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همزمان با سی و هشتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب
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و یـــژ ه

همایش ساالنه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و هشتمین

رسالتهای انجمن پزشکان کودکان ایران است.

بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب بهمنظور بررسی تازهترین

سپس دکتر ویل پارکس نماینده یونیسف در ایران ضمن تشکر از

دستاوردهای علمی رشته کودکان از  6تا  9اردیبهشت در مرکز طبی

انجمن پزشکان کودکان که برای بهبود سالمت جوانترین شهروندان

کودکان برگزار میشود.

کشور تالش میکنند به اهمیت رشد مغز کودکان در سالهای نخست

در مراسم افتتاحیه این همایش ،دکتر غالمرضا خاتمی رئیس انجمن

پس از تولد تأکید کرد و گفت :از زمان تشکیل نطفه تا حدود  3تا 5

پزشکان کودکان ایران هدف از برگزاری این همایش را تبادل تازهترین

سالگی که مهمترین دوره زندگی است مغز کودک در هر ثانیه 700

دستاوردهای علمی این رشته دانست و گفت :حضور همکاران پرتالش

رشته ارتباطی جدید میسازد که سرعت تکثیر آن هرگز در زندگی

این رشته در جلسات علمی و شرکت فعال آنان در بحثها ،نویدبخش

تکرار نمیشود.

ارتقای توان علمی آنان در بهبود سالمت کودکان کشور است.

وی افزود :متأسفانه آمارهای جهانی نشان میدهد که بیش از 200

وی با ذکر یاد استادان بزرگ این رشته گفت :قدرشناسی از دکتر

میلیون کودک در جهان به دلیل زندگی در فقر ،محرومیت از خدمات

محمد قریب استاد علم و اخالق و تکریم بزرگان رشته کودکان ازجمله

بهداشتی و تغذیهای مناسب و یا به دلیل دریافت نکردن مراقبتهای

25

مناسب روانی اجتماعی از سوی والدین و مراقبشان ،مراحل رشد و

وی افزود :بیماریهای مختلفی در حوزه کودکان وجود دارد که در

تکامل ذهنی خود را کامل طی نمیکنند.

سالهای اخیر ،نگاه همهجانبه و مبتنی بر شواهد به این حوزه موجب

نماینده یونیسف در ایران تصریح کرد :این کودکان بهاحتمال بیشتری

شده روشهای درمانی کودکان کام ً
ال متفاوت از گذشته شود.

نسبت به سایر کودکان ،در مدرسه نتایج ضعیفتری میگیرند و به

دکتر زالی طب اطفال را به دلیل ماهیت کودکان ،یکی از سختترین

همین ترتیب در آینده درآمد کمتری داشته و بیشتر مرتکب جرم شده

رشتههای پزشکی دانست و گفت :به متخصصان این رشته نباید صرفاً

و خود نیز در آینده مراقبت نامناسب و ضعیفی از کودکانشان خواهند

بهعنوان یک درمانگر نگاه کرد بلکه باید برای آنان در نظام سالمت،

داشت درنتیجه کشورهای این کودکان نهتنها حدود  20درصد نرخ

نقش مسئولیت اجتماعی تعریف کرد تا مسائل مربوط به حوزه روانی

بهرهوری بزرگساالنشان را از دست میدهند بلکه فرصت تحقیق و

و عاطفی و فیزیکی کودکان را پوشش دهند.

شکوفایی استعدادهای انسانی از نسلی به نسل دیگر نیز از میان میرود.

وی در ادامه سخنان خود به مسائل صنفی متخصصان اطفال اشاره

دکتر پارکس با اشاره به توجه ایران و آموزههای دینی اسالم به

کرد و گفت :نیاز کشور به متخصصان کودکان مشخص است و باید

کودکان گفت :سرمایهگذاری و توجه هرچه بیشتر به سالهای اولیه

نقشه راهی برای گسترش منطقی این رشته و متوازنسازی پذیرش

زندگی کودک در قلب اهداف توسعه پایدار ایران قرار دارد و بخش

آن تدوین شود.

بسیار مهمی از مقوله اقتصاد مقاومتی است که توسط رهبر جمهوری

در حاشیه این نشست دکتر کتایون خاتمی ،دبیر اجرایی همایش ،با

اسالمی ایران آیتالله خامنهای به آن تأکید شده است.

اشاره به محورهای همایش گفت :موضوعات مربوط به شیوع عفونتهای

وی با اشاره به عواملی که در رشد سریع مغز نقش دارد افزود :بهرهمندی

تنفسی کودکان ،وضعیت تغذیه کودکان ،آینده آموزش پزشکی ،تازههای

از سالمت و تغذیه مناسب ،برخورداری از خدمات مراقبتی ،همچنین

آسم ،کمخونی در کودکان ،پزشکی قانونی ،بیماریهای شایع اعصاب

ارتباط کودک با والدین و مراقبانش و درنهایت تجربههای زندگی

و قلب ،ریفالکس گوارشی ،دلدردهای ارگانیک ،اختالالت رشد در

و ارتباط او با محیط اطرافش از مهمترین عوامل تأثیرگذار در رشد

کودکان ،پرفشاری خود و بلوغ زودرس و تازههای  CFدر این همایش

سریع مغز کودک است.

موردبررسی برقرار گرفت .دبیر اجرایی همایش تصریح کرد :در این

در ادامه دکتر علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی ،متخصصان طب

همایش حدود  180سخنرانی و  23مقاله در قالب پوستر ارائهشد.

اطفال را از پیشگامان عرصه خودکفایی علمی کشور دانست و افزود:

وی افزود :این همایش دارای امتیاز بازآموزی برای گروه هدف پزشکان

هرروز در این رشته شاهد نیل به آخرین یافتههای علمی هستیم و

عمومی ،متخصصان و فوق تخصصهای اطفال بود ضمن اینکه در

نقش چنین کنگرههایی در کامیابی و تحقق اهداف علمی بینظیر است.

کنار آن نیز نمایشگاه دارو برپا شد.

