژي و بخش هاي
پاراکلينيکي ،همچون خدمات تشخيصي از جمله ، CT ScanراديولوژيMRI ،و همچنين آزمايشگاه هاي بيوشيمي،
ميکروبيولوژي و هماتولوژي ،فيزيوتراپي ،آب درماني و  . . .است .همچنين اين مجموعه داراي فضاهاي رفاهي و تفريحي همچون
اتاق بازي کودکان ،کتابخانه و سالن آمفي تأتر است .در اين مجموعه  13پزشک عمومی 13 ,متخصص رشته های مختلف  5,فوق
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خالصه فعاليت های درمانی اين. کارگر شاغل می باشند55  کارمند و153,  پرستار31 ,تخصص خون و سرطان کودکان
. آمده است6 بيمارستان در جدول

2008

2009

outpatient

inpatient

outpatient

inpatient

Oncology Ward 1

0

819

0

1188

Oncology Ward 2

0

566

0

1062

Chemotherapy

1200

1377

3268

1530

ICU

0

18

0

174

Oncology Clinic

6101

0

12202

0

Emergency

2673

747

5266

1406

Imaging

1509

1061

1386

1860

Laboratory

3501

3841

5016

6924

36

154

970

102

1036

Radiotherapy

13764

24088

8531

16020

Total

جدول  6-خالصه فعاليت های بيمارستان محک
این موئسس ه در تعامل با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخلی و موسسه گوستاو روسی فرانسه فعالیت های پژوهشی نیز داشته
است که خ صه فعالیت های پژوهشی این موسسه به شرح يیل است:
 7طرح پژوهشی در حال ااراء با هزینه  4111111111ریال که  %75آن از منابع غیر دولتی پرداخت شده است
 41کارگاه با هزینه 511111111ریال
مسولیت مستقیم یا همکاری در  6همایش علمی با هزینه  4111111111ریال

 8-8-2انجمن تازسمي ایران
انجمن تاالسمي ايران در سال  1331به عنوان يك سازمان مدم نهاد تأسيس گرديد .اين انجمون يوك انجمون حموايتي اسوت كوه
واجد  11شعبه استاني بوده و زمينه آموزش بيماران ،پيشگيري از تاالسمي و ارائه اطالعات جامع در خصوص تاالسمي به مراكوز
ذيربط فعال است.خالصه اهم فعاليت رهاي اين انجمن به شرح زير است:
 اين انجمن همچنين در ارائه تجهيزات رايگان در بيمواران فعوال بووده و بطوور متوسوط سواالنه  1333پموپ تزريوق دسوفرال و مقوادير
قابل توجهي از تجهيزات موردنياز بيماران مستقيم يا از طريق شعب استاني در ميان بيماران توزيع ميگردد.
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اين انجمن و با توجه به ساختار حمايتي خوود و بوا هودف افوزايش مشواركت بيمواران و پوذيرش برناموه هواي درمواني و رفوع سوواالت
ايشان در امور علمي با مشورت انجمن خون و سرطان كودكان ايران فعاليت مينمايد
برگزاري بيش از  43كارگاه آموزشي براي بيماران  6سمينار سراسري براي پزشكان درمانگر و پرستاران
ا انجمن در امور درماني بيماران تاالسمي هم بطور غير مستقيم و حمايتي فعال بوده است و بوه هموين دليول بودون هرگونوه شوائبه اي
در حمايت از بيماران موفق بوده اسوت .در حوال حاضور ملوك بزرگتورين درمانگواه تاالسومي بزرگسواالن خاورميانوه را جهوت انجوام
فعاليت درماني در اختيار سازمان انتقال خون ايران قرار داده است.
از فعاليتهاي پژوهشي طرح اهداءكنندگان آشنا با هدف دريافت خون بيماران از دهندگان مستمر منظم و كاهش تعداد دهنوده بوراي
هر بيمار و نهايتا نيز با هدف ارتقاء كيفيت خون بيماران تاالسمي توسط انجمن و سازمان انتقال خون ايران انجام گرفته است

8-8-8كانون هموفیلي ایران
كانون هموفيلي ايران در سال 1343با عنوان کانون بهبود و پرورش هموفيليا شروع به فعاليت نمود .اين کانون از سال 1613
ميالدی يعنی سه سال بعد از تاسيس به عضويت ملی فدراسيون جهانی هموفيلی که در آن سالها فقط  51انجمن از كشورهاي مختلف
دنيا عضو آن بودند نايل آمد.هدف اصلي اين سازمان مردم نهاد حمايت از بيماران و كمك درارائه خدمات درماني و اموزش
خانواده ها و بيماران مي باشد .اين نهاد در حال حاضر با  24شعبه و بيش از  133نفر نيرو در سراسر كشور حضور داشته و در
تهران از سال  1313با تاسيس درمانگاه نيمه وقت مجهزبه آزمايشگاه هاي تخصصي انعقاد و ژنتيك,و درمانگاه دندانپزشكي
ارتوژدي و فيزيوتراپي سرپايي به فعاليت هاي درماني ورود مستقيم داشته است يكي از اولين تالشهاي اين درمانگاه ايجاد بانك
اطالعات جامع بيماران هموفيلي بود كه بواسطه برخي ناهماهنگي ها با مراكز دانشگاهي وابلسته وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشكي به روز شدن اطالعات آن همواره مورد بحث بوده است .در دو سال اخير تالشهايي جهت هماهنگي با وزارت
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بهداشت درمان و آموزش پزشكي و سازمان انتقال خون در استقرار سيستم ثبت ملي و روز آمد هموفيلي صورت پذيرفته است. .
بخش انعقاد مركز يكي از بخشهاي اساسي اين مركز ميباشد و فعاليت خودرا از سال 1313با انجام تستهاي اوليه انعقادي شروع
نموده و در مدت كوتاهي به انجام كليه تستهاي تشخيص بيماريهاي خونريزي دهنده دست يافت .بيش از يك سال است كه
تستهاي تشخيص بيماريهاي ترومبوفيلي (پرانعقادي ) نيز راهاندازي گرديده است بهغير از پذيرش بيماران خونريزي دهنده
خاص بيماران ديگري كه به داليل مختلف دچار خونريزي و يا ترومبوز شدهاند ميتوانند در اين مركز مورد تشخيص قرار گيرند.
درحال حاضر اين بخش بهمراه بخش انعقاد سازمان انتقال خون به عنوان دو مركز رفرانس با مركز هموفيلي بيمارستان امام،
مراكز هموفيلي استانها و بسياري از متخصصين خون و انكولوژي همكاري دارد.
اين آزمايشگاه در برگزاري كالس عملي انعقاد جهت دانشجويان كارشناسي ارشد و  PH.Dهماتولوژي و همچنين متخصصين
خون و انكولوژي  .و برگزاري  :work shopفعاليت داشته است .تاكنون براي ارتقا سطح علمي و عملي همكاران در مراكز
استانهاي دو دوره  work shopانعقاد برگزار گرديده است .دوره اول شامل استانهاي سيستان و بلوچستان ،كرمان ،يزد،
خراسان ،اصفهان و شيراز .كارگاه دوم شامل مراكز استانهاي خوزستان ،آذربايجان غربي ،آذربايجان شرقي ،همدان ،گيالن و
مازندران بوده است .شايان ذكر است اين بخش در اجراي رساله و پاياننامه تحصيلي مقاطع كارشناسي ارشد و  PHDو همچنين
فعاليتهاي پژوهشي و تبليغاتي مربوط به بيماريهاي هموستاز و ترومبوز نيز فعاليت دارد.
لكن در گيري مستقيم در امر درمان و نيز قضايي و كيفري كردن موضوع عفونت هاي منتقله از راه خون دو چالش عمده اين نهاد
با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در طي دهه اخير بوده است كه عواقب رواني اجتماعي و اقتصادي زيادي ب جامعه و
بيماران بر جاي نهاده است .
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 8-1سازمان انتقال خون ایران
از سال  1324اقدامهاي پراكنده اي در بيمارستانهاي مختلف براي انتقال خون صورت گرفت تا اينكه در سال  1331مركز خون ارتش و
مركز انتقال خون هالل احمر ( شير وخورشيد سابق ) به طور تقريبا همزمان تاسيس و شروع به كار نمودند  .از اين زمان تا سال 1344
اقدامات متعدد مختلفي جهت استاندارد كردن و سروسامان دادن به انتقال خون انجام گرفت كه متاسفانه همگي با شكست مواجه شد  .مشکل
عمده نبود تشکيالت منظم برای جلب اهداکنندگان بود .سرويسهای دولتی و خصوصی (بجز تا حدودی مرکز خون ارتش) ،متکی به
داوطلبين حرفه ای بودند که اغلب از افراد محروم جامعه بودند و در مقابل وجه ناچيزی ،علی رغم بر خوردار نبودن از سالمت کافی،
اقدام به خون دادن مینمودند.در اين سالها دانشكده پزشكي تهران يك سرويس انتقال خون دائر نمود و باالخره در سال  1353كوشش هاي
چند ساله به ثمر رسيد و سازمان ملي انتقال خون تاسيس و شروع بكار نمود .در ابتدا تمام هزينههای اين سازمان از بودجه کل کشور به
صورت کمک تامين میگرديد .در سال  1351در پی تجديد نظر کلی در بودجه کشور ،سازمان انتقال خون به عنوان يک دستگاه دولتی
وابسته به وزارت بهداری در آمد و تابع مقررات عمومی دولت گرديد.
پس از پيروزی انقالب اسالمي در تاري  33/3/1333اساسنامه سازمان انتقال خون ایران تصويب شد و پس از تصويب اساسنامه ،در
جهت شکل دادن به ساختار اجرايی وتشکيالت سازمان ،سه معاونت توليد و فنی ،پژوهشی و آموزشی و ادرای و مالی طراحی و به اجرا
درآمد .سازمان به وسيله يک شورايعالی پنج نفره مرکب از افراد متخصص به انتخاب وزير بهداشت ،درمان و آموزشی پزشکی اداره
میشود .در سال  1314طرح شبکه خون رسانی کشور در شورای عالی تصويب و مورد اجرا گزارده شد .بر اساس اين طرح سازمان
انتقال خون ایران در قالب نه پايگاه منطقهای آموزشی به اجرای برنامهها و مسئوليتهای محوله که در ستاد مرکزی سازمان تهيه و
هماهنگ میگردد ،میپردازد .در حال حاضرسازمان انتقال خون در ايران باالترين و تنها مرجع تصميمگيری در زمينه تامين و توزيع
خون و فرآوردههای خونی سالم در سطح کشور است و تمامی تصميم گيریها در ارتباط با فراوردههای خونی مستقيما به اين سازمان
مربوط است.
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فعالیتها در س ح کشور
از ابتدای تاسيس سازمان تا سال  1351بجز سازمان مرکزی سه پايگاه شيراز ،اهواز ،مشهد فعال بوده و در حال حاضر  113مرکز
انتقال خون خدمات خون رسانی را در سراسر کشور به عهد دارند .در حال حاضر مراکز کليه استانهای کشور دارای پايگاههای انتقال
خون هستند که در آنها بخشهای آزمايشات غربالگری بر روی خونهای اهدايی ،تهيه فرآورده و کنترل کيفی وجود دارد.همچنين
35شهرستان نيز دارای مراکز انتقال خون هستند که مجهز به امکانات برای انجام کليه فرآيندهای تهيه فرآورده و آزمايشات غربالگری
هستند و بر روی تک تک کليه واحدهای اهدايی آزمايشات غربالگری جهت بررسی عفونت با ويروس هپاتيت  ،Bويروس هپاتيت ،C
ويروس  HIVو آزماش سرولوژی برای بيماری سفيليس و ساير آزمايشات الزم را انجام میدهند .همکاری با بيمارستانها در حل مشکالت
انتقال خون ،تامين خون سالم و کافی ،مشارکت در مراقبت از بيماران ،بسيج اهداکنندگان داوطلب و بدون چشم داشت ماد گسترش شبکه
پايگاههای انتقال خون ،ارائه آموزش مداوم برای کارمندان سازمان در کليه زمينههای خدماتی برای دستيابی به کارمندان ماهر و ورزيده،
اطالعرسانی عمومی در ارتباط با مزايای اهداء خون و نياز به اهداء خون ،تدوين خط مشیهای آموزشی و پژوهشی .سازمان انتقال خون
ايران با تشكيل بخشهاي تخصصي مختلف از جمله اهدا كنندگان پالسما فرزيس درماني وتوليدي فرآورده ها  ،روتين  ،كنترل كيفي ،
درمانگاه هپاتيت و درمانگاه تاالسمي نعقاد  ،سرولوژي  ،انجماد  ،ايمونولوژي كيفي  ،درمانگاه هپاتيت و درمانگاه تاالسمي انعقاد ،
سرولوژي انجماد  ،ايمونولوژي باليني  ،راديو ايزوتوپ  ،مدالين  ،بخش آموزشي و بيوشيمي خدمات ارزنده اي را به مردم عزيز
كشورمان ارائه مي دهد كه برخي از اين نوع خدمات در سطح كشور بصورت انحصاري در اين سازمان صورت مي گيرد .
سازمان انتقال خون در راستای تامين نياز درماني روز افزون بيماران خاص و مزمن خونی از جمله سرطان هموفيلي و تاالسمي -که
طيف وسيعی از بيماران حوزه خون و سرطان اطفال را تشکيل می دهند -از نظر تزريق خون و فرآورده هاي سالم مورد نياز آنها گامهای
موثر ی در سال های اخير برداشته است که به به صورت فشرده و مختصر ذيال اشاره می شود:
 افزايش ضريب اهدان خون از 3.4در  1333نفر جمعيت در بدو تاسيس به  25واحد در 1333نفر جمعيت در سال  1311که نتيجه
آن  1.1ميليون واحد اهدان در آن سال بوده است(.شکل  )5و به تبع آن قادر به تامين نيازهای روز افزون جمعيت کشور شده
است(.شکل )3
 افزايش ضريب سالمت خون و فرآورده های خونی:
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حذف خون جايگزين و رسيدن به  %133اهدای داوطلبانه از سال (.1311که در اين نوع اهدا فرد بطور داوطلبانه و فقط با انگيزه
ايثار و نوع دوستی
اهدای اتولو  :در اين نوع اهدا باشرايط خاصی که توسط پزشک يا کارشناس طب انتقال خون مشخص میشود ،خون گرفته شده
از فرد برای همان فرد درمواقع ضروری مورد مصرف قرار میگيرد
ارتقان سيستم انتخاب دهنده و سيستم اتوماسيون
برقراری سيستم خود حذفی محرمانه
افزايش ضريب اهدان کنندگان مستمر و منظم-,که بيش از  2بار در سال بطور منظم اهدان خون ميکنند وثابت شده است که سالمت
خون آنها باالتر است -به حدود  %43کل موارد اهدان خون
برقراری غربالگری کليه خونهای اهدائی ازنظر سيفليس و هپاتيت  Bسال 1352و HIVاز سال  1321و هپاتيت  Cاز سال
 .1315در برخی مناطق گشور  HTLV1نيز غربالگری ميگردد.
بدين ترتيب نرخ الودگی خون دهندگان در سال 1311به  %3.4در مورد هپاتيت  Bو %3.12درمورد هپاتيت  Cو %3.334
در مورد HIVکاهش يافته است واين در حالی است که شيوع هپاتيت  Bدر جمعيت عمومی  %3-2و شيوع هپاتيت %1-3.3 Cو
 HIVنيز رو به افزايش بوده است.

 ارتقان سيستم جمع آوری پالسما با استاندارد اروپا و ارسال پالسمای ايران به اروپا جهت تامين بخشی از فراورده های پالسمايی و
انعقادی مورد نياز بيماران و نيز صرفه جوی ارزی
 ارتقان خد مات و تنوع فرآورده ها:







تامين پکت سل کاهش لکوسيت يافته با فيلتر های پيش از ذخيره سازی برای  %33بيماران تاالسمی از سال 1311
تامين پالکت کاهش لکوسيت يافته با فيلتر های پيش از ذخيره سازی از سال  1316در برخی مراکز
آماده سازی خون اشعه ديده در نهران از سال 1311
فراهم آوردن کيسه های خون اطفال
راه اندازی بانک سلولهای بنيادی بند ناف از سال 1316
برقراری امکانات همافرزيس اتوماتيک در چند استان و شهرستان
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 برقراری سيستم همو ويژيالنس در برخی از بيمارستانهای کشور
 تهيه چسب فيبرينی از پالسمای دهنده واحد

درمانگاهها
درمانگاه مشاوره هپاتیت:درمانگاه مشاوره هپاتيت از سال  1313فعاليت خود را جهت شناسايی و آموزش و راهنمايی بيماران مبتال به
هپاتيت  Bو هپاتيت  Cآغاز کردهاست .از فعاليتهای اين درمانگاه آموزش بهداشت به بيماران خاص از قبيل تاالسمی ،هموفيلی وارائه
خدمات مشاورهای قبل از ازدواج برای افراد مبتال به هپاتيت میباشد.
درمانگاه مشاوره ایدز:مراجعين به اين درمانگاه اهداکنندگانی هستند که در زمينه ايدز و آزمايشات آن سؤاالتی دارند .درمانگاه مشاوره
ايدز از سال  1314شروع به کار نمودهاست.
درمانگاه تازسمی:درمانگاه تاالسمی از سال  1314در تهران شروع به فعاليت نمودهاست .بيماران تاالسمی ماژور ،اينترمديا ،آلفا
تاالسمی و سيکل تاالسمی جزء طيف بيماران اين مرکز هستند .اين مرکز دارای گروه فوق تخصصی هماتولوژی ،گوارش ،قلب ،غدد،
روانپزشک ،پزشک متخصص داخلی و پزشک عمومی میباشد که درمان بيماران را به صورت دورهای به عهده دارند.
همافرز:درمانگاه همافرز از سال  1333راه اندازی شدهاست .همافرزيس روشی است که در طی آن اجزايی از خون فرد دهنده (سلولهای
خون يا پالسما) جدا شده و مابقی خون مجددَا به فرد تزريق میشود .همافرزيس عالوه بر اينکه نوعی اهدا (اهدای يکی از اجزای خون بر
حسب نياز) محسوب میشود ،در درمان برخی از بيماريها نيز کاربرد دارد.
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شکل 5-روند ميزان اهدان خون در سالهای مختلف در ايران

11

شکل -6-روند میزان تهیه و توزیع فرآورده های خونی در سالهای مختلف در ایران
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 8-5پیوند سلولهای بنیادی خونساز در کودکان:
پیوند س لولهای بنیادی و اایگزینی هماتوپوئیز یک برنامه درمانی تثبیت شده برای بسیاری از موارد بیماریهای بدخیم و غیر بدخیم می
باشد .شرایط بیماران به لحاظ سودمندبودن انجام پیوند  HSCTدرمقابل و وع عوارض حاد و یا مزمن و تاثیر سایر ا دامات درمانی باید
مورد تواه رار گیرد وانجام  HSCTباید در برنامه درمانی بیمارانی رار گیرد که این روند و ا دام درمانی مواب بهبود و بقای عمر
مشخص بیماران شود.
ضورت ویژه پیوند مغز استخوان در طیف سنی اطفال در ند عنوان زیر خ صه میشود:
- 4شیوع بازي بیماريهاي خوني ارثي خاص بویژه تازسمی در ایران (تا سال  4837حدود  43111بیمار تازسمي شدید) با اهمیت
ا تصادي و ااتماعي در نظام س مت که درمان

عی ان پیوند مغز استخوان می باشد

 - 2شیوع بازي بیماريهاي مادرزادي نیازمند پیوند از امله بیماريهاي نقص ایمني اولیه ،بیماريهاي يخیره ربي ،آنميهاي
ارثی به دلیل ازدواجهاي فامیلي و امكانات تشخیص بهتر و نیز شیوع روز افزون سرطانهای پیشرفته در کودکان که مستلزم
پیوند میباشند و ب تشخیص داده نمیشد و یا ثبت نمیگردید (.تنها در بررسي یكساله سال  4838حدود  4111بیمار كودك
سرطاني ادید در كشور توسط انجمن خون و سرطان اطفال به ثبت رسید)
- 8امید به زندگی باز در کودکان
- 1منبع کافی دهنده برای کودکان:کمبود دهنده مناسب مانع بزرگ در بکار گیری پیوند آلوژن میباشد طی سالیان اخیر با تواه به
موفقیت لستفاده از سلول های بنیادی خون بند ناف  Cord Bloodدر پیوند هماتو پویتیک بانک های نگهداری خون بند ناف
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 cord blood stem cell donorدر سراسر دنیا از امله کشور ایران بر رار شده است .این منبع گسترده ودر دسترس
عمدتا در کودکان بدلیل تعدادکم سلولهای مورد نیاز کارآیی اساسی دارد.
 .امروزه با تواه به پیشرفت اگاهی و دانش در زمینه بیماریهای فوق وحضور فعال اساتید رشته هماتولوژی –انکولوژی کودکان در
بسیاری از نقاط کشور ایران ،ارائه سرویس خدمات درمانی به بیماران رشته هماتولوژی انکولوژی امکان پذیر است .مشخصاَ در این
گروه تعداد ابل تواهی از بیماران در سیر بیماری نیازمند درمان  HSCTمی باشند .با این واود در حال حاضر درمان  HSCTدر
کشور ایران در سه مرکز دانشگاهی کشور شامل بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران  ،بیمارستان نمازی دانشگاه علوم
پزشکی شیراز و بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر رار است .فعالیت اساسی این مراکزعمدتا مبتنی بر برنامه
درمانی  HSCTمحدوده سنی بالغین است وبیشترین برنامه درمانی  HSCTمحدوده سنی کودکان در بیمارستان شریعتی دانشگاه
علوم پزشکی تهران متمرکز است .اخیراً بیمارستان طالقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز فعالیت در زمینه پیوند HSCT
محدوده سنی کودکان را اغاز نموده است .ولی هر دو این مراکز در بیمارستان هایی مستقر هستند که فا د بخش تخصصی کودکان بوده
و این امر مشک ت راهبردی در گسترش این روند درمانی در کشور داشته است که در ادامه مفصل تر بیان میشود .لذا راه اندازی
سرویس پیوند سلولهای بنیادی هماتو پویتیک در کودکان از اهداف برنامه راهبردی مصوق رشته هماتولوژی –انکولوژی کودکان در
سال  4836بوده است.در ادامه به معرفی و تحلیل وضعیت مواود پیوند سلولهای بنیادیخونساز در کودکان ایران می پردازیم.
الف:معرفی و تحلیل بخش پیوند سلولهای بنیادی بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران :
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بخش پیوند سلولهای بنیادی مرکز تحقیقات هماتولوژی انکولوژی بیمارستان شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران HORCSCT
یکی از بزرگترین مراکز پیوند سلولهای بنیادی دنیا با بیش از  811پیوند موفقیت امیز سالیانه میباشد .این مرکز به عنوان بزرگترین
مرکز پیوند خاورمیانه فعالیت خود را از سال  4114در زمینه پیوند به سرپرستی پروفسور اردشیر وام زاده اغاز نموده است .فصل
تازه فعالیت این مرکز سال  2111در ساختمان ادید و مجهز با وسعت 4800متر مربع اغاز شد که مجهز به کلینیکهای هماتولوژی
انکولوژی  ،کلینیکهای  ،post SCT ، pre SCTشیمی درمانی ،پسیکولوژی وکلینیکهای بیماران سرپایی  out patientبا
همکاری اساتید تخصصی ،پزشکان عمومی و نرسینگ تخصصی است .هم نین انواع ازمایشگاههای هماتولوژی  ،آفرز سلولی
 ، aphressمولکولی  ، cell- molecularایمونولوژی  immunologyدر این مرکز فعالیت دارند.
آزمایشگاه ها:
-4آزمایشگاه هماتولوژِی Hematology labانجام امور شامل  CBCروزانه بیماران  ،بررسی اسمیرهای مغز استخوان وخون
محی ی با روشهای رنگ امیزی خاص
 -2ازمایشگاه آفرز  Aphresis labادا نمودن سلولهای متفاوت و پ سما شامل امع آوری سلولهای بنیادی خون محی ی  PBSCاز
دهندگان ات ولوگ و آلوژن اهت پیوند  ،امع آوری پ کت  ،تعویض پ سما ، plasma exchangeانفوزیون سلولهای لنفوسیتی
Donors
-8آزمایشگاههای سلولی مولکولی  Cell- Molecular Labدر زمینه ادا نمودن سلولهای مزانشیال مغز استخوان و گسترش
ازمایشگاهی  ،in vitroارزیابی  Rt- PCRانواع ترانس لوکاسیون مانند ) t(15;17در بیماران لوسمی پرومیلوسیتی حاد ،تعیین
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مولکولی ) minimal residual disease(MRDدر بیماران  ALL , AML, CMLبا استفاده از RT-PCRکمی  ،گسترش بانک
 DNAبرای بیماران پیوند شده و غیر پیوندی
 -1آزمایشگاههای ایمونولوژی  immunology labبا فعالیت در زمینه  HLA typingدهندگان سلولهای بنیادی به روشهای
سرولوژی ) (Ab basedو مولکولی )(PCR based
بخشهای هماتولوژی انکولوژی Hematology – Oncology ward
بخش هماتولوژی انکولوژی شامل  2بخش هریک حاوی  42تخت در  5اطاق  2تخته و  2اطاق یک تخته می باشند .این بخشها از سال
 4171بازگشایی شدند و گردش سالیانه حدود  811بیمار دارند .بیماران هماتولوژی انکولوژی از طریق کلینیک هماتولوژی یا
اورژانس بر حسب تشخیص بستری می شوند .پس از تشخیص تحت نظر اساتید تخصصی درمان می شوند .فلوشیپهای هماتولوژی
انکولوژی  ،رزیدنتهای پزشکان داخلی و اینترن های پزشکی در این بخشها در س وح مختلف اموزش می بینند.
بخشهای پیوند SCT Wards
یکی از مهمترین فعالیتهای  HDRCSCTبه عنوان یک ا دام درمانی شاخص و حائز اهمیت برای بیماران مبت به کانسر احداث
بخشهای  SCTهماتولوژی – انکولوژی بیمارستان است .از سال  4114که اولین بخش  SCTدر دپارتمان هماتولوژی انکولوژی
بیمارستان شریعتی فعالیت خود را اغاز نموده است تا کنون بیش از  2811بیمار در این مرکز پیوند شده اند .بخش SCTفعالیت خود را
با  6تخت اغاز نمود و تدریجاً این بخش به صورت  8بخش با  25تخت بالغین و یک بخش  1تخت کودکان گسترش یافت .وضعیت
بستری بیماران در بخشهای پیوند به صورت ایزوزسیون  isolationکامل اهت پیشگیری از هر نوع عفونت است .اطا های ایزوله
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مجهز به سیستم های  air conditioningتهویه هوا مناسب و فشار هوای مثبت و  HEPAفیلتر است .هر بخش اطاق کار مجهز
ومجزا به منظور الوگیری از رفت و امدهای غیر ضروری است تا بیماران از هر گونه ریسک فاکتورهای خ رزا مصون باشند.
بخش پیوند سلولهای بنیادی کودکان pediatric stem cell transplantation ward
با تواه به ضرورت ویژه گسترش بخش مستقل پیوند سلولهای بنیادی کودکان ,این سرویس فعالیت خود را از تاریخ مارس 2117با
بکار گیری یک فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان تحت نظارت دپارتمان هماتولوژی انکولوژی بالغین بیمارستان شریعتی
درمرکز پیوند بیمارستان شریعتی شروع نموده است .در ابتدا فعالیت بخش با  7تخت پیوند اطفال اغازشد و پس از ان به  44تخت
افزایش یافت .فعالیت در زمینه پیوند بیماریهای مختلف کودکان شامل تومورهای ، solidاخت زت ایمنی اولیه ،بیماریهای متابولیک
مادرزادی انجام می گیرد .در حال حاضر کودکان کمتر از  41سال نیازمند پیوند در زمینه بیماریهای مختلف در این بخش پذیرش می
شوند.
کلینیکهای بیماران سرپایی Out patient wards
در مرکز  HSCTانواع پیوند اتولوگ  autologousو الوژن  allogenicانجام می شود .در تاریخ نوامبر  2115فعالیت در زمینه
انجام پیوند سلولهای بنیادی با استفاده از خون محی ی  PBSTدر بیماران به صورت سرپایی  out patientاغاز شد .این بیماران در
بیمارستان پیوند می شوند ،از بیمارستان ترخیص می شوند و
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توسط سیستم  PBSTسرپایی متشکل از پزشکان عمومی ،نرسینگ متخصص و مرا بین بیمار در منزل تا زمان گرفتن پیوند
 engraftmentدر منزل ویزیت میشوند .بخشهای  back upبا  6عدد تخت فعال اهت بستری مجد دبیماران در صورت لزوم بر رار
است .بیماران پیوند به این روش تا کنون  51مورد بوده اند.

مرکز امع اوری اط عات Data Management Office
مرکز امع اوری اط عات در زمینه :
- 4امع اوری اط عات در زمینه پیوند از بخشهای BMT
- 2انالیز اماری اط عات ثبت شده با استفاده از برنامه های stem soft
- 8انتقال و ارائه اط عات به مراکز IB MTR& EBMT
- 1برنامه ریزی اهت ارائه کنفرانسهای مورد نیاز  ،نظارت برانجام پروژه های تحقیقاتی  researchاز دیگر فعالیتهای این مرکز
است.
ارائه اط عات و فعالیتهای مرکز به صورت  publicationشامل ژورنال ،کتاق ،مقازت صورت می گیرد.

14

ق-محدودیت های مراکز پیوند سلولهای بنیادی خونساز کودکان مواود در کشور :
هماطور که توضیح داده شد کلیه مراکز مواود سرویس پیوند سلولهای بنیادی کودکان در ایران در حال حاضر در مراکز فا د بخش
تخصصی کودکان مستقرند.مشک ت عدیده این امر به اختصار حسب نظر کمیته راهبردی رشته هماتولوژی -آنکولوژی کودکان ایران به
شرح زیر است:
- 4عدم حضور کمی و کیفی مناسب متولیان اصلی کار یعنی اتندینگ در رشته هماتولوژی -آنکولوژی کودکان
- 2عدم ارتباط سیستماتیک مستمر با بخش مادر و معرف بیمار که سبب بهم ریختگی اط عات  ,مسئولیت ها ,دوباره کاری و گاه
انجام نشدن برخی ا دامات بل و پس از پیوند و در پیگیری ها می گردد
- 8عدم حضور کمی و کیفی ززم تیم حمایتی ضروری در رشته های مرتبط اطفال شامل اتندینگ عفونی ،ریه ،ایمونولوژی ،اراحی
اطفال ,کلیه و گوارش اطفال عدم حضور کمی و کیفی کادر پرستاری کودکان
- 1عدم استقرار و حضور دستیاران اطفال و هماتولوژی انکولوژی اطفال با حضور مستمر در شیفتهای کشیک و سه گانه و
سرپایی که ادا از مشک ت درمانی مانع از آوزش مسمتر و موثر  ,وگسترش پژوهش در این زمینه گردیده است.
 - 5عدم واود بخشهای ویژه حمایتی بویژه  PICUکه همواره در این مراکز دردسر ساز بوده است
- 6عدم واود نهاد های حمایتی خاص بخشای کودکان برای بیماران و والدین از امله مددکاری و روانپزشک کودک
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با تواه به نکات فوق الذکر یکی از اهداف راهبردی مصوق در این رشته که يی توضیح داده خواهد شد راه اندازی وگسترش
مراکز مراکز پیوند سلولهای بنیادی خونساز خاص کودکان در بیمارستانهای تخصصی یا فوق تخصصی کودکان بوده است که
متاسفانه بدزیل عدیده ای تا کنون در ایران محقق نشده است.

 8-5اهداف و برنامه هاي آینده ي خون و سرطان کودکان در ایران:
در سال  ،4836اولین برنامهي راهبردي مدون این رشته ،در ایران ،توسط كمیتهاي متشكل از برگزیدگان اعضاي هیئت علمي
این رشته ،در دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور ،از سوي دبیرخانهي آموزشي تخصصي و فوق تخصصي وزارت بهداشت
و با همكاري انجمن خون و سرطان كودكان ایران ،تدوین و به تصویب نهایي وزارت متبوع رسید .اهداف راهبردي رشتهي فوق
تخصصي خون و سرطان كودكان ،به شرح زیر آمده است:
 .4راهاندازي بانك اط عاتي روزآمد آموزشي ،پژوهشي و درماني ،از سراسر كشور ،در انجمن خون و سرطان كودكان
 .2تعیین شاخص براي فعالیتهاي آموزشي ،پژوهشي و درماني ،با هدف استانداردسازي
 .8ارتقاي كیفي و توسعه ي تربیت نیروي انساني ثابت و بومي ،متناسب با نیاز مناطق كشور ،در ردههاي مختلف تخصصي
 .1راهاندازي و گسترش بخشهاي پیوند مغز استخوان كودكان ،با تأكید بر استفاده از سلولهاي بنیادي بندناف

13

 .5گسترش متناسب با نیاز مراكز اامع درمانگر هموگلوبینوپاتي ،تازسمي ،هموفیلي ،انعقاد و نیز سرطان كودكان ،وابسته به
دانشگاههاي علوم پزشكي کشور
 .6گسترش فعالیتهاي پژوهشي ند مركزي درون رشتهاي ،بین رشتهاي و مشترك با علوم پایه
 .7ارائه و ااراي طرحهاي خدماتي مبني بر پیشگیري و درمان ملي ،براساس اصول هزینهي اثربخشي

ازیات این برنامه به شرح يیل است
هدف راهبردي  4ـ راهاندازي بانك اط عاتي روزآمد آموزشي ،پژوهشي درماني از سراسر كشور با محوریت انجمن و سرطان اطفال
نوع فعالیت /تاکتیک

سال  36اارای برنامه

سال 33

سال 37

راهبردی
فرمت اطالعاتي پايه

فرموووووت اطالعووووواتي ارزيوووووابي

تهيه فرمت كامل

ـــ

ـ ارسال به دانشگاههاي علومپزشكي سراسر كشوور

ـو و اداموووه ارسوووال ،جموووعآوري و

و بيمارستانهاي تخصصي

رفع نواقص

ـ جمعآوري اطالعات

ـ و طبقووهبنوودي و تحليوول اطالعووات

ـ رفع نواقص فرمها

پايه

ـ تنظيم فرمت ثبت تغييرات ساليانه

ـوو و ارسووووال ،جمووووعآوري و ثبووووت

تغييرات ساالنه
فعووالسووازي وب سووايت انجموون
خون و سرطان اطفال

تغييرات ساليانه

+

ـ ثبت اطالعات پايه در وبسايت

ـوووو و ثبووووووت اطالعووووووات پايووووووه در

ـ ارزيابي مستمر ،اصالح و ارتقاء وب سايت

وبسايت

11

ـو و ارزيوووابي مسوووتمر ،اصوووالح و
ارتقاء وب سايت

نوع فعالیت /تاکتیک

سال  36اارای برنامه

سال 33

سال 37

راهبردی
تهيه شبكه اينترانتي بين مراكز

ــ

ـ مطالعات اوليه تهيه شبكه

دانشووووووووگاهي واجوووووووود بخووووووووش

ـووو اقوووودامات اجرائووووي مطالعووووات
اوليه

فوقتخصصي مربوطه

11

تهيووه خطوووط  ITپرسوورعت بووا

ــ

ـ مطالعات اوليه طرح

امكووووان ويوووودئو كنفوووورانس بووووين
مراكز اصلي و انجمن خوون و
سرطان اطفال
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ـ اقدامات اجرائي مطالعه اوليه

نوع فعالیت /تاکتیک

سال 37

سال  36اارای برنامه

سال 33

راهبردی
موووووووووورور و مطالعووووووووووه بوووووووووور

هدف

ــ

ـ مطالعه و مرور

شووووواخصهووووواي بوووووينالمللوووووي و

ـ مطالعه و مرور مستمر

راهبردي

استانداردهاي موجود

2ـ

تعیین

شاخص

براي

فعالیتهاي آموزشي ،پژوهشي و درماني با هدف استانداردسازي

63

تدوين شاخصهاي ملي

ــ

ـ تدوين شاخص

61

ـ اجراء و ارزيابي شاخصها

هدف راهبردي  8ـ توسعه و ارتقاء كیفي تربیت نیروي انساني ثابت و بومي متناسب با نیاز مناطق كشور

نوع فعالیت /تاکتیک

سال  36اارای برنامه

سال 37

راهبردی
نيازسنجي

ــ

توسووووووعه نيروهووووووواي انسووووووواني

ـــ

سال 33

ـ ارزيابي وضع موجود

ـووو و اسوووووتمرار ارزيوووووابي وضوووووع

ـ تطبيق وضع موجود با استانداردهاي و شاخصها

موجود
ـ استمرار تطبيق ...

موردنياز

ـوو و توووودوين اصووووالحيه پيشوووونهادي پووووذيرش دسووووتيار

ـووو پيگيووووري تصووووويب مقووووررات

فوقتخصص

مذكور

ـ و توودوين مقووررات پيشوونهادي پووذيرش پزشووكان واجوود
گرايش بيماريهاي خوني خاص
بازنگري برنامههواي آموزشوي
و نظووام ارزشوويابي و دسووتياران

ــ

ـ تعيين تيم بازنگري و ارزشيابي

ـووووو اجوووووراء برناموووووه آموزشوووووي

ـ تدوين برنامه جديد آموزشي و ارزشيابي

بازنگري شده و نظام ارزشيابي

فوقتخصص

62

نوع فعالیت /تاکتیک

سال  36اارای برنامه

سال 33

سال 37

راهبردی
ــ

ارتقاء و روزآمد كردن مهارت
و بنيه علمي اساتيد

ـوو توودوبن مقووررات پيشوونهادي فرصووتهوواي مطالعوواتي

ـووو پيگيووووري تصووووويب و اجووووراء

داخلي و خارجي

مقررات مذكور

ـ تدوين مقررات پيشنهادي استفاده از تسوهيالت دولتوي

ـووو پيگيووووري تصووووويب مقووووررات

و غيردولتي شركت در سمينارها و مجامع بينالمللي

مذكور

گسترش دانش طب انتقال خون

ـ همكاري با سازمان انتقال

ـ اجراء برنامه

در كشور

خون در تدوين برنامهريزي

ـ بازنگري مستمر

ـ اجراء برنامه
ـ بازنگري مستمر

آموزشي در ردههاي مختلف
گرايش ،تخصص ،فلوشيپ و
PhD

ارزيووووووابي مراكووووووز آموزشووووووي
اعضاء هيئت علمي

ـ اجراء شاخصهاي ارزيابي

ــ
ـ تعيين تيم تدوين ارزيابي
ـ تدوين شاخصهاي ارزيابي

63

ـووو تووودوين شووورايط و مقوووررات گسوووترش
مراكوز آموزشووي جديوود جهووت پيشوونهاد بووه
مسئولين

هدف راهبردي  1ـ راهاندازي و گسترش بخشهاي پیوند مغز استخوان اطفال
نوع فعالیت /تاکتیک

سال 37

سال  36اارای برنامه

سال 33

راهبردی
تدوين حداقل استاندارد مووردنظر

ـــ

راهاندازي مركز BMT

فراخوان مراكز داوطلب

ـ تعيين تيم تدوين ،راهاندازي و گسترش BMT

ـ بازنگري مستمر

ـ تدوين شرايط موردنظر
ــ

ـ انجام فراخوان

ـ و حمايووت و پيگيووري راهانوودازي

ـو ارزيووابي مراكووز داوطلووب بووا اسووتانداردهاي توودوين

در مراكز مذكور

شده
ـ اعالم مراكز برگزيده واجد شرايط

64

هدف راهبردي  5ـ ـ گسترش متناسب با نياز مراكز جامع درمانگرْهموگلوبينوپاتي وتاالسمي ،هموفيلي و انعقاد  ،وسرطان اطفال وابسته به دانشگاه هاي ع
پ
نوع فعالیت /تاکتیک

سال 37

سال  36اارای برنامه

سال 33

راهبردی
توودوين شوورايط و اسووتانداردهاي

+

اين مراكز

سطح بندي خدمات تجهيزات و نيروي انساني

ـ بازنگري و نظارت

موردنياز در سطح مركز درمانگر ،-شهرستان،-
استانْ -كشور -

راهاندازي مراكز واجد شرايط

ـ استمرار اجرا در ساير مراكز

اجرا ( بيمارستان مفيد)

65

هدف راهبردي  6ـ گسترش و ارتقاء پژوهش ند مركزي درون رشتهاي بین رشتهاي و مشترك با علوم پایه
نوع فعالیت /تاکتیک

سال  36اارای برنامه

سال 33

سال 37

راهبردی
ادغام علوم پايوه در حيطوههواي

ــ

باليني
ايجووووواد انگيوووووزه فعاليوووووتهووووواي

ـــ

مشترك
ثبووت و اسووتفاده از فعاليووتهوواي

ــ

پژوهشي

ـ تدوين پيشنهاد بكارگيري متخصصين علوم پايه

ـ پيگيري و اجراء برنامه

در بيمارستانهاي تخصصي و كلينيكها

مذكور

ـو توودوين پيشوونهاد اصووالحيه امتيووازبنوودي فعاليووتهوواي

ـووو پيگيووووري تصووووويب و اجووووراء

مشترك پژوهشي

برنامه مذكور

ـو و ثبوووت عنووواوين و خالصوووه پايوووانناموووهةا در سوووايت

ـ استمرار ثبت

دانشگاه و/يا انجمن خون و سرطان اطفال
ـ ثبت عناوين و خالصه طرحهواي تحقيقواتي انجوام يافتوه
در سايت دانشگاه و/يا انجمن خون و سرطان اطفال

راه انووووووودازي و گسوووووووترش مراكوووووووز
تحقيقاتي و پژوهشكده هاي مورتبط بوا

-

+

رشته

63

+

هدف راهبردي  7ـ ارائه خدمات پیشگیري و درمان ملي مبتني بر اصول هزینه اثربخشي
نوع فعالیت /تاکتیک

سال  36اارای برنامه

سال 33

سال 37

راهبردی
تدوين راهنماهاي ملي درماني

+

ادغووووام درمووووانهوووواي سوووورپائي

تدوين طرح

+
ـ پيگيري ،نظارت اجرا در حد آزمايشي

هموفيلي در شبكه بهداشتي
گسووووووترش و آموووووووزش ويووووووژة

+
ـووو پيگيوووري ،نظوووارت اجوووراء و
گسترش

ــ

ـ تدوين طرح

مشوواوره پيشووگيري در خووانوادة

ـ پيگيوري ،نظوارت و اجوراء در
حد آزمايشي

بيماران مادرزادي خوني
كموووووك بوووووه راهانووووودازي بانوووووك

ــ

ـ تدوين طرح

اطالعووات ژنتيووك بيموواريهوواي
مادر زادي خوني

61

ـ پيگيري ،نظارت و اجراء

هر ند ریز برنامه اارایی زمان بندی شده این اهداف به تفکیک دانشگاه و افراد مسول همزمان تدوین و پیشنهاد گردیده بود ولی
متاسفانه بدلیل کمبود یا عدم اع ائ تسهی ت ومنابع کافی و نیز عدم توایه و همکاری دانشگاه ها اارائ بسیاری از آنها متو ف ماند.
از آن امله  ،انجمن خون و سرطان كودكان ایران بهدنبال عملیاتيكردن بند  4و 2از اهداف عنوانشده در باز ،فعالیتهایي را از سال
 4837شروع نمود و در سالااري ،با تواه به طرح ملي ممیزي و ارزیابي علوم و انتخاق انجمن خون و سرطان كودكان ایران در امع
هل انجمن برگزیده براي این طرح ،این فعالیتها سرعت گرفت .در این راستا ،ا دامات زیر طراحي ،مرحلهبندي و زمانبندي شدند:
 شركت در كارگاههاي معرفي طرح ،در بیمارستان مهراد و دانشگاه علوم پزشكي تهران
 تعیین آ اي دكتر پیمان عشقي به عنوان مجري و رابط طرح
 تشكیل كار گروه و كمیتههاي تدوین راهكارهاي ززم براي انجام این طرح
 تهیهي فرمت اط عاتي پایه ،براي رشتهي خون و سرطان كودكان ،در سراسر كشور (فرم پیوست شمارهي 2و)4
 مرور و م العه ي شاخصهاي بینالمللي من قهاي و استانداردهاي نوشتهشدهي مواود در کشور های پیشرفته در حال
توسعه و در حال توسعه
 مروري بر تاریخچه ي این رشته ،در ایران و اهان ،از طریق مستندات مکتوق مواود
 تدوین شاخصهاي ملي مورد نیاز این رشته ،با تواه به شاخصهاي پیشنهادشده (ادول شمارهي )4
 ارسال و پيگیري فرمهاي مربوطه براي كلیهي اعضاي انجمن خون و سرطان کودکان ایران
61

 امعآوري و رفع نوا ص فرمهاي اط عات پایهي رشته ي خون و سرطان كودكان
 تهیهي گزارش نهایي طرح ،طبق فرمت مواود
ابل تواه این که ،راهاندازي بانك اط عاتي الكتر ونیك به صورت روزآمد ،از نظر آموزشي ،پژوهشي و درماني ،در سراسر كشور ،در
وقسایت انجمن خون و سرطان كودكان ایران ) (www.iphos.irو البته ،با محوریت این وقسایت ،از ا دامات طراحي شده ،براي
نیمهي اول سال  ،4831به كمك منابع و تسهی ت طرح مي باشد.
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-8-6نیروی انسانی ,امکانات و شاخص هاي ساختاري خون و سرطان کودکان در ایران
پس از مراجعه به اطالعات موجود در انجمن خون و سرطان كودكان ايران پرسشنامه های پيوست  1و 2در دو نوبت براي  11نفر فوق
تخصص خون و سرطان كودكان عضو و نيز مراكز تحقيقاتي شناخته شده ارسال شدْ كه نتيجه اطالعات دريافتي به شرح زير است.
 نکته مهم :اطالعات ذيل از مجموع اطالعات موجود در انجمن و پاس پرسشنامه های ارسالی است.لذا در موارديکه اطالعات
مورد نظر در هر يک از اين دو منبع يافت نميشد و يا قابل قبول به نظر نميرسيد به ديگری برای يافتن پاس يا تاييد مراجعه
نموديم.
 تعدادکل پزشکان شاغل ثبت شده در حوزه بیماری های خون و سرطان اطفال تا  71 :4833نفر
 واادین دانشنامه فوق تخصصی معتبر از ایران یا خارج68 :نفر
 تعداد كل فرم هاي تكمیل شده  13 :نفر
 فهرست اسامي تكمیل كنندگان فرم ها :
.1
.2
.3
.4
.5

دکتر حسن ابوالقاسمیدكتر پيمان عشقي
دكتر محمد علي احساني
دكتر بي بي شهين شمسيان
دكتر محمدتقي ارزانيان
133

 .3دكتر ثمين علوي
 .1دكتر نظري
 .1دكتر زهره علومي يزدي
 .6دكتر عظيم رضامند
دكتر ساسان حجازي
.13
دكتر مهران نوروزي
.11
دكتر محمودي
.12
دكتر مهشيد مهدي زاده
.13
دكتر پروانه وثوق
.14
دكتر محمد فرانوش
.15
دكتر مرداويج آل بويه
.13
دكتر فريده موسوي
.11
دكتر مژگان هاشميه
.11
دكتر زهرا بديعي
.16
دكتر عزيز اقبالي
.23
دكتر احمد تمدني
.21
دكتر عبدا ...بني هاشم
.22
دكتر فرزاد كمپاني
.23
دكتر مريم جفرودي
.24
دكتر خدامراد زنديان
.25
دكتر ناهيد رييسي
.23
دكتر فاطمه رجبي پور
.21
دكتر نرگس بيگم مير بهبهاني
.21
دكتر كامبيز داوري
.26
131

.33
.31
.32
.33
.34
.35
.33
.31
.31
.36
.43
.41
.42
.43
.44
.45
.43
.41
.41

دكتر بيژن كيخايي
دكتر آزيتا آذركيوان
دكتر محمد پدرام
دكتر مهدي شهرياري
دكتر زهرا فرهمندي نيا
دكتر حسين خوئيني پورفر
دكتر ياسمن ابطحي
دكتر نادر ممتاز منش
دكتر اميرعلي حميديه
دكتر اصغر قائمي
دكتر انصاري
شايان مولوي
دكتر سهيال زارعي فر
دكتر عليرضا مدرسي
دكتر عليرضا معافي
دكتر مجيد نادري
مينا ايزديار
محمد سعيد رحيمی نژاد
نسرين حبيبيان

-8-6-4تفكیك بر اساس انسیت :
بانوان 27:
آ ایان 47 :
132

-8-6-2تفکیک بر اساس سنوات خدمت :
40
35
30
25
20
15
10
5
0
30

20-30

10-20

10

-8-6-3تفكیك فوق تخصص خون و سرطان كودكان بر اساس استان محل كار:
(اعداد داخل پرانتز تعداد فوق تخصص خون و سرطان كودكان فعال حسب اطالعات موجود در انجمن مي باشد).
تهران  25 ........................................................................... :نفر
خراسان رضوي  8 .......................................................... :نفر(1نفر)
خوزستان  8 ...................................................................... :نفر
فارس  8 ........................................................................... :نفر
آيربایجان غربي  2 .............................................................. :نفر
اصفهان  2 .................................................................... :نفر(1نفر)
مازندران  2 ................................................................... :نفر(8نفر)
آيربایجان شر ي  4 ......................................................... :نفر(8نفر)
همدان  4 ...................................................................... :نفر(2نفر)
گلستان  4 ..................................................................... :نفر(2نفر)
زنجان  4 .......................................................................... :نفر
گی ن  4 ....................................................................... :نفر( 2نفر)
كردستان  4 ....................................................................... :نفر
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كرمان  4 ...................................................................... :نفر(2نفر)
مركزي  4 ......................................................................... :نفر
سیستان و بلو ستان  4 ........................................................ :نفر
هرمزگان  4 ....................................................................... :نفر
اردبیااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 2(..........................................................................نفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار)
سمنان 4(...........................................................................نفر)
م 4(...........................................................................نفر)
کرمانشاه 2(...........................................................................نفر)
ایا ا م ,هاااار محاااال و بختیااااري ,كوهگیلویاااه و باااویر احماااد ,خراساااان اناااوبي :خراساااان شااامالي  ,,ااازوین  ,لرساااتان وبوشاااهر
 1 ....................نفر
-8-6-8گزارش فعالیت هاي تالیفي:
) بر اساس پاسخ به پرسشنامه)

پزشكان داراي كتاق تالیفي 28 ......................................................... :نفر
تعداد كتب تالیفي  68 ................................................................... :عنوان
پزشكان داراي كتاق ترامه  45 ........................................................ :نفر
تعداد كتب ترامه  1..................................................................... :عنوان

 8-6-1گزارش فعالیت هاي پژوهشي :
) بر اساس پاسخ به پرسشنامه)

پزشكان داراي مقازت نمایه شده در بانك هاي اط عات بین المللي 81 ...... :نفر
تعداد مقازت نمایه شده در بانك هاي اط عات بین المللي  211 .............. :عنوان
پزشكان داراي مقاله منتشر شده در مج ت معتبر داخلي  15 ................... :نفر
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تعداد مقازت منتشر شده به زبان فارسي  872 .................................... :عنوان
 86نفر
پزشكان داراي مقاله ارائه شده به صورت سخنراني در همایش هاي خاراي :
پزشكان داراي مقاله ارائه شده به صورت سخنراني در همایش هاي داخلي  81 :نفر
 775مورد
تعداد مقازت ارائه شده به صورت سخنراني در همایش هاي داخلي و خاراي :
پزشكان داراي طرح پژوهشي مصوق  14 .......................................... :نفر
پزشكان داراي سابقه اختراع یا اكتشاف  8 ......................................... :نفر
پزشكان داراي سابقه تدوین راهنماي درماني آموزشي  47 ..................... :نفر
-8-6-5گزارش حضور در همایش هاي معتبر داخلي و خاراي ( طي  5سال گذشته ):
) بر اساس پاسخ به پرسشنامه)

پزشكان شركت كننده در همایش هاي معتبر داخلي و خاراي طي  5سال گذشته :
نوع فعالیت :
سخنراني  26 ...............................................................:نفر
ارائه پوستر  21 ............................................................ :نفر
محل تامین هزینه شركت در همایش :
) بر اساس پاسخ به پرسشنامه)

o
o
o
o
o
o

دانشگاه  41 ............................................................. :مورد
نهاد دولتي غیردانشگاهي  7 ....................................... :مورد
انجمن علمي غیردولتي  1 .......................................... :مورد
سازمان هاي مردم نهاد  6 .......................................... :مورد
شركت هاي دارویي  28 .............................................. :مورد
هزینه شخصي  28 ..................................................... :مورد
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 86نفر

-8-6-6گزارش سوابق آموزشي :
پزشكان عضو هیئت علمي 74 ......................................................... :نفر
پزشكان به تفكیك رتبه علمي :
) بر اساس پاسخ به پرسشنامه)

o
o
o
o

استاد  6 .................................................................. :نفر
دانشیار  41 .............................................................. :نفر
استادیار  81 .............................................................. :نفر
نامعلوم 25 ............................................................:نفر

-8-6-7گزارش مرتبط با مراكز درماني  ،آموزشي و پژوهشي :
) بر اساس پاسخ به پرسشنامه)

( ** تعداد زيادي از عزيزان به سواالت مربوطه پاس كامل نداده اند) .
پزشكان شاغل در حوزه خون و سرطان كودكان ( به تفكيك ميزان تحصيالت ) :
 فوق تخصص خون و سرطان كودكان  64 ............................. :نفر
 فلوشیپ خون و سرطان كودكان  43 .................................... :نفر
 متخصص كودكان  88 ...................................................... :نفر
 دستیار كودكان  62 .......................................................... :نفر
 پزشك عمومي  21 .......................................................... :نفر
 پزشكان شاغل در حوزه خون و سرطان كودكان ( به تفكيك مركز آموزشي محل اشتغال ):
 oتهران  -بیمارستان كودكان مفید  5 ..........................................نفر
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

تهران – بیمارستان كودكان تهران  4 ........................................نفر
تهران – بیمارستان امام خمیني  2 ............................................نفر
تهران – مركز طبي كودكان  8 ..................................................نفر
تهران-بیمارستان بقیه اهلل 2.................................................نفر
تهران – بیمارستان بهرامي  2 .................................................نفر
تهران  -بیمارستان طالقاني  4 .................................................نفر
تهران  -بیمارستان مهر  4 .....................................................نفر
تهران  -بیمارستان شهدا تجریش  4 .........................................نفر
تهران  -بیمارستان امام حسین  4 .............................................نفر
تهران  -بیمارستان تهران كلینیك  4 ...........................................نفر
تهران  -بیمارستان بوعلي  4 ...................................................نفر
تهران  -بیمارستان شریعتي  4 ................................................نفر
تهران  -بیمارستان آیت 4 .......................................................نفر
تهران  -بیمارستان لقمان حكیم  4 .............................................نفر
تهران  -بیمارستان علي اصغر 8 ..............................................نفر
تهران  -بیمارستان محك 4 ......................................................نفر
تهران  -درمانگاه تازسمي  4 ...................................................نفر
تبریز – بیمارستان كودكان  4 ..................................................نفر
ارومیه – بیمارستان م هري  2 ................................................نفر
بابل – بیمارستان كودكان امیر ك  2 .........................................نفر
سمنان – بیمارستان امیرالمومنین  4 .........................................نفر
مشهد – بیمارستان دكتر شیخ  2 ...............................................نفر
مشهد – بیمارستان امام رضا (ع )  4 .........................................نفر
همدان – بیمارستان بعثت  4 ....................................................نفر
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

اراك – بیمارستان امیركبیر ..................................................
شیراز -بیمارستان نمازي ....................................................
شیراز – بیمارستان دستغیب ................................................
شیراز بیمارستان انكولوژي امیر ...........................................
كرمان – بیمارستان افضلي پور .............................................
سنندج – بیمارستان بعثت ....................................................
رشت – بیمارستان  47شهریور ...........................................
اهواز – بیمارستان شفا .......................................................
اصفهان – بیمارستان الزهرا ................................................
اصفهان – بیمارستان سید الشهدا ..........................................
زنجان – بیمارستان آیت ا ...موسوي .....................................
گرگان – بیمارستان طالقاني .................................................
زاهدان – بیمارستان امام علي ..............................................
بندر عباس – بیمارستان كودكان ...........................................

 4نفر
 2نفر
 4نفر
 4نفر
 4نفر
 4نفر
 4نفر
 8نفر
 4نفر
 4نفر
 4نفر
 4نفر
 4نفر
 4نفر

 پزشكان عضو در در مراكز تحقیقاتي مرتبط به حوزه خون و سرطان كودكان ( به تفكيك مركز پژوهشي محل فعاليت ):
 oمركز تحقیقات سرطان ( دانشگاه تهران )  4 .....................نفر
 oمرکز تحقیقات سازمان انتقال خون  4............................نفر
 oمركز تحقیقات عفوني كودكان ( دانشگاه شهید بهشتي )  2 ....نفر
 oمركز تحقیقات اراحي كودكان ( دانشگاه شهید بهشتي )  4 ....نفر
 oمركز تحقیقات س مت نوزادان ( دانشگاه شهید بهشتي )  4 ....نفر
 oمركز تحقیقات ترومبوز و هموستاز (دانشگاه تهران )  4 ......نفر
 oمركز تحقیقات بیماري هاي غیرواگیر كودكان ( دانشگاه بابل )  4نفر
 oمركز تحقیقات سرطان ( دانشگاه شهید بهشتي )  4 .............نفر
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

 2نفر

مركز تحقیقات خون – انكولوژي ( بیمارستان شریعتي تهران )
مركز تحقیقات سرطان ( دانشگاه مشهد )  4 ......................نفر
مركز تحقیقات تازسمي ( مازندران )  4 ............................نفر
مركز تحقیقات افضل ( شهر كرمان )  4 ............................نفر
مركز تحقیقات خون و سرطان ( دانشگاه رشت )  4 .............نفر
مركز تحقیقات تازسمي و هموگلوبینوپاني ( دانشگاه اهواز )  8نفر
مركز تحقیقات انتقال خون ( سازمان انتقال خون ایران )  4 ...نفر
مركز تحقیقات بیماري هاي عفوني و گرمسیري ( دانشگاه اصفهان )  4نفر
مركز تحقیقات هماتولوژي انكولوژي ( دانشگاه گرگان )  4 ...نفر
انستیتو كانسر ( بیمارستان امام خمیني تهران )  4 ..............نفر
مركز تحقیقات هماتولوژي ( دانشگاه شیراز )  4 .................نفر
مركز تحقیقات خون و سرطان كودكان ( دانشگاه زاهدان )  4نفر
مركز تحقیقات ( انجمن تازسمي فارس )  4 ........................نفر
پژوهشكده ملي رویان  4 ................................................نفر
پژوهشكده بوعلي ( دانشگاه مشهد )  4 ............................نفر

 سوابق اارایي پزشكان فوق تخصص خون و سرطان كودكان:
معاونت دانشگاه  7نفر
مدیر عالی وزارتي  2نفر
مشاور ستادي  41نفر
رییس بیمارستان  8نفر
معاون بیمارستان 8نفر
 41نفر
مدیر گروه
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 مراكز درماني فعال در حوزه خون و سرطان كودكان:
 oمراكز دولتي  12 ..........................................................مورد
 oمراكز خصوصي  1 ......................................................مورد
 oسازمان مردم نهاد 1 ....................................................مورد
( oمحک,سرور مشهد,ثامن الحجج کرمان,درمانگاه کانون هموفیلی تهران)
 مراكز پژوهشي فعال در حوزه خون و سرطان كودكان:
 مراكز دولتي  22 .................................................مورد
 سازمان مردم نهاد /خیریه/خصوصی  1 ....................مورد
(محک,بنیاد افضل کرمان ,مرکز تحقیقات تازسمی وابسته به انجمن تازسمی مازندران,بنیاد سرور)
-8-6-3اط عات مربوط به مراکز تحقیقاتی مصوق
تنها دو مرکز تحقیقاتی تازسمی و هموگلوبینوپاتی اهواز و مرکز تحقیقات هماتولوژی شیراز اط عات خود را ارسال نمودند که مجموع
فعالیتها و اط عات آنها به شرح زیر است:
الف :تعداد کارکنان:
 پزشک عمومی1................................... : متخصص5............................................: فوق تخصص4 .......................................: 3 ...............................................: PhD پرستار2 ..............................................: کارمند4............................................... :ق :تعداد طرح های پژوهشی انجام شده در  5سال گذشته12 ............................................ :
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ج :تعداد طرح های پژوهشی انجام شده در حال اارا26 .................................................. :
د :تعداد مقازت وااد نمایه بین المللی ،در  5سال گذشته454 .............................................. :
ه :تعداد مقازت منتشر شده داخلی در  5سال گذشته13 ..................................................... :
و :تعداد پژوهش گران مجری و یا همکار در طرح های پژوهشی در طی  5سال گذشته (اعم از در حال اارا یا پایان یافته) :
 فوق تخصص خون و سرطان کودکان6 .................................................... : سایر رشته ها33 ............................................................................... :ز :اعتبارات تخصص یافته برای کلیه ی طرح های انجام شده در طی  5سال گذشته به تفکیک زیر:
 8281111111ریال
 دولتی /دانشگاهی: سایر منابع و کمک ها:ح :تعداد کارگاه های برگزارشده توسط آن مرکز و مجموعه ی هزینه های آن ها در طول  5سال گذشته25 :
ط :تعداد همایش های برگزارشده توسط آن مرکز و مجموعه ی هزینه های آن ها در طول  5سال گذشته:
-8-6-1گزارش امكانات مواود در مراكز درماني س ح كشور (در حوزه خون و سرطان كودكان ) :
امكانات مواود
پایگاه انتقال خون
داروهاي تخصصي
آزمایشگاه PND
آزمایشگاه ژنتیك
MRI

درمركز درماني
3
24
48
41
42

ندارد
1
4
6
8
2
111

در شهر یا استان
21
45
41
21
28

8

CT-scan
فلوسیتومتري
آزمایشگاه انعقاد
الكتروفورز
هموگلوبین
كولتر كانتر
اكوكاردیو
داپلر

تخصص هاي
مرتبط
اراح كودكان
ارتوپد كودكان
لب كودكان
غدد كودكان
دندانپزشك
كودكان
شم پزشك
رادیوتراپیست
اراح اعصاق
فیزیوتراپي

4
7
7

22
7
1

41
28
24

1

25

42

1
4
4

85
81
23

2
6
3

ندارد

درمركز درماني

در شهر یا استان

8
2
4
2

24
46
27
41

3
41
1
41

1

43

41

2
4
2
4

41
3
41
21

41
22
44
7

112

نورولوژیست

روانپزشك
كودكان
گوارش كودكان
عفوني كودكان
ایمونولوژیست
4

4

47

48

2
4
8
21

21
25
21
41

6
6
1

وضعیت تخت و پرستار در مراكز درماني گزارش شده:

تعداد تخت
تعداد پرستار بخش خون و
سرطان
تعداد پرستار درمانگاه

خون و
سرطان
341

تازسمي

هموفیلي

118

51

62

45

471

58

48

51

تعداد تخت پیوند سلولهای بنیادی خونساز مخصوص کودکان44 :
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 8-7شاخصهاي کمی ارزیابي
از مجموع لیست شاخص های مورد نظر دبیرخانه ممیزی علوم و شاخص های مد نظار انجمان خاون و سارطان کودکاان ایاران و بار
اساس اط عات دریافتی از همکاران شاخص های زیر بدست آمد:
 )4شاخصهاي انساني :
تعداد محققان (واادین مقاله نمایه شده بین المللی) در یك میلیون نفر امعیت1.55 ........................................................
4- 4
سرانهي شاغ ن تحقیقاتي در یك میلیون نفر امعیت در كشور 4.............................................................................
2- 4
درصد محققان از كل شاغ ن تحقیقاتي %56 ............................................................................................................
8- 4
تعداد شاغ ن تحقیقاتي بر حسب استانهاي كشور............................................................................................ر.ک .به بند 8-6-8
1- 4
5- 4
6- 4

تعداد نیروهاي پشتیباني و خدماتي تحقیقات به نسبت محققان در دو مرکز عمده تحقیقاتی مصوق خون و سرطان کودکان تعداد دانشجویان باه تفكیاك مق اع تحصایلي ،در یاك
میلیون نفر 1.13
استادیار1.8
تعداد اعضاي هیئت علمي به تفكیك مرتبهي علمي ،در یك میلیون نفر امعیت  :استاد  1.13دانشیار 1.4
*تعاریف :شاغل تحقیقاتی= فوق تخصص خون و سرطان اطفال که در مراکز آموزشی و/یا پژوهشی بکار مشغول است
هیئت علمی= فوق تخصص خون و سرطان اطفال که در مراکز آموزشی و/یا پژوهشی دانشگاهی بکار مشغول است
محقق= شاغل تحقیقاتی وااد حدا ل یک مقاله نمایه شده بین المللی

شاخصهاي مالي
 8281111111ریال
كل اعتبارات طرح های تحقیقاتي دو مرکز عمده تحقیقاتی مصوق خون و سرطان کودکان در  5سال گذشته :
4- 2
درصد اعتبارات سالیانه طرح های تحقیقااتي دو مرکاز عماده تحقیقااتی مصاوق خاون و سارطان کودکاان از تولیاد ناخاالص ملاي ( [ )GNPمیاانگین سارانه ساالیانه حادود
2- 2
 2311دزر] 1.111186 :
نسبت سرانه درآمد رسمی پزشکان هیئت علمی به سرانه تولید ناخالص ملي (3.5.................................................................................................)GNP
8- 2
شاخصهاي ساختاري ( 41امتیاز)
 4- 8تعداد مراكز آموزشي و تحقیقاتي به تفكیك مراكز دولتي ،مراكز خصوصي و سازمانهاي مردم نهاد ( NGOر.ک .به بند 8-6-3
 2- 8نسبت تخت خون و سرطان کودکان به صد هزار نفر امعیت43.5.........................................................................................................................:
 8- 8نسبت تخت پیوند سلولهای خونساز بنیادی خاص کودکان به صد هزار نفر امعیت1.14...................................................................................................:

114

شاخصهاي عملكردي
تعداد طرحهاي تحقیقاتي مصوق و فعال به تفكیك بنیادي ،كاربردي و توسعهاي دو مرکز عمده تحقیقاتی خون و سرطان کودکان 26 ..................................
4- 1
تعداد طرحهاي تحقیقاتي پایانیافته به تفكیك بنیادي ،كاربردي و توسعهاي دو مرکز عمده تحقیقاتی خون و سرطان کودکان 12.............................................
2- 1
1
1
1
1

8156-

تعداد مقازت منتشر شده در مج ت معتبر علمي ـ ترویجي و عملي ـ پژوهشي ایراني ک 872 :......................................................................................
تعداد مقازت منتشر شده در مج ت معتبر علمي خاراي 211.............................................................................................................................
تعداد مقازت منتشر شده در مجموعهي مقازت كامل همایشهاي معتبر علمي خاراي و داخلی ک 775.............................................................................
تعداد اختراعات و اكتشافات بهرهبرداري شده 8................................................................................................................................................

تعداد كتاقهاي علمي تخصصي تألیفي انتشار یافته توسط دانشگاهها و مراكز تحقیقاتي و ناشران معتبر علمي 13..............................................................
7- 1
تعداد كتاقهاي علمي تخصصي ترامهاي انتشار یافته توسط دانشگاهها و مراكز تحقیقاتي و ناشران معتبر علمي 6.............................................................
3- 1
 1- 1تعداد كارگاههاي آموزشي ارائه شده در متن
 41- 1تعداد همایشها (با تعیین س ح :ملي ،من قهاي ،بینالمللي) در متن
شاخصهاي بهرهوري
نسبت تعداد مقازت منتشر شده به صد نفر محقق 4721 ......................................................................................................................................
4- 5
نسبت تعداد مقازت نمایه شده بین المللی به صد نفر محقق766............................................................................................................................
2- 5
نسبت محققان فعال دو مرکز عمده تحقیقاتی خون و سرطان کودکان به تعداد مراكز تحقیقاتي 16 .........................................................................در هر مرکز
8- 5
نسبت محققین خون و سرطان کودکان به سایر رشته ها در دو مرکز عمده تحقیقاتی خون و سرطان کودکان %7.....................................................
1- 5
نسبت تعداد طرحهاي تحقیقاتي فعال به تعداد مراكز تحقیقاتي  81 ...................................................................................................................در هر مرکز
5- 5
سرانهي طرحهاي تحقیقاتي فعال به تعداد محققان1.72 .......................................................................................................................................
6- 5
نسبت تعداد طرحهاي تحقیقاتي پایانیافته به طرحهاي تحقیقاتي مصوق1.64 .........................................................................................................
7- 5
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 -1تهدیدها ،فرصت ها  ,ضعف ها ،و وت ها
فرصتها :
 .1سند چشمانداز  23ساله و فصل چهار و هفت برنامه چهارم توسعه كشور
 .2پيشرفت روزافزون فنآوريهاي جديد مرتبط با رشته خون و سرطان اطفال از جمله زيست فنآوري سلولهاي بنيادي،
ريزفنآوري ،ژنتيك ،فنآوري اطالعات
 .3سياستهاي حمايتي و مالي دولت از بيماران مرتبط با رشته خون و سرطان اطفال (از جمله تاالسمي ،هموفيلي ،سرطان)
. .4وجود سازمانهاي مردم نهاد حمايتي و علمي فعال در رشته خون و سرطان اطفال (بويژه مؤسسه محك و انجمن علمي خون و
سرطان اطفال ايران)
 .5وجود سازمان انتقال خون ايران ،گسترش و ارتقاء خدمات روزافزون مربوطه كه از ملزومات جدي رشته خون و سرطان اطفال
ميباشد.
 .3امکان گسترش توريسم درمانی بدليل هزينه پايين درمان در ايران با کيفيت مشابه نسبت به
کشورهای مجاور در منطقه
 .1راه اندازی بانک سلولهای بنيادی بند ناف در سازمان انتقال خون

تهدیدها:
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 .1شيوع باال و ادامه گسترش بيماريهاي خوني ارثي (از جمله تاالسميها) ـ عليرغم فعاليوتهواي بعمول آموده ـ در اسوتانهواي وسويع و
محروم كه تأمين نيرو و امكانات در آنها مشكلتر ميباشد.
 .2وابسووتگي جوودي داروهوواي موورتبط بووا رشووته خووون و سوورطان اطفووال بووه خووارج از كشووور بووه ويووژه در زمينووه داروهوواي مشووتق از
فرآوردههاي پالسمائي ،زيست داروها و داروهاي ضد سرطان
 .3افزايش روزافزون و هشدار دهنده فاصله هزينه واقعي درمان در رشته خون و سرطان اطفال با سرانه مصوب درمان در ايران و
نيز نسبت پايين درآمد اعضان هيئت علمی به سرانه درآمد ناخالص ملی در مقايسه با ساير کشور ها
 .4كمبود و توزيع ناعادالنه اعتبارات براي تجهيز ،نوسازي و بازسازي در رشته خوون و سورطان اطفوال بوه ويوژه اعتبوارات عمرانوي
در زمينه پيوند مغز استخوان اطفال در بيمارستانهاي فوق تخصصي اطفال
 .5دخالت روزافزون غيرعلمي برخي از سازمانهاي مردم نهاد وابسته به بيماران درامر مستقيم درمان و حتي آموزش
 .3تداخل حيطه عملكردها منجر به عدم ارجاع به موقع بيماران از ساير رشتهها (به ويژه جراحان اعصاب ،ارتوپدي و راديوتراپي)
 .1عدم حمايت كافي از اعزام اساتيد براي شركت در كنگرهها و فرصتهاي مطالعاتي كه منجر به فراهم آمدن زمينه دخالت عوامل
غير مسئول در اين زمينه ميگردد.

وتها:
 .1سابقه  23ساله آموزش ،پژوهش و درمان در ايون رشوته در كشوور بوا حضوور اسواتيد باسوابقه و نيروهواي جووان بوا سووابق علموي و
اجرائي فراوان
 .2انسجام كليه متخصصين اين رشته در تشكيالت علمي انجمن خون و سرطان اطفال ايران
 .3ارتباطات منظم و قوي علمي داخل و بينالمللي با مراجع معتبر جهاني و منطقهاي ( از جمله )SIOP,ISBT,ISTH,WFH,TIF
 .4راهاندازي و فعاليت  3مركز تحقيقاتي مرتبط با رشته خون و سرطان اطفال در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

ضعفها:
 .1پراکندگی اطالعات نيرو ها و امکانات  ,و مقطعی بودن جمع آوری آنها
 .2ناكافي بودن راهنماي درمان ملي در كليه زمينههاي مرتبط با رشته خون و سرطان اطفال
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 .3عدم رعايت كافي راهنماهاي درمان ملي موجود در زمينههاي مرتبط با رشته خون و سرطان اطفال
 .4كار گروهي ناكافي به ويژه در زمينه درمان و پژوهش در ميان متخصصين رشته خوون و سورطان اطفوال فعاليوت ناكوافي در جوذب
بودجههاي پژوهشي موجود و نيز همكاريهاي بين رشتهاي
 .5عدم انگيزه بخش خصوصي در سرمايهگذاري در درمان و ارتقاء خدمات در رشته خ.س.ا به دليل بيعدالتي در تعرفههواي موجوود
در فعاليتهاي اين رشته
 .6عدم راه اندازی و گسترش پيوند سلولهای بنيادی خونساز در بيمارستانهای خاص کودکان
 .7عدم حضور رشته های پايه پزشکی و آزمايشکاه های فوق تخصصی مربوطه در بيمارستانهای فوق تخصصی و دوری از بالين
 .8عدم توزيع مناسب نيروی انسانی و امکانات در سطح کشور

-5پیشنهادات:
111

- 1پيگيری راه اندازی و گسترش پيوند سلولهای بنيادی خونساز در بيمارستانهای خاص کودکان
- 2گسترش و به روز رسانی سايت انجمن و تعبيه فضای اختصاصی با امکان دسترسی تعريف شده برای سوايرين جهوت بوه روز کوردن
اطالعات شخصی اعضان انجمن
- 3کمک به انجمن جهوت برقورای شوبکه پور سورعت مخوابراتی بورای برقوراری ويودئو کنفورانس بوا توجوه بوه پراکنودگی نيروهوا در سوطح
کشور
- 4مشارکت جمعی بيشتر در تدوين راهنما های تشخيصی و درمانی ملی
- 5گسترش همکاری بوا علووم پايوه پزشوکی بوا پيگيوری حضوور رشوته هوای پايوه پزشوکی و آزمايشوکاه هوای فووق تخصصوی مربوطوه در
بيمارستانهای فوق تخصصی
- 3وافعی کردن تعرفه ها ی پزشکی
- 1هدايت علمی و نظارت قانونی بر انجمن های حمايتی و سازمانهای مردم نهاد درگير درمان توسط دانشگاهها و انجمن های علمی
- 1توزيع مناسب نيروی انسانی و امکانات در سطح کشور
- 6پايبندی مسئولين به برنامه راهبردی رشته و نيز برنامه مدون آموزشی رشته
- 13

درخواست مجدد تغيير طول رشته به سه سال

- 11

گسترش کمک به محققين جهت سوفر هوای علموی و تودوين و نظوارت جودی بور کموک هوای موالی شورکت هوای دارويوی در ايون

زمينه

مرااع:
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 برنامه راهبردي رشته فوق تخصصي خون و سرطان كودكان؛ پیوست شماره  88صورتجلسه نشست  63شوراي آموزش پزشكي تخصصي مورخ
36/1/8
 برنامه آموزشي دوره فوق تخصصي خون و سرطان كودكان در ایران؛ صورتجلسه نشست  72شوراي آموزش پزشكي تخصصي مورخ آير ماه
4833
 نظام تخصیص منابع ساختاري خدمات درمان بستري كشور در طول برنامه پنج ساله هارم .وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي –انتشارات
آرویج 4831-
 گزارش ها وآمار داخلي مدیریت پیوند و بیماري هاي خاص و غیر واگیر معاونت ئس مت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي؛
4836
 بررسي اپیدمیولوژي  2111نوزاد از نظر كمبود آنزیم گلوكز  6فسفات دهیدروژناز و ارتباط آن با زردي نوزادي ایران ابوالقاسمي حسن,مهراني
حسین علي,حسیني سیدمرتضي,بدري طالب,كاوه منش زهره,خادم الحسیني سیدمحمد تابستان  411-18:)2(24 ;4832مجله علمي سازمان
نظام پزشکي امهوري اس مي
 مقایسه عوا ب حقو ي ،ااتماعي و ا تصادي ناشي از بیماريهاي منتقل شونده از راه خون در ایران و اهان دكتر پیمان عشقي  ،دكتر عبدالمجید
راغعلي،فصلنامه خون ,الد  6,شماره  - 1زمستان 8811

 History of Pediatric Hematology Oncology.Howard A. Pearson. Pediatric research Vol. 52, No. 6, 2002
 Current status of pediatric oncology inIran,Mardawig Alebouyeh MD• Archives of Iranian Medicine, Vol 6, No 3,
July 2003
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 Haemophilia in the developing countries the Iranian experience.Peyman Eshghi1, Mitra Mahdavi-Mazdeh2,
Mehran Karimi3, Mohammad Aghighi4. Arch Med Sci 1, February / 2010
 The University of Rochester Medical Center;Training program for Pediatric Hematology/Oncology
Fellowship.Last update 11/17/2008 10:38:14 AM on Web B;http://www.rochester.edu/
 Childrens Hospital Los Angeles; Pediatric Hematology-Oncology Fellowship Curriculum
 Childrens Hospital Of Philadelphia. The Hematology/Oncology Fellowship Curriculum
 Pediatric Hematology/Oncology Fellowship Program at the David Geffen School of Medicine at UCLA and the
Mattel Children’s Hospital at UCLA. www.mattel.ucla.edu/divisions/hematology_onc
 Mayo school for Medical Education and Research .Pediatric Hematology/Oncology Fellowship Program.
www.mayo.edu
 Wolff JA.History of pediatric oncology. Pediatr Hematol Oncol. 1991 Apr-Jun;8(2):89-91.
 www.iphos.ir
 The prevalence of G6PD deficiency in blood transfusion recipients . Hematology. 2007 Feb;12(1):85-8.
Nabavizadeh SH, Anushiravani A
 Thalassemia in Iran: Epidemiology, Prevention, and Management. Journal of Pediatric Hematology/Oncology.
29(4):233-238, April 2007.
 Eshghi p., Miri-Moghadam E., Sanei-Moghadam E.Prevalence of Β chain Hemoglobinopathies in south east of
Iran.FC20 11TH International Thalassaemia Conference Singapour 2008
 Study Of The Blood Lead Levels And Related Factors In The 6-11 Years Old Children In Semnan,
Koomesh Spring-Summer 2003; 4(3-4):183-188. Fara Noush M.*,Rahbar M.,Safaei Z.,Malek M.,Ghorbani R
 http://hdrststs.undp.org
 Pediatric Oncology in the United Arab Emirate The Tawam Hospital Experience-.Moh’d El-Hayek, MD,
Omar Trad, MD, Mikael Donner, PhD, and Denis Hardy, FRCPCMed Pediatr Oncol2003;41:486–487.
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 -Pediatric workforce: a look at pediatric hematology-oncology .Data from the american board of
pediatricsLinda a. Althouse, phd, and james a. Stockman, iii, md. The journal of pediatrics • april 2006
 Pediatric oncology in the third world,G. Naheed Usmani, MD. Curr Opin Pediatr 2001, 13:1–9 © 2001 Lippincott
Williams & Wilkins, Inc.
 http://ssh.kau.edu.sa
 http//www,oncology.org.sa
 http://www.iarc.fr/en/websites/
 http://www.jspo.org
 http://caonline.amcancersoc.org/cgi/content/full/55/2/74
 -http://www.mahak-charity.org
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-7پیوست ها
فرم پیوست 4-
اطالعات الزم جهت جمعآوري به منظور تهيهي برنامهريزي صحيح
براي كميتهي راهبردي فوقتخصصي خون و سرطان كودكان
الف ـ اطالعات فردي:
 )7نام و نام خانوادگي (خواهشمند است نام و نام خانوادگي خود را به فارسي و التين با همهي امالهايي كه در نمايهها ارائه شده و ممكن است بتـوان بـه آنهـا در سـايتهـاي علمـي
دسترسي پيدا كرد ،نوشته شوند):
 )0جنسيت:
 )3مليت:
 )1تاريخ تولد:
 )5محل تولد:
 )6نام پدر:
 )1محل تولد:
 )8محل صدور شناسنامه:
 )9شمارهي شناسنامه:
 )72شمارهي ملي:
 )77وضعيت تأهل:
 )70آدرس و كد پستي منزل:
 )73شمارهي تلفن منزل:
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 )71شمارهي نمابر منزل:
 )75آدرس و كد پستي محل كار:
 )76شمارهي تلفن محل كار:
 )71شمارهي نمابر محل كار:
 )78آدرس (هاي) ايميل:
 سوابق تحصيلي (بهترتيب از مدرك تحصيلي كنوني شروع نماييد و بهصورت گذشتهنگر سال هاي تحصيلي و محل تحصيل خود را در مقـاطع مختلـف تـا دوران دبيرسـتان م ـربفرماييد):
 سايرتواناييهاي علمي غير از پزشكي:

زبانهاي خارجي و مدارك آنها:



توانايي هاي كامپيوتري و مدارك آنها:



سايرين:
 -سوابق اجرايي (بهصورت گذشتهنگر از اكنون به گذشته):

 سوابق علمي (بهصورت گذشتهنگر از اكنون به گذشته):

كتاب هاي تأليفي چاپشده:
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كتاب هاي ترجمه و چاپشده:



مقاالت انگليسي:
 مقاالت انگليسي چاپشده (عنوان كامل نمايهشدهي مقاله همراه با سايت نمايهي آن):

 مقاالت انگليسي ارائهشده در همايشهاي بينالمللي داخلي يا خارجي (عنوان كامل مقاله همراه با نام همايش مربوطه):
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مقاالت فارسي:
 مقاالت فارسي چاپشده (عنوان كامل نمايهشدهي مقاله همراه با سايت نمايهي آن):

 مقاالت فارسي ارائهشده در همايشها (عنوان كامل مقاله همراه با نام همايش مربوطه):



طر هاي پژوهشي مصوب در حال اجرا يا پايانيافته همراه با كپي صفحهي هزينههاي محاسبهشده و پرداختي اين طر ها (بهصورت گذشتهنگر از اكنون به گذشته):
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پاياننامههاي تحت راهنمايي و مشاوره (بهصورت گذشتهنگر از اكنون به گذشته):



اكتشافات و اختراعات (بهصورت گذشتهنگر از اكنون به گذشته):



تدوين راهنماهاي درماني و يا آموزشي من قهاي و ملي (بهصورت گذشتهنگر از اكنون به گذشته):

 آيا از اعضاي هيئت علمي هستيد؟ در چه رتبهي علمي؟ -آيا در مجامع علمي معتبر داخلي يا خارجي عضو هستيد؟ (با ذكر تاريخ عضويت خود نام ببريد)
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توجه CV :شما به زبان انگليسي و يا فارسي قابل قبول بوده ،خواهشمند است عنوان مقاالت را به هر زبان كه نمايه شده است ،م ر بفرماييد.
ب -ويژگيهاي بيمارستان محل كار:
وابسته به دانشگاه علوم پزشكي:

 )7نام:
 )0آدرس بيمارستان:

 )3تعداد تخت بستري بيماران مبتال به:
تاالسمي

خون و سرطان

هموفيلي

 )1تعداد پرستار در بخش خون و سرطان كودكان:
تاالسمي

خون و سرطان

هموفيلي

 )5تعداد پرستار در درمانگاه:
تاالسمي

خون و سرطان

هموفيلي

 )6آمار تقريبي بيماران تحت پوشش ثابت (كه بيمارستان عنوانشده در حال حاضر مركز اصلي درمان آنها باشد):
تاالسمي

سرطان

هموفيلي

 )1تعداد رايانههاي متعلق به بخش خون و سرطان در بيمارستان مربوطهي محل كار:
ج ـ ويژگيهاي پزشكان فعال در زمينهي خون و سرطان كودكان:
 )7تعداد پزشكان در بخش و درمانگاه خون و سرطان كودكان بر حسب مق ع و مدرك تحصيلي:
فوق تخصص خون و سرطان كودكان:
فلوي خون و سرطان كودكان:

متخصص كودكان:

پزشك عمومي:

رزيدنت كودكان:

 )0تعداد بر حسب رتبهي علمي :استاديار

دانشيار

استاد

ج ـ مراكز تحقيقاتي كه در آن عضو هستيد:
 )7مرتبط با رشتهي خون و سرطان:
 نام مركز تحقيقات: وابسته به دانشگاه علوم پزشكي: -آدرس:
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 تلفن: فكس: تعداد كاركنان مركز بر حسب مق ع تحصيلي:فوق تخصص:

متخصص:

كارشناس:

سايرين

پزشك عمومي:

:PhD

كارشناس ارشد:

 )0غير مرتبط با رشتهي خون و سرطان:
 نام مركز تحقيقات: رشتهي مورد تحقيق: وابسته به دانشگاه علوم پزشكي: آدرس: تلفن: فكس: تعداد كاركنان مركز بر حسب مق ع تحصيلي:فوق تخصص:

متخصص:

كارشناس:

سايرين

پزشك عمومي:

:PhD

كارشناس ارشد:

د -امكانات موجود در بيمارستان/شهر/استان محل كار خود را بهترتيبي كه در زير آمده اعالم بفرماييد (در صورتي كه هر يك از امكانات زير در دسترس نيستند ،عدد  2و در صـورتيكـه در
خود بيمارستان محل كار شما در دسترس هستند ،عدد  7و چنانچه در خارج از بيمارستان و در س ح شهر يا استان مربوطه قابل دستيابي ميباشند ،عدد  0را در محلهاي مربوطه بنويسيد):
ـ پايگاه انتقال خون
ـ داروهاي تخصصي
ـ آزمايشگاه PND
ـ ژنتيك
ـ MRI
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ـ  CTاسكن
ـ فلوسيتومتري
ـ آزمايشگاه انعقاد تخصصي (س ح فاكتورها ،مهاركنندهها)
ـ الكتروفورز هموگلوبين
ـ كولتركانتر
ـ اكوكارديوگرافي
ـ داپلر
ـ ساير امكانات (نام ببريد)
ـ آيا دسترسي به كتب و مجالت جديد داريد؟
 آيا به عضويت در كتابخانهي ملي الكترونيك دانشگاه علوم پزشكي ايران ) (INMLدرآمدهايد؟ آيا در  5سال اخير در همايش هاي علمي داخلي يا خارجي شركت داشتهايد؟ اگر پلسخ شما مثبت است :ن
o

نوع فعاليت خود را در آن همايشها عالمت بزنيد:

* سخنران
o

* داراي پوستر

* هيچكدام

تسهيالت شركت در همايش عنوانشده توسط كداميك از مراكز زير تأمين شده است؟

* دانشگاه

* نهادهاي دولتي غير دانشگاهي

* ساير نهادهاي غيردولتي مردمنهاد)(NGO

* انجمنهاي علمي غيردولتي
* شركتهاي دارويي
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* شخصي
دـ نام و مشخصات محل كار خصوصي:
 )7م ب:
 آدرس: تلفن: زمينهي فعاليت: )0بيمارستان:
 آدرس: تلفن: زمينهي فعاليت: )3كلينيك:
 آدرس: تلفن: زمينهي فعاليت: )1مركز تحقيقات:
 آدرس: تلفن: زمينهي فعاليت:ه -اگر متخصصهاي فعال در رشتههاي وابسته جهت همكاري ،در دسترس شما هستند ،آنها را م ر بفرماييد (در صورتيكه هر يك از اين متخصصها طبق ليست زير در دسترس نيستند،
عدد  2و در صورتيكه در خود بيمارستان محل كار شما در دسترس هستند ،عدد  7و چنانچه در خارج از بيمارستان و در س ح شهر يا استان مربوطه قابل دستيابي ميباشـند ،عـدد  0را در
محلهاي مربوطه بنويسيد):
جرا كودكان

ارتوپد

قلب

غدد

دندانپزشك

چشمپزشك

راديولوژيست

راديوتراپيست
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جرا مغز و اعصاب
عفوني كودكان

فيزيوتراپي
ايمونولوژيست

گوارش كودكان

روان پزشك
اعصاب

وـ كمبودهاي موجود در زمينههاي مختلفي كه در زير به آنها اشاره شده است ،در محدودهي محل كار خود را توضيح دهيد:
ـ آزمايشات و تجهيزات (نام ببريد):

ـ نيروهاي انساني:
فوق تخصص  PhD /باليني:
متخصص:
پزشك عمومي:
پرستار:
غيره:
ـ داروها و فرآوردهها:

زـ اطالعات اضافي و مفيد:
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ـ پيشنهادات (آموزشي ،پژوهشي و درماني):

با تشكر
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فرم پیوست0-
به نام خدا"
اطالعات مربوط به مراکز و انجمن های پژوهشی جهت
کميته ی راهبردی انجمن خون و سرطان کودکان ايرن
الف :تعداد کارکنان مرکز به تفکيک زير:
 -پزشک عمومی:
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 متخصص: فوق تخصص: پرستار: کارمند: کارگر:ب :نام ،تعداد و همکاران طر های پژوهشی انجام شده در مرکز در  5سال گذشته:
ج :نام ،تعداد و همکاران طر های پژوهشی انجام شده در مرکز ،در حال اجرا:
د :تعداد مقاالت منتشر شده به زبان انگليسی در مرکز ،در  5سال گذشته:
ه :تعداد مقاالت منتشر شده به زبان فارسی در مرکز ،در  5سال گذشته:
و :تعداد پژوهش گران مجری و يا هم کار در طر های پژوهشی در طی  5سال گذشته (اعم از در حال اجرا يا پايان يافته) به تفکيک زير:
 فوق تخصص خون و سرطان کودکان: ساير رشته ها:ز :اعتبارات تخصص يافته برای کليه ی طر های انجام شده در طی  5سال گذشته به تفکيک زير:
 دولتی /دانشگاهی: ساير منابع و کمک ها: :تعداد کارگاه های برگزارشده توسط آن مرکز و مجموعه ی هزينه های آن ها در طول  5سال گذشته:
ط :تعداد همايش های برگزارشده توسط آن مرکز و مجموعه ی هزينه های آن ها در طول  5سال گذشته:
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با تشکر
انجمن خون و سرطان کودکان ايران
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