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اساتید و همکاران محترم 

 نزدیک به پانزده سـال است که از تاسیس انجمن علمى پزشکان عفونى کودکان ایران 
را  موفقیت ها  این  که  گردیده  انجمن  نصیب  موفقیت هایى  مدت  این  طول  در  مى گذرد. 

مدیون همت و همفکرى و همکارى شما عزیزان و دوستان مى دانیم.
هیات مدیره انجمن سعى نموده با تمام توان در پیشبرد اهداف عالیه انجمن فعالیت نماید. 

موفقیت هاى آموزشى انجمن هرسال نسبت به سال قبل چشمگیرتر بوده به طورى که در آخرین اظهارنظر 
ایم.

 

شرکت کنندگان همایش سالیانه انجمن پزشکان عفونى کودکان ایران شاهد این موفقیت ها بوده
ماهیانه  جلسات  انجمن،  سالیانه  همایش  برگزارى  همکاران،  آموزش  زمینه  در  انجمن  فعالیت هاى  ازجمله 

بازآموزى و جلسات مدون مى باشد. 
دوستان فعالیت هیات مدیره انجمن به تنهایى براى پیشبرد انجمن به نظر کافى نمى باشد و نیاز است که از 

کمک و همکارى شما اساتید بهره مند گردیده تا انشااله بتوانیم انجمن را در سطح بین المللى ارتقاء دهیم.
با آرزوى موفقیت و سالمتى براى شما همکاران عزیزم.    

 

دکتر سید محمدرضا بلورساز
 رئیس انجمن علمى پزشکان عفونى کودکان ایران

پیام ریاست
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عمده  قسمت  است.  اورگانیسم  سوپر  یک  انسان 
از  بیـش  کـه  اسـت  روده  فلور  اورگانیسـم  سـوپر 
90 ٪  کل ژن ها و کل سلول هاى بدن انسان را در بر 
تریلیون  از 10  بیشتر  حاوى  انسان  روده  مى گیرد. 
 archea شامل  اما  است  باکترى  عمدتًا  میکروب 
نظر  از  که  بى هوازى  یاخته اى  تک  (ارگانیسم هاى 
اندازه و شکل مشابه باکترى هستند)، قارچ، مخمرها، 
موجود  میکروارگانیسم هاى  تعداد  هستند.  پروتوزآ 
در  موجود  سلول هاى  از  بیشتر  برابر  روده 10  در 
ساکن  کولون  در  ارگانیسم ها  این  عمده  است.  بدن 
  Gut Microbiota عنوان  به  مجموع  در  و  هستند 

شناخته مى شود.
اندازه وزن مغز یک فرد  تقریبا به همان  وزن آن ها 
بالغ حدود یک کیلوگرم است. باکترى هاى روده نقش 
مقابل  در  محافظت  و  ایمنى  سیستم  حفظ  در  مهمى 

پاتوژن ها دارند.
عصبى  طریق  از  روده  و  مغز  بین  ارتباط  راه هاى 
طریق  (از  آندوکرین  نخاع)  یا  و  واگ  (عصب 
ایـمنى  آدرنـال)،  هـیپوفیز،  هـیپوتـاالموس،  محور 
زنجیره  با  چرب  (اسیدهاى  متابولیک  (سیتوکین ها)، 

کوتاه) انجام مى گیرد.
در  را  بدن  ایمنى  سیستم  روده ٪70  لنفوئیدى  بافت 
بر مى گیرد و مى تواند تصورى از بزرگترین عضو 

ایمنى در بدن باشد.
سیستم  بین  طرفه   2 ارتباط  یک   Gut Brain axis
عصبى مرکزى و سیستم عصبى روده در بدن است 
در  روده  عصبى  سیستم  که  مى شود  زده  حدس  و 
انسان شامل حدود 500-100 میلیون نرون است. از 
عصبى  سیستم  شیمیایى  و  ساختمانى  عملکرد  نظر 
روده مشابه مغز است لذا به عنوان مغز دوم یا مغز 

و  است  شده  توصیف  عملکرد  نظر  از  روده  داخل 
نسبتًا مستقل از مغز عمل مى کند.

عملکردهاى درکى منجمله ظرفیت یادگیرى و حافظه 
ارتباط نزدیکى با فلور روده دارد.

اجتماعى  رفتار  تکامل  براى  روده  طبیعى  فلور 
ضرورى است.

فلور روده کمک به خنثى کردن محصوالت توکسیک 
و  توکسین ها  (نظیر  مضر  مواد  کانسر،  گوارشى، 
مغز  قـارچ هاى  و  باکتـرى  حـذف  و  سـرطان زاها) 
مى نماید همین طور موجب جذب موادغذایى و تولید 

ویتامین ها من جمله ویتامین B و K مى گردد.
باکترى حاوى اسید الکتیک ارگانیسم هاى کلیدى در 
تولید ویتامین B_١٢ هستند که نه به وسیله حیوانات 

و نه گیاهان یا قارچ ها سنتز نمى گردد.
بیفیدوباکتر تولید کننده عمده فوالت هستند. ویتامینى 
منجمله  میزبان  متابولیک  حیاتى  فرایندهاى  در  که 

سنتز DNA و ترمیم نقش دارد.
اختالل  افسردگى،  مشابه  رفتار  اضطرابى،  رفتار 
با  غذایى  رژیم  گوارشى،  بیمارى  از  ناشى  درکى 
چربى باال و استفاده از آنتى بیوتیک ها همه همراه با 

اختالالت فلور روده هستند.
رژیم  منجمله  مدرن  اجتماع  در  عوامل  از  بسیارى 
اسـتـفاده  زنـدگـى،  سبـک  نامـتعارف،  غـذایى 
انسان هاى  استرس  با  زندگى  بیوتیک،  آنتى  از 
کـسب  بـراى  مـنـاسـب  فرصـت هاى  از  را  مدرن 
غذایى  مواد  و  محیط  از  ها  میـکروارگـانیسم 
بروز  موجب  عوامل  این  همه  است  کرده  محروم 
براى  مستقیم  خطر  عـامل  و  سـوپرارگـانیـسم 

بیمارى هاى روانى و مغزى گردیده است.
نظیر اثر انگشت در هر فردى Microbiota منحصر 

دکتر سیدمحمدهادى امیریان 1

ارتباط بین فلور میکروبى روده و مغز

1- فوق تخصص بیمارى هاى عفونى کودکان
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به همان فرد است، قسمتى با فلورمیکروبى در محیط 
زندگى که در موقع تولد در تماس با آن بوده است و 
تا قسمتى با رژیم غذایى و سبک زندگى بستگى دارد.

فلور روده بسیارى از انواع نروترانسمیترها منجمله 
استیل کولین  و  کاته کوالمین  GABA، سروتونین، 

تراوش مى کنند. 
تولید  کولیـن  اســتیل  الکتوباسـیل  گـروه هاى  زیر 
مى کنند که در تنظیم حافظه، توجه، یادگیرى و خلق 

و خوى نقش دارند.
مغز،  بالقوه  سروتونین  نظیر  نروترانسمیترهایى 
شناخت  بالنفسه  حتى  و  انسان  هیجانات  و  رفتار 
تاثیر  تحت  را  تصمیم گیرى  و  برنامه ریزى  بیشتر 

قرار مى دهند.
به  مدفوع  فلورمیکروبى  کاشتن  فرا  با  امروزه 
عفونت  درمان  در  مطبوع  منجمد  کپسول هاى  شکل 
اسـتفاده  اولسرو  کـولیت  و  دیفیـسیل  کلسـتریدیم 

مى شود.
در   Dysbiosis روده  فلور  در  تعادل  خوردن  بهم 
دوران شیرخوارگى و طفولیت در افزایش چاقى در 
کودك، سندرم روده تحریک پذیر، اختالالت اتوپیک و 
آسم، افزایش قند خون، افزایش کلسترول نقش دارد.

دوران  چاقى  بروز  افزایش   ٪84 مطالعه  یک  در 
از  آنتى بیوتیک  آنها  مادران  که  اطفالى  در  طفولیت 
هر نوعى قبل از تولد استفاده کرده بودند ذکر شده 

است.
از  اسـتفـاده  بین  هـمـراهى  مـطالعـه  چـندیـن  در 
آنتى بیوتیک قبل از زایمان و کاهش فراوان باکترى 

مفید در موقع تولد مشخص شده است.
حیات  بخش  نجات  مى توانند  آنتى بیوتیک ها  اگرچه 
و از نظر بالینى ضرورى باشند معهذا تا زمانى که 
اثرات کامل آن ها روى فلور روده شیرخوار مشخص 
نشده است استفاده منطقى و محدود از آنتى بیوتیک 

در خالل حاملگى و وضع حمل توصیه مى گردد.
استرس مادر قبل از تولد ممکن است فلور میکروبى 

روده را تحت تاثیر قرار دهد.
پروفایل  که  گردید  مشخص  مطالعه  یک  در 
استرس  با  مادران  شیرخواران  در  فلورمیکروبى 
مادران  و  داشته  را  التهاب  افزایش  خصوصیات 

بیشترى اختالالت گوارشى و راکسیون هاى آلرژیک 
را در شیرخواران گزارش دادند.

و  میکروبى  فلور  بر  مستقیم  تاثیر  زایمان  روش 
تغییرات آن دارد.

میلیون   2 از  بیش  در  گذشته نگر  مطالعه  یک  در 
کودکان دانمارکى که زایمان از طریق سزارین انجام 
شده بود افزایش میزان JIA، اختالالت بافت هم بند 
بیمارى هاى  لوسمى،  ایمنى،  نـقایص  سیـستمـیک، 
نظیر  روده  میکروبى  فلور  تغییرات  و  روده  التهابى 
چاقى، گاستروآنتریت، آسم و بیمارى هاى اتوایمیون 

در سال هاى بعد زندگى مشخص گردید.
توصیه  جهانى  بهداشت  سـازمان  حاضـر  حـال  در 
نظر  از  که  مواردى  در  فقط  سزارین  که  کند  مى 

پزشکى ضرورى است انجام گردد.
در یک مطالعه اخیر على رغم فلور میکروبى طبیعى 
میکروبى  فلور  در  اختالل  زندگى  اوایل  در  روده 
قطع  زمان  در  بیوتیک ها  آنتى  باالى  دوزهاى  روده، 
شیر مادر منجر به تغییر تکامل مغز و رفتار گردید.
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 مــوضـــوع را بـا ســوالــی کــه از پــرفــســور
 july کنگره   در  عفونی  متخصص    Jhon Conly  
کانادا  کالگري  دانشگاه  در  موضوع  همین  با   2019
مطرح گردیده است شروع می کنم و آن این که روز 
خواهد  بیوتیک 

 

آنتی بدون  دنیاي  با  ارتباطی  قیامت 
داشت؟

که جواب وي متاسفانه مثبت است چون وي معتقد 
است که در آتیه روش هاي مختلفه میکروبی همگی 
به آنتی بیوتیک ها مقاوم شده و انتشاره آنها در دنیا 

فاجعه تازه هاي را ایجاد خواهد کرد.
دکتر coin-fung از دانشگاه کلورادو آمریکا معتقد 
است که در آن موقع ما با مشکالت عدیده اي روبرو 
خواهیم شد که نتیجه آن عدم توانایى بشر در کنترل 

بیماري هاي عفونی در دنیا خواهد شد.
پزشکان  نسخه  در  که  آنتى بیوتیک ها  از٪5٠  بیش 
نوشته می شود صحیح نیست چه از نظر لزوم آن-

نوع آن و بیماري بیمار- دوز و باالخره طول درمان 
نادرست می باشد.

کشورهایی که استاندارد مصرف آنتی بیوتیک وجود 
ندارد و آنتی بیوتیک ها توسط داروخانه ها - والدین 
می رود  کار  به  بیمار  اطرافیان  و   health-worker
کند.

 

مشکالت مقاومت آنتی بیوتیکی را دو چندان می
هر  در  آنتی بیوتیکی  مقاومت  که  داشت  توجه  باید 
فرد. هر سن- و هر جاي دنیا ممکن است ایجاد شود.

بیمارستانی-  بیماران  افزایش  باعث  خود  این  که 
افزایش هزینه و باالخره افزایش مرگ و میر خواهد 

شد.
سرعت  افزایش  و  آنتی بیوتیکی  مقاومت  زیادي 
تراژدي  یک  امروزه  که  است  مشکلی  خود  مقاومت 

دارویی را در دنیا ایجاد نموده است.
غذاي  در  آنتـی بیوتـیک ها  زیاد  مـصرف  امـروزه 

مـقاومت  به  آن  بخشیدن  شدت  باعث  حیوانات 
باکتري ها در انسان شده است.

امریکا  چون  کشوري  در  فقط  که  داده  نشان  آمار 
ایجاد  مشکل  این  با  رابطه  در  مرگ  از 23000  بیش 
 ٪50 حدود  که  داده  نشان  انگلسـتان  در  و  می شود 
آنتی بیوتیک ها در مزارع حیوانی مصرف می شود و 
دلـیل آن را بیماري حیوانات- ایجاد چاقی در آن ها 
و پیشگیري از بیماري ها نام می برند و به همین دلیل 
جهانی  بهداشت  سازمان  از   Gail Hondon دکتر 
توصیه نموده که مصرف آنتی بیوتیک براي حیوانات 

سالم به هر عنوان ممنوع می باشد.
تغییرات  ایجـاد  با  میـکروب ها  شـده  داده  نـشان 
خود-  مابیلیتی  پره  تغییرات  مختلف-  آنزیم هاي 
تاثیرات سل والو و متابولیسم آن- تغییرات ژنتیک و 
موتاسیونی و باالخره ترانسفورمایشن پالسمیک از 
مختلفه  مکانیسم هاي  دیگر  میکروب  به  میکروب  یک 

مقاومت ایجاد می کنند.
جـانـشـیــن  پـیــشــنـهادي  راه هــاي  امــروزه 
(انـدولـیزین)-  آنــزیـم هـا  را  بـیوتـیک ها 

 

آنـتی
میـکروب هـا  به  حـملـه  با  کـه  ویـروس هـایی 
و  پروبیوتیـک ها  و  باکتـریوفاژها  می کنند-  عـمـل 
سیتوبیوتیک ها را باید نام برد و باالخره توصیه هاي 
صحیح  استفاده  جهـت  بیـماران  و  پزشکان  به  الزم 

از آنتی بـیوتـیک ها خود می توانند چاره ساز باشند.

دکتر مهدي شوشتریان1

World Without Antibiotics

 1 - دانشکاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
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دکتر على امانتى1

 1- Professor Alborzi Clinical Microbiology Research Center, Head of Infection Control Unit, Amir Medical Oncology Hospital, Shiraz 
University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

 Changing Face of Candida Colonization Pattern in Pediatric
 Patients With Hematological Malignancy During Repeated
 Hospitalizations, Results of A Prospective Observational Study

(2016-2017) in Shiraz, Iran

Abstract 
Background: Surveillance of current changes in the epidemiology of Invasive Fungal Dis-
eases (IFDs) as an important component of the antifungal stewardship programs (ASP), re-
quires careful regular monitoring, especially in high-risk settings such as oncology centers. 
This study aimed to examine Candida colonization status and corresponding current changes 
in children with malignancy during repeated admissions and also investigate the possible 
epidemiological shifts after the implementation of ASP.

Methods: In this prospective observational study, all eligible patients younger than 18 years 
were recruited during 2016-2017 at Amir Medical Oncology Center (AMOC) in Shiraz, 
Iran. Totally, 136 patients were enrolled and 482 samples were collected from different sites 
(oral/nasal discharges, urine and stool). Weekly regular sampling was carried out during 
hospitalization. Candida colonization status and epidemiological changes were monitored 
during repeated admissions. Samples were cultivated on Sabouraud Dextrose agar medium 
and identified by Polymerase Chain Reaction -Restriction Fragment Length Polymorphism 
(PCR-RFLP).

Results: Estimated Candida colonization incidence was 59.9% (82/136) in our patients. 
Candida colonization was found to be higher in oral cavity and rectum than that in nasal cav-
ity. Among those long-term follow ups and repetitive hospitalizations, a significant number 
of patients exhibited changes in their colonization patterns (37.7%). Candida colonization 
did not reveal any significant relationship with age, sex, oncologic diseases and degree of 
neutropenia. C. albicans (72.0%) was found as the most common Candida species in colo-
nized patients, followed by C. krusei, C. kefyr, C. glabrata and C. parapsilosis.

Conclusion: Given the high incidence of Candida infections in children with cancers, close 
monitoring of epidemiologic changes is essential for judicious management, based on local 
surveillance data and improvement of overall quality of care in high risk patients. 

Key Words: Candida Albicans, Fungal Colonization, Pediatric Leukemia 
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دکتر سید محمدرضا بلورساز1

جهانى  هفته  عنوان  به  ماه  اردیبهشت   11 تا   5
جهانى  بهداشت  سازمان  طرف  از  واکسیناسیون 
نامگذارى  این  از  هدف  قطعًا  است.  شده  نامگذارى 
اهمیت  بر  جهانى  بهداشت  سازمان  که  تاکیدیست 
در  جهان  مردم  محافظت  براى  واکسیناسیون 
به  مختلف  سنین  در  واگیردار  بیمارى هاى  برابر 
باشند  آگاه  جهان  مردم  که  دارد  کودکان  خصوص 
واکسیناسیون باعث افزایش سطح ایمنى و طول عمر 

آنان مى گردد.
به  انسان  سالمت  در  مهمى  نقش  واکسیناسیون 
خصوص سالمت کودکان دارد. نقش مهم و چشمگیر 
واکسیناسیون در کاهش مرگ و میر کودکان و حفظ 
سالمتى این نونهاالن و آینده سازان جامعه مى باشد، 
واکسیناسیون  شروع  از  پس  گذشته  سال  سى  در 
از  پیشگیرى  و  کنترل  در  مهمى  دسـتاوردهاى 
بیمارى هاى قابل سرایت با واکسن به خصوص در 

جهت ارتقاء سالمت کودکان به وجود آمده است.
در کشور ما واکسن هایى که تاکنون تزریق مى گردد 
واکسن دیفترى، کزاز، سیاه سرفه، فلج اطفال، هپاتیت 
هموفیلوس  سل،  اوریون،  سرخجه،  سرخک،   ،B
آنفلوآنزا و واکسن آنفلوآنزا مى باشد که بحمدهللا با 
همت مسئولین محترم بیمارى فلج اطفال و کزاز در 

نوزادان ریشه کن شده است.
که  دارد  وجود  واکسیناسیون  درمورد  پیشنهاداتى 
یکى دو نکته را مطرح مى نمایم، ابتدا درمورد واکسن 
و  بالینى  اشکال  دانید  مى  که  همانطور  آنفلوآنزا، 
متنوعى از بیمارى آنفلوآنزا (به خصوص برخى از 
سال هاى  طى  آن)  خطرناك  و  کشنده  مهلک،  اشکال 

اپیدمى  شکلى  به  و  کرده  پیدا  شیوع  جهان  در  اخیر 
و گاهًا پاندمى درآمده و در کشور ما نیز  هر سال 
شکل هاى خطرناك این بیمارى دیده مى شود که انواع 
کشنده  بسیار  پرخطر  افراد  براى  بیمارى  این  مهلک 
است. بنابراین تقاضا و توصیه این است که واکسن 
فصل  شروع  از  شده (قبل  تعیین  زمان  در  آنفلوآنزا 
شیوع آنفلوانزا) تهیه شود و در اختیار افراد پرخطر 
از  دسته  این  براى  ناکرده  خدایى  که  گیرد  قرار 

بیماران مشکلى به وجود نیاید.
مانند  است  جدید  هاى  واکسن  مسئله ى  بعدى  نکته 
آبله  واکسن  و  روتاویروس  پنوموکوك،  واکسن 
مرغان که نیاز است به کودکان در سنین شیرخوارگى 

تزریق گردد.
خاص  مورد  این  در  ربط  ذى  خوشبختانه مسئولین 
قـبل  سـال  چند  از  واکســن ها  این  تهیـه  جـهت  در 
فعـالیت هایى را شروع نموده اند و امید است انشااهللا 
هرچه سریعتر این واکسن ها تهیه و در اختیار این 
دچار  ناکرده  خدایى  که  گیـرد  قرار  سنى  گـروه 
این  تزریق  عدم  از  ناشـى  خطرناك  بیمارى هاى 

واکسن ها نگردند.

هفته جهانى واکسیناسیون

  1- فوق تخصص بیماریهاى عفونى کودکان - استاد دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى - رییس انجمن علمى پزشکان عفونى کودکان ایران 
دبیر انجمن پزشکان کودکان ایران
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اطالعیـه مـرکـز بیمارى هـاى واگیـردار
 2019-nCOV کرونا ویروس جدید در چین
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آنفلوانزاى فصلى در کشور
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آخرین وضعیت بیمارى آنفلوانزا در آمریکا و اروپا
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RepliVax با واکسن تحقیاتىHIV-1  امیدهاى تازه در مبارزه با
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EBV در جستجو براى واکسن
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آخرین وضعیت ابوال در جمهورى دموکراتیک کنگو
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https://www. جهانى:  بهداشت  سایت  از  برگفته 
who.int/health-topics/coronavirus

تعداد  چین  ووهان  شهر  در  سال 2019  دسامبر  در 
مواردى ذات الریه مشاهده شد که توالى ژنتیکى به 
کرونا  ویروس  نوع  یک  بیماران،  این  از  آمده  دست 
عنوان  به  را   (nCoV)2019 کروناویروس  اسم  به 

اتیولوژى معرفى کرد.

از  بزرگى  خـانواده   (CoV) ها  کـرونـاویروس 
سرماخوردگى  بیمارى  از  که  هستند  ویروس ها 
تنفسى  سندرم  مانند  شدیدتر  بیمارى هاى  تا  گرفته 
حاد  تنفسى  سندرم  و   (MERS-CoV) خاورمیانه 
شدید (SARS-CoV) را باعث مى شود. این ویروس 
شامل مواد ژنتیکى و یک الیه  پوششى است که بر 
روى آن میله هاى پروتئینى قرار دارد که شبیه تاج یا 

Crown هستند.

که  معنى  این  به  هستند،  زئونوتیک  کروناویروس ها 
قابلیت انتقال بین حیوانات و انسان را دارند. تحقیقات 
دقیق نشان مى دهد که SARS-CoV از گربه ها به 
منتقل  انسان  به  شترها  از   MERS-CoV و  انسان 
در  قبًال   (nCoV)2019 کروناویروس  است.  شده 
ویروس  نوع  چندین  البته  است،  نشده  دیده  انسان 
در  حیوانات  در  که  شده اند  کشف  هم  دیگر  کرونا 
حال گردش هستند و هنوز انسان را آلوده نکرده اند. 
هم  که  است  این  ویروس  کرونا  ویژگى هاى  از 
 High هم  و   High Frequency of Mutation
در  این  و  دارد   Frequency of Recombination
ویروس  این  با  مبارزه  در  را  انسان  کار  اپیدمى  هر 

بسیار مشکل مى کند.  

عالیم شایع این عفونت شامل: 
مشکالت  و  نفس  تنگى  سرفه،  تب،  تنفسى،  عالیم 
مى تواند  عفونت  شدیدتر،  موارد  در  است.  تنفسى 
باعث ذات الریه، سندرم حاد شدید تنفسى، نارسایى 

کلیه و حتى مرگ شود.

روش هاى تشخیص این عفونت:
و  سینه  قفسه  رادیوگرافى  بدن،  دماى  گیرى  اندازه   
مولکولى  (تشخیص  آزمایشگاهى  تشخیص  روش 

( RT-PCR

درمان 
کشف  هنوز  بیمارى  این  براى  اختصاصى  درمان 
نشده است و درمان هاى موجود بیشتر جنبه مراقبتى  
حال  در  دو  هر  واکسن  و  درمان  دارند،  حمایتى  و 

تحقیق هستند.

توصیه هاى بهداشتى استاندارد در ارتباط با پیشگیرى 
مرتب  شستن  شامل:  ویروس  کـرونـا  عـفونت  از 
خوددارى  جامعه،  در  افراد  با  فاصله  حفظ  دست ها، 
از لمس کردن چشم ها، بینى و دهان، رعایت بهداشت 
استفاده  صورت  (در  خوارى  خام  از  پرهیز  تنفسى، 
از گوشت و تخم مرغ باید به شکل کامًال پخته شده 
مصرف شوند) و از تماس نزدیک با کسانى که عالیم 
بیمارى تنفسى مانند سرفه و عطسه دارد، خوددارى 

شود. 

حاضر  حال  ویروس  2019در  کرونا  خصوص  در 

مریم مالیى1

 1 - کارشناس مامایى

WHO
گزارشى درباره ویروس کرونا - بهمن ماه 98 
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WHO این موضوع را باالترین اولویت خود قرار داده است و سعى نموده که مقامات تصمیم گیرنده کل 
کشورهاى دنیا را در این مورد بسیج کند و این سازمان از مقامات کشورها درخواست دارد که اطالعات به 

دست آمده از توالى ژنتیکى این ویروس را جهت کمک به تحقیقات در اختیار WHO قرار دهند. 
و   LPV/r Litonqawa) از  استفاده  امکان  بررسى  منظور  به   2020 ژانویه  در  که  اخیر  مطالعه  یک  در 
Lopinave) به عنوان درمان براى پنومونى کرونا ویروس جدید انجام شد که براساس بررسى مطالعات 
کرونا ویروس هاى قبلى صورت گرفته و نتایج حاکى از این مطالعه حاکى از آن است که استفاده زود هنگام 
نتیجه  در  شد.  استروئید  دوزهاى  کاهش  و   MERS و   SARS میرهاى  و  مرگ  کاهش  باعث   LPV/r از 
LPV/r مى تواند به عنوان یک داروى آزمایشى براى درمان پنومونى کروناویروس 2019 مورد استفاده 
کرونا  بیماران  روى  بر  دارو  این  بالینى  اثرات  واقعى  کشف  براى  که  دارد  تاکید  مطالعه  این  و  گیرد  قرار 

ویروس 2019 ، مطالعات بالینى صورت گیرد.
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یک مطالعه در استرالیا انجام شده که  نتایج حاصل 
واکسن  که  کودکانى  که  است  این  بیانگر  آن  از 
به  ابتال  احتمال  مى کنند،  دریافت  را  روتاویروس 
این  که  است  آنهایى  از  کمتر  آنها  در   1 نوع  دیابت 

واکسن را دریافت نکرده اند.
استفراغ،  آبکى،  اسهال  باعث  مى تواند  روتاویروس 
دچار  کودکان  از  بعضى  شود.  درد  شکم  و  تب 
دهیدراتاسیون شدید مى شوند و نیازمند به بسترى 
و  مرگ  خطر  از  (تا  هستند  بیمارستان  در  شدن 
عفونت  که  مى رود  گمان  شود).  جلوگیرى  آنها  میر 
نوع  دیابت  به  بخشیدن  سرعت  باعث  روتاوبروس 
طور  به  دو  این  بین  ارتباط  که  هرچند   مى شود،   1

واضح مشخص نیست.
این مطالعه به مقایسه ى بین کودکان 8 ساله ى قبل از 
مى 2007  و کودکان 8 ساله ى بعد از مى 2007(در 
این زمان یک نوع واکسن روتاویروس خوراکى براى 
شد)  داده  روتین  صورت  به  باال  به  هفته  نوزادان 6 

مى پردازد. 
محققان طى یک گزارش اعالم کردند، بعد از شروع 
 4 کودکان  در   1 نوع  دیابت  میزان  واکسیناسیون، 
معنا  تغییرات  ولى  یافت.  کاهش   ٪14 کمتر  و  سال 

دارى در کودکان بزرگتر از این سن دیده نشد.
ملبورن  دانشگاه  از  پرت  کریستن  دکتر  نظر  به 
اولیه  داده هاى  یکسرى  تنها  یافته ها  این  استرالیا، 
هستند و ممکن است که واکسیناسیون روتاویروس 
و  تغییر دهنده  ناشناخته ى  عوامل  چندین  از  یکى 
حفاظت کننده ى بیمارى دیابت نوع 1 دراوایل دوران 
کودکى باشد. با این حال در این مرحله ما نمى دانیم 
مشخص  که  آنچه  چیست؟   1 نوع  دیابت  علت  که 
است، واکسیناسیون نمى تواند با فاکتورهایى از قبیل 

اصالح سبک زندگى مرتبط باشد و یا مانع آنها شود. 
روتاویروس مى تواند تولید انسولین در پانکراس را 

مختل کند، باعث ایجاد دیابت نوع 1 شود.
در  واکسیناسیون  جدید  ى  دوره  شروع  از  بعد 
استرالیا، نسبت کودکان 4 ساله وکوچک تر مبتال به 
دیابت نوع 1، از 8/7  به 7/5 مورد در هر 100/000 

کودك کاهش یافت.
این مطالعه یک آزمایش کنترل شده براى اثبات این 
نکته اسـت آیـا روتـاویروس باعـث دیـابت نوع 1 مى 
شود و یا آیا واکسن آن مى تواند به کاهش خطر ابتال 
به دیابت کمک کند؟ با این حال نتایج  این آزمایشـات 
عفونت هاى  اینکه  قبیل  از  شواهد  سـرى  یک  به 
دیابت  (مانند  ایمنى  خود  اختالالت  باعث  ویروسى 
نوع 1 و بیمارى هاى سلیاك) مى شود، اشاره مى کند. 
در مطالعه ى دیگرى هم دیده شد که روتاویروس با 
افزایش شیوع بیمارى سلیاك و دیابت نوع 1 همراه 

بوده است.
به  که  کودکانى  براى  فقط  ویروس  روتا  واکسن 
بیمارى هاى  قبیل  (از  ایمنى  سیستم  شدید  مشکالت 
سابقه ى  با  کودکانى  و  هستند  ایمنى....)گرفتار  خود 

چسبندگى روده منع استفاده دارد.
خانواده اى  هر  به  باید  گوید:  مى  نیکپ  مایکل  دکتر 
روتا  واکسیناسیون  دارد  شده  متولد  تازه  نوزاد  که 
ویروس را توصیه کرد، چرا که این واکسن به طور 
موثر کودك را در برابر عفونت هاى روتا ویروس و 
عواقب بعد از آن (نیاز به بسترى شدن کودك مبتال 

به عفونت حاد روتا ویروس) محافظت مى کند.
منبع:                           

http://bit.ly/2AWDHo4 
JAMA Pediatr 2019

مریم مالیى1

 1 - کارشناس مامایى

واکسیناسیون روتاویروس با کاهش بیمارى دیابت نوع 1 همراه است
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علوم  دانشگاه  در  ماه  آذر  لغایت 1  آبان  تاریخ 29  در  ایران  کودکان  عفونى  علمى  انجمن  سالیانه  همایش 
بهزیستى و توانبخشى برگزار گردید. همایش امسال مورد استقبال چشم گیر همکاران متخصصین کودکان 
و سایر رشته هاى وابسته قرار گرفت. در این همایش همکاران فوق تخصص عفونى کودکان، متخصصین 

کودکان، پزشکان عمومى و رشته هاى وابسته شرکت نمودند. 
سخنرانان همایش اساتید فوق تخصص عفونى کودکان ایران بودند. قابل ذکر است از سایر رشته ها ازجمله 
رشته جراحى کودکان، انجمن شیر مادر، انجمن تغذیه، کلیه کودکان، ریه کودکان، قلب کودکان و ..... شرکت 

و مطالب بسیار مفیدى را در سخنرانى خود مطرح نمودند. 
و  ایران  کودکان  عفونى  پیشکسوت  بزرگ  اساتید  که  نموده  سخنرانى  همایش  این  در  سخنران  حدود120 

اساتید دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور بودند. 
چالش هاى  لنفادتوپاتى-  با  برخورد  کودکان-  در  تنفسى  عفونت هاى  عناوین  با  میزگرد   8 همایش  این  در 
قانونى در طب اطفال، پیشگیرى از شکایات- ب ث ژ – پیشگیرى و کنترل مقاومت میکروبى- معرفى بیماران 
و  تشخیص  چالش هاى  کودکان-  در  بروسلوز  کودکان-  طبى  مرکز  در  سال  یک  طى  شده  بسترى  جالب 

درمان استئومیلیت و آرتریت چرکى کودکان- اوتیت مدیا- پیشگیرى و کنترل عفونت برگزار گردید. 
قابل ذکر است میزگردهاى فوق با شرکت اساتید بزرگ عفونى کودکان مورد بحث و بررسى قرار گرفت. 
سخنرانى هاى بسیار جالب اساتید و جذابیت علمى مطالب میزگردها بسیار مورد توجه همکاران شرکت کننده 

همایش قرار گرفت.   

 

گزارش همایش سالیانه انجمن علمى پزشکان عفونى کودکان ایران 
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جلسه علمى کنفرانس ماهیانه انجمن پزشکان عفونى 
کودکان ایران در آخرین یکشنبه مهر ماه 1398 در 
مورد  در  جلسه  در  بحث  و  تشکیل  اساتید  حضور 
واکسیناسیون  پیشگیرى،  راه هاى  آنفلوانزا،  بیمارى 

و درمان بوده است. 
هر  در  که  مسرى  شدیداً  است  بیمارى  آنفلوانزا 
سنى ممکن است دیده شود. بیمارى چهار تیپ دارد 
فصلى  آنفلوانزا   B و   A تیپ هاى   .(A, B, C, D)
بدهد.  پاندمى  مى تواند   A تیپ  مـى دهد.  تشکیل  را 
مى شود  شامل  را  اسپورادیک  فرم هاى   C آنفلوانزا 
و بیمارى خفـیف ایجـاد مى کند. نوع D در حیوانات 
دیده مى شود و از بحث ما خارج است. آنفلوانزا در 
هر فصلى از سال ممکن است دیده شود ولى بیشتر 
بیمارى  مى شود.  مشاهده  زمستان  و  پاییز  آخر  در 
سال  از 65  باالتر  افراد  و  سال  دو  زیر  کودکان  در 
سـن خـطرنـاك تـر اسـت. در افـرادى کـه آسـم یا 
بـیمارى هاى خونى یا قلبى، دیابت، نقص ایمنى و ..... 
با  بیمار  است.  شدیدتر  بیمارى  شدت  باشند  داشته 
دردهاى عضالنى  سرفه،  تب ناگهانى،  چون  عالیمى 
تشخیص  شود.  دیده  است  ممکن  درد  گوش  و 
براساس عالیم بالیـنى و اپیدمیولوژیکى و یافته هاى 
آزمایشگاهى مى باشد. بهترین راه تشخیصى عالیم 
بالینى است. یافتـه هاى آزمایشگـاهى شامل PCR و 
درصورت  مى باشد.  سرولوژى  تست هاى  و  کشت 
شک به آنفلوانزا و شیوع آن در شهر بایستى درمان 
حاضر  درحـال  دارو  بهـترین  نمود.  شـروع  را 
اوسلتامى ویر (Oseltamivir) مى باشد که در ایران 
  Zanamivir است،  موجود  کپسول  صورت  به 
استـنشـاقى  صـورت  به  کـه  اسـت  دیگـرى  داروى 

مى باشد و در افراد باالتر از شش سال به کار برده 
مى شود. داروهاى قدیمى مثل آمانتادین یا ریمانتادین 
به علت مقاومت دیگر مصرف نمى شود. بهترین راه 
پیشگیرى از آن واکسن مى باشدکه واکسن هاى سه 
ظرفیتى و چهار ظرفیتى (که جهت درست کردن آن 
از آنتى ژن هاى سطحى ویروس استفاده مى شود) 
بهترین  و  است  موجود  نیز  ایران  بازار  در  که  دارد 
موقع تزریق آن در آخر تابستان و اوایل پاییز است 
شود  مى  باشد  الزم  اگر  سال  از  موقع  هر  در  ولى 
استفاده کرد. از نوع زنده ضعیف شده ویروس نیز 
در  که  کرد  استفاده  شود  مى  واکسن  ساختن  جهت 
افراد باالتر از دو سال کاربرد دارد و در بعضى از 

کشورها از آن استفاده مى کنند.   

دکتر پرویز طباطبایى 1

جلسه علمی ماهیانه انجمن علمى پزشکان عفونى کودکان ایران در مهر ماه 1398
INFLUENZA

1- فوق تخصص عفونی اطفال
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جلسه علمى کنفرانس ماهیانه انجمن پزشکان عفونى 
کودکان ایران در آخرین یکشنبه آذر ماه 1398 در 
حضور اساتید تشکیل و بحث جلسه در مورد عفونت 

ادرارى و Imaging (تصویربردارى) بوده است.  
سرى  یک   (AAP) آمریکا  اطفال  آکادمى  اگرچه 
و  درمان  تشخیص،  با   رابطه  در  را  رهنمود هائى 
ارزیابى کودکان مبتال به اولین اپیزود عفونت ادرارى 
تب دار و قرار گرفته در محدوده سنى2 ماه تا 2 سال 
شده اى  ثابت  دستورالعمل  هیـچ  لیـکن،  نموده  ارایه 
براى کودکان بزرگتر از 2سال ارایه نشده و از طرف 
دیگر راهنمایى خاصى هم در مورد درمان کودکان 

بسترى در بخش منتشر نگردیده است. 
عفونت ادرارى در کودکان در اغلب موارد با اختالالت 
همراه  ادرارى  سیـستم  آنـاتـومـیک  یـا  عـملکردى 
مى باشد. در برخى مطالعاتUTI  درکودکان ساالنه 
7 /0٪ از کل کودکان ارجاع شده به کلینیک و 5٪ تا  
14٪ ویزیت هاى بخش اورژانس را تشکیل مى دهد.  

شیوع کلى UTI در کودکان قرار گرفته در محدوده 
سنى باالتر با یا بدون تب 7/8 ٪ گزارش شده است. 
این میزان در شیرخواران دختر و زیر 3 ماه و مبتال به 
عفونت ادرارى تب دار 7/5 ٪  و در شیرخواران پسر 
ختنه شده و مبتال به عفونت ادرارى تب دار و زیر 3 
ماه 2/4٪ مى باشد که این میزان در شیرخواران پسر 
یابد. ختـنه نشده با سن مشابه  به 20/1٪ افزایش مى
 2005 سـال  گزارش  از  آمده  دست  به  اطالعات 
 North American Pediatric Renal Transplant
Collaborative Studies(NAPRTCS نشان دهنده 
این است که ریفالکس نفروپاتى و پیلونفریت مزمن 
حال  عین  در  و  اصلى  نگرانى هاى  از  یکى  همچنان 

پیشگیرى  قابل  بالقوه  اتیولوژیک  عامل  شایع ترین 
مى باشد.  مدت  طوالنى  در  کودکان  در  کلیه  بیمارى 
در گزارش مذکور علت بیمارى مزمن کلیه در بیش 
از 8 ٪ کودکان  ناشى از ریفالکس نفروپاتى اعالم 

گردید.  
از  پیشگیرى  خطر،  فاکتورهاى  بودن  مخفى  دلیل  به 
بروز اولین اپیزود عفونت ادرارى تب دار در کودکان 
خواهد  همراه  عمده اى  مشکالت  با  موارد  اغلب  در 
مى بایستى  پزشکان  تمرکز  بیشترین  بنابراین،  بود. 
عفونت  عود  از  تا  باشد  تمهیداتى  انجام  محور  بر 
ادرارى پیشگیرى به عمل آید. درحدود١٠٪ تا ١٥٪ 
تب  ادرارى  عفونت  نوبت  یک  سابقه  داراى  کودکان 
کلیه  اسکار  به  ابتال  مـعرض  در  پـیلونـفریت  و  دار 

مى باشند.    
باعود  توجهى  قابل  طور  به  عوارض  بروز  ریسک 
عفونت ادرارى افزایش مى یابد که در این رابطه نقش 
ریفالکس  همانند  نفرویورولوژیک  ناهنجارى هاى 
در  داشت.  دور  نظر  از  نمى توان  را  وزیکویورترال 
اولین  از  پس  تصویربردارى  مطالعات  انجام  مورد 
اولتراسوند،  شامل  تب دار  ادرارى  عفونت  اپیزود 
اسکن DMSA و یا سیستویورتروگرام اعم از نوع 
نوکلئاید  رادیو  نوع  یا   و   (VCUG)رادیوگرافیک
وضعیت  برحسب  بایستى  مى   (RNC) سیستوگرام 
بیمار در زمان ارجاع به کلینیک، سن و جنس کودك 
تصمیم  تولد  از  پیش  سونوگرافى  نتایج  مالحظه  و 

مقتضى از طرف پزشک معالج اتخاذ گردد.  
هدف از انجام مطالعات تصویربردارى پس از اولین 
اپیزود عفونت ادرارى تب دار، شناسایى کودکان قرار 
بیمارى  و  ادرارى  عفونت  عود  معرض  در  گرفته 

دکتر نعمت ا... عطائى1

1-  - فوق تخصص نفرولوژى کودکان- مرکز تحقیقات بیمارى هاى مزمن کلیه در کودکان - دانشگاه علوم پزشکى تهران    

جلسه علمى ماهیانه انجمن پزشکان عفونى کودکان ایران در آذر ماه 1398
ازانجام  خوددارى  به  کمک  در   DMSA اسکن  نقش  و  ادرارى  دستگاه  عفونت 

روتین سیستوگرافى در کودکان

)
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مزمن کلیه مى باشد. انتخاب مطالعات تصویربردارى توسط پزشک معالج مى بایستى به گونه اى باشد که 
نتایج آن بتواند در ایجاد تغییر در سیر کلینیکى  و بهبود پى آمد بیمارى نقش تاثیر گذارى داشته باشد. 

ادرارى  عفونت  اپیزود  اولین  به  مبتال  کودکان  بـررسى  از  آمـده  دسـت  به  یافتـه هـاى  اخـیر  مطالعات  در 
وزیکویورترال  ریفالکس  به  مبتال  کودکان  در  جراحى  درمان  یا  و   طبى  درمان  به  نیاز  عدم  دهنده 

 

نشان
با گرید پائین (I-III) مـى باشد. همچنین به دلیل تهاجمى بودن سیستوگرافى، توصیه شده از این مدالیته 
تصویر بردارى به صورت روتین استفاده نشود، به ویژه اگر مشخص شود که ریفالکس  یک  فاکتور خطر 
باشد. در مطالعه انجام شده توسط مولف و 

 

نگران کننده اى از نظر پیدایش بیمارى مزمن کلیه در بیمار نمى
همکاران و نیز چند مطالعه صورت گرفته در دیگر کشورهاى جهان  یافته ها نشان دهنده  وجود ریفالکس 
در تـعداد کـمى از بیـماران با DMSA  اســکن نـرمال بود. از طـرف دیـگر در هیچـکدام از این بیماران  

(باDMSAاسکن نرمال) ریفالکس گرید باال (IV-V) مشاهده نشد. 

آلگوریتم تصویر بردارى تشخیصى 

نتیجه
 همـانگـونه که در نـمودار نشـان داده شده است در کودکان مبتال به اولین اپیزود عفونت ادرارى توصیه 
مى شود با نرمال گزارش شدن اسکنDMSA  از انجام روتین سیستوگرافى صرف نظر شده و از این تست 
تهاجمى براى شناسایى ریفالکس احتمالى، زمانى استفاده شود که گزارش سینتى گرافى کورتکس کلیه به 

نفع غیر طبیعى بودن اسکن  DMSA باشد. 
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کودکان  عفونى  پزشکان  انجمن  ماهیانه  کنفرانس 
طبى  مرکز  بیمارستان  کنفرانس  سالن  در  ایران 
و  انجمن  مدیره  هیات  اعضاء  حضور  با  کودکان 
اساتید هیات علمى آزمایشگاه این بیمارستان، جناب 
طبى  مرکز  آزمایشگاه  ریاست  آشتیانى  دکتر  آقاى 
شرکت  با  و  ستوده  دکتر  خانم  وسرکار  کودکان 
عنوان  گردید.  برگزار  دستیاران  و  فلوها  و  پزشکان 
میکروب هاى  گزارش  و  میکروبـى  برنامه«مقاومت 
در  اخیر  سال  یک  در  که  آنتى بیوتیک»  به  مـقاوم 
آزمایشگاه مرکز طبى به دست آمده بود به بحث و 

تبادل نظر گذاشته شد. 
در ابتدا راجع به مکانیزم هاى مقاومت میکروبى که 

شامل: 
1- ایجاد بتاالکتاماز 

 Receptor یا Target 2- تغییر
 Pump Diffusion 3- تعبیه

4- تغییر آنزیم 
بحث شد. سپس در مورد عناصر مقاومت میکروبى 

شامل: 
 (R. Factor) 1- پالسمید

 -2
 Integron -3

گفتگو و تبادل نظر شد. 
مقاومت  عناصر  انتقال  چگونگى  به  آن  از  بعد 
و  شد  اشاراتى  دیگرى  میکروب  به  میکروبى  از 
انتقال  روش  شایع ترین  عنوان  به   Conjugation

اعالم شد. 
فعلى  مقاوم  میکروب هاى  به  راجع  بعد  قسمت  در 
و  شد  بحث  است  جهانى  مشکل  حاضر  حال  در  که 
مقاوم  آنزوباکتریاسه هاى  طالیى-  استافیلوکوك 

وانکومالیسین،  به  مقاوم  آنتروکوك  مروپنم،  به 
جمله  (از   ESBLS به  معروف  منفى  گرم  اجرام 
سودومونا  به  راجع  نیز  و   (Ecoli و   Klobsiella
مقاوم و آسینتوباکترو و انتروباکتر و نحوه بررسى 
و ردیابى Track آنها در بیمارستان ها همراه با ارایه 
سایر  نیز  و  کودکان  طبى  مرکز  آزمایشگاه  از  آمار 

منابع و مراجع بحث شد. 
که  میکروبى  مقاومت  با  مبارزه  چگونگى  پایان  در 
شامل آموزش مستمر و دایم به کادر پزشکى، نظارت 
به مصرف آنتى بیوتیک به طور کلى هم در پزشکى 
در  میکروبى  فایل  تهیه  کشاورزى،  و  دامپزشکى  و 
به  میکروبى  مقاومت  ماهیانه  گزارش  و  منطقه  هر 
جمله  از  پیشگیرى  مختلف  راه هاى  یا  و  پزشکان 
استانداردهاى  طبق  موقع  به  و  کامل  واکسیناسیون 
  A.S.P(Antibioticروش کارگیرى  به  موجود، 
مـصرف  مـورد  در   (Stewardship Program
آنتى بیوتیک در بیماران بسترى و ارایه راه کارها و 

Guideline مربوط به آن بحث شد.  
 

دکتر على اکبر رهبرى منش 1

جلسه علمی ماهیانه انجمن علمى پزشکان عفونى کودکان ایران در دى ماه 1398
مقاومت میکروبى

 فوق تخصص عفونی اطفال

Transposon (Jumping Gene)

s
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برنامه مدون ویژه متخصصین کودکان در زمستان 1398

1جمعه 98/10/13
کد 3312009

ویژه متخصصین کودکان
تنفسى  سیستم  هاى  بیمارى 

در اطفال (1)

تازه هاى سل کودکان                                                                 9:45- 8:00
آقاى دکتر محمدرضا بلورساز- فوق تخصص عفونى کودکان- استاد 

دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى
پذیرایى                                                                                  9:45-10:15

آسم                                                                                      12:00- 10:15
کودکان-  آلرژى  و  آسم  تخصص  فوق  موحدى-  مسعود  دکتر  آقاى 

استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران 
عفونت هاى حاد دستگاه تنفسى فوقانى                          13:30- 12:00
استاد  کودکان-  عفونى  تخصص  فوق  طباطبایى-  پرویز  دکتر  آقاى 

دانشگاه علوم پزشکى تهران
عفونت دستگاه ادرارى                                                  9:00- 8:00

آقاى دکتر نعمت اهللا عطایى- فوق تخصص کلیه ومجارى ادرار کودکان-
استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران

ریفالکس وزیکواورترال                                                     10:00- 9:00
خانم دکتر فهیمه عسگریان- فوق تخصص کلیه ومجارى ادرار کودکان-

استادیار دانشگاه علوم پزشکى تهران
پذیرایى                                                                          10:00-10:30
هماچورى                                                                      12:00- 10:30
خانم دکتر مستانه مقتدرى- فوق تخصص کلیه و مجارى ادرار کودکان-

استادیار دانشگاه علوم پزشکى تهران
پروتئینورى                                                                    13:30- 12:00
خانم دکتر بهناز بازرگانى- فوق تخصص کلیه و مجارى ادرار کودکان-

استادیار دانشگاه علوم پزشکى تهران
بروسلوز                                                                        9:15- 8:00

کودکان- عفونى  تخصص  فوق  عبدالصالحى-  محمدرضا  دکتر  آقاى 
استادیار دانشگاه علوم پزشکى تهران

عفونت هاى سالمونال                                                    10:30 - 9:15
 – کودکان  عفونى  تخصص  فوق  اصل-   معصومى  حسین  دکتر  آقاى 

مرکز مدیریت بیمارى هاى واگیر
پذیرایى                                                                           10:30-11:00

 
بیمارى هاى انگلى                                                         13:30- 11:00

کودکان-استادیار  عفونى  تخصص  فوق  جعفرى-  محسن  دکتر  آقاى 
دانشگاه علوم پزشکى تهران

جمعه 98/10/20
کد 3312018

ویژه متخصصین کودکان
دستگاه  و  کلیه  هاى  بیمارى 

ادرارى در اطفال 
(1)

جمعه 98/10/27
کد 3312020

ویژه متخصصین کودکان
اطفال  در  عفونى  هاى  بیمارى 

(1)
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جمعه 98/11/04

کد 3312021
ویژه متخصصین کودکان

اطفال  در  عفونى  هاى  بیمارى 
(2)

جمعه 98/11/11
کد 3312001

ویژه متخصصین کودکان
برخورد با تب  و واکسیناسیون 

استئومیلیت و آرتریت چرکى                                              9:00- 8:00
کودکان-استاد  عفونى  تخصص  فوق  دانشجو-  خدیجه  دکتر  خانم 

دانشگاه علوم پزشکى تهران
٩:٠٠ - 10:30                                                             TORCH

استادیار   - کودکان  عفونى  تخصص  فوق  اسحاقى-  حمید  دکتر  آقاى 
دانشگاه علوم پزشکى تهران

پذیرایى                                                                          10:30-11:00

بیمارى هاى بثورى حاد                                             13:30- 11:00
استادیار  کودکان-  عفونى  تخصص  فوق  خدابنده-  محمود  دکتر  آقاى 

دانشگاه علوم پزشکى تهران

برخورد با بیمار تب دار                                                       9:45- 8:00
خانم دکتر شیرین سیاح فر-  فوق تخصص عفونى کودکان- استادیار 

دانشگاه علوم پزشکى ایران

پذیرایى                                                                            9:45-10:15

درمان عفونت ها و استفاده از آنتى بیوتیک                    12:00- 10:15
کودکان-  عفونى  تخصص  فوق  منش-   رهبرى  اکبر  على  دکتر  آقاى 

دانشیار دانشگاه علوم پزشکى تهران

واکسیناسیون روتین در ایران                                           13:30- 12:00
آقاى دکتر علیرضا ناطقیان-  فوق تخصص عفونى کودکان- دانشیار 

دانشگاه علوم پزشکى ایران
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نام و نام خانوادگى سخنرانعنوان ساعتتاریخ برنامه

تشخیص و درمان سرپایى عفونت ادرارى 99/3/2511/00-13/00
در کودکان

دکتر نعمت اهللا عطایى 

دکتر وحید ضیایىکاوازاکى99/4/2911/00-13/00

دکتر على اکبر رهبرى منشعفونت هاى آنتروویروسى99/5/2611/00-13/00

دکتر پرویز طباطبایى آنفلوانزا99/6/3011/00-13/00

واکسیناسیون با رویکرد به واکسن هاى 99/7/2711/00-13/00
جدید

دکتر شیرین سیاح فر

دکتر ستاره ممیشىمننژیت چرکى99/9/3011/00-13/00

دکتر خدیجه دانشجواستئومیلیت و آرتریت چرکى در کودکان99/10/2111/00-13/00

دکتر ثمیله نوربخشپنومونى و عوارض آن99/11/2611/00-1300

برنامه جلسات علمى ماهیانه انجمن علمى پزشکان عفونى کودکان ایران در سال 99

مطابق  یکشنبه  روزهاى  آخرین  در  ایران  کودکان  عفونى  پزشکان  علمى  انجمن  ماهیانه  علمى  گردهمایى 
برنامه فوق در بیمارستان مرکز طبى کودکان راس ساعت 11:00 صبح برگزار مى شود. الزم به ذکر است 

جلسات داراى امتیاز بازآموزى مى باشد. 
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لیست همایش هاى داخلى
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لیست همایش هاى بین المللى
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