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همایش بینالمللی بیماریهای کودکان و پرستاری در طب کودک

رئیس دانشگاه :مشکالت طرح تحول سالمت مربوط
به شرکای این طرح است
بیســت و نهمیــن همایــش بینالمللــی بیماریهــای کــودکان

شـــروین بـــدو رئیـــس بیمارســـتان و دبیـــر همایـــش ،دکتـــر

و پانزدهمیــن همایــش ملــی و دومیــن همایــش بینالمللــی

عل ــی ربان ــی رئی ــس همای ــش اس ــاتید و ش ــرکتکنندگان در

پرســتاری در طــب کــودک در ســالن همایشهــای مرکــز طبی

ســـالن همایـــش مرکـــز طبـــی کـــودکان برگـــزار شـــد.

کــودکان برگــزار شــد.
مراس ــم افتتاحی ــه ای ــن همای ــش روز پنجش ــنبه  4آب ــان 96

ÁÁدر توليــدات علمــي پزشــکی در منطقه اول
و در رشــته اطفال ســوم هســتيم

ملـــکزاده ،معـــاون تحقیقـــات و فنـــاوری وزارت بهداشـــت،

معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت گفــت :عــدد

دکتـــر علیرضـــا رئیســـی معـــاون بهداشـــت وزارت بهداشـــت،

توليــدات علمــي در ايــران مناســب اســت امــا در رشــته اطفــال

دکتـــر عباســـعلی کریمـــی ،رئیـــس دانشـــگاه ،دکتـــر رضـــا

از محققــان میخواهیــم تــاش بيشــتري كننــد.

بـــا حضـــور دکتـــر هاشـــمی ،وزیـــر بهداشـــت ،دکتـــر رضـــا
ن ابآ ن ا ب آ
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دكتــر رضــا ملـکزاده در خصــوص پیشــرفتهای طــب اطفــال

ب ــه  ٣ه ــزار كال ــري در روز رس ــيده اس ــت.

و جايــگاه علمــي تحقيقــات در زمينــه طــب اطفــال در ايران به

وي گفــت ٣٠ :درصــد زنــان ايرانــي چــاق هســتند و درمجموع

ايــراد ســخنراني پرداخــت و گفــت :خوشــبختانه طي  ٤٠ســال

 ٢٣درصــد ايرانيــان  BMIبيــش از  ٣٠دارند.

گذشــته اميــد بــه زندگــي در ايرانيــان افزايــش داشــته اســت و

وي بــا بيــان اينكــه  ٣٠درصــد ايرانيــان پــره ديابتيــك هســتند،

بــه مــرز  ٨٠ســال در زنان و  ٧٦ســال در مردان رســيده اســت.

یعن ــی در آس ــتانه ابت ــا ب ــه دیاب ــت ق ــرار دارن ــد ،ادام ــه داد:

وي افـــزود :بخـــش عمـــده افزايـــش اميـــد بـــه زندگـــي در

فشـــارخون شـــيوع زيـــادي دارد و حـــدود  ٣٠درصـــد افـــراد

ايرانيـــان بـــه كاهـــش مرگومیـــر در كـــودكان برمیگـــردد.

ب ــاالي  ١٨س ــال ب ــه فش ــارخون مبت ــا هس ــتند.

دكتــر ملـکزاده بــا بيــان اينكــه مرگومیــر در بزرگســاالن از

معـــاون تحقيقـــات و فنـــاوري وزارت بهداشـــت گفـــت:

عــدد  ٦٠در  ١٠هــزار بــه زيــر  ٢٠رســيده اســت ،خاطرنشــان

تحـــرك بدنـــي در ايرانيـــان كـــم اســـت و  ٩٦درصـــد زنـــان

كــرد :بیماریهــای ماالريــا و اســهال كــه در كــودكان شــايع

و  ٨٤درصـــد مـــردان و درمجمـــوع  ٩٠درصـــد ايرانيـــان

بــود ،كاهــش چشــمگير داشــته اســت و در مرگومیــر نــوزادي

کمتحـــرک هســـتند.

نيــز بــه شــاخصهای خوبــي رســيديم.

وي بــا اشــاره براينكــه در طــي ســالهای اخيــر در توليــدات

مع ــاون تحقيق ــات و فن ــاوري وزارت بهداش ــت گف ــت :مش ــكل

علم ــي رش ــد خوب ــي داش ــتيم و ب ــه اه ــداف  ١٤٠٤نزدي ــك

اصل ــي م ــا بیماریه ــای قل ــب و عروق ــي اس ــت ك ــه ريش ــه

شـــدهایم ،گفـــت :در بانـــك اســـكوپوس رتبـــه جهانـــي ١٦

آن معمـــوالً از دوران كودكـــي آغـــاز میشـــود و از طرفـــي

را داريـــم امـــا در رشـــته اطفـــال عقـــب ماندهایـــم چراكـــه

بیماریهـــای روانـــي و مصـــرف مـــواد مخـــدر در جوانـــان و

رتبـــه  ٢٤ام را در جهـــان داريـــم و بهطورکلـــی در منطقـــه

همچنيـــن ديابـــت نـــوع  ٢بيشـــترين مشـــكالتي اســـت كـــه

اول هس ــتيم ام ــا در رش ــته اطف ــال س ــوم هس ــتيم.

در كش ــور م ــا مط ــرح اس ــت.

دكتــر مل ـکزاده بيــان كــرد :عــدد توليــدات علمــي در ايــران

وي ادامـــه داد :الغـــري مفـــرط بهنـــدرت مشـــاهده میشـــود

مناســب اســت امــا در رشــته اطفــال از محققــان میخواهیــم

و درعــوض مشــكل عمــده مــردم در كشــور اضافـهوزن اســت.

تــاش بيشــتري كننــد.

دكتـــر ملـــکزاده تصريـــح كـــرد :طـــي مطالعـــهای در ســـال

وي در پايــان تأکیــد كــرد :محققــان میتواننــد از موسســه

 ١٩٧٠ك ــه توس ــط فائ ــو مط ــرح ش ــد ،س ــرانه مص ــرف روزان ــه

نيمــاد گرنــد بگيرنــد تــا در رشــته اطفــال كار كننــد چراکــه در

كال ــري در ايراني ــان  ٢ه ــزار كال ــري ب ــود ك ــه در ح ــال حاض ــر

ايــن موسســه بودجــه الزم پیــش بینــی شــده اســت.
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ÁÁســال  95یکمیلیــون و  500هــزار تولــد
در کشــور ثبــت شــد
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت گفــت :در ســال گذشــته
یکمیلیــون و  500هــزار تولــد در کشــور ثبــت شــد و ایــن
نــوزادان بایــد  74تــا  75ســال زندگــی بــا کیفیــت و مولــد
داشــته باشــند و یکی از مهمتریــن برنامههای وزارت بهداشــت،
ارتقــای ســامت کــودکان اســت.
دکتــر علیرضــا رئیســی در بیســت و نهمیــن کنگــره بینالمللی
بیماریهــای کودکان در مرکز طبی کودکان گفت :خوشــحالیم
کــه توانســتهایم شــاخص مــرگ در کــودکان را کاهــش دهیــم
امــا هنــوز هــم کافــی نیســت و بایــد بــه میزانهــای مشــخص
شــده در ســند چشـمانداز و معادل کشــورهای پیشــرو برســیم.
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت تصریــح کــرد :بایــد توجــه
کنیــم میخواهیــم بــرای نــوزادان زنــده چــه اقداماتــی را انجــام
دهیــم تــا آنهــا زندگــی ســالمی داشــته باشــند و  75ســال عمــر
کننــد .ایــن اقدامــات نیــاز به همــکاری بیــن بخشــی دارد چراکه
عوامــل اجتماعــی زیــادی ماننــد فقــر ،مســکن ،شــغل ،بیــکاری
و ازدواج بــر روی ســامت مــردم مؤثــر اســت.
ســپس دکتــر بــدو رئیــس بیمارســتان و دبیــر همایــش ضمــن
خیرمقــدم بــه میهمانــان از حمایــت دکتــر هاشــمی و توجــه
ایشــان بــه حــوزه ســامت کــودک تشــکر کــرد.
دکتــر بــدو مطالبــی را در خصــوص نحــوه برگــزاری بیســت و
نهمیــن همایــش بینالمللــی کــودکان و پانزدهمیــن همایــش

ن ابآ ن ا ب آ
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پرســتاری در طــب کودک که برابــر دومین همایــش بینالمللی
پرســتاری کــودکان اســت ارائــه کــرد و در پایــان از بــزرگان
درگذشــته طــب کــودکان یــاد کــرد.
دکتــر هاشــمی نیــز از اقدامات حوزه بهداشــت مبنی بر ســاخت
و تجهیــز بیــش از  5هــزار خانــه بهداشــت و مرکــز بهداشــتی
در کمتــر از  4ســال ،تأمیــن نظــام ارجــاع بــرای  28میلیــون
نفــر و تشــکیل پرونــده الکترونیــک ســامت بــرای بالغبــر
 60میلیــون نفــر ســخن گفــت و در خصــوص مقاومســازی و
جایگزیــن بیمارســتانها مطالبــی را ارائــه کــرد.
وی افــزود :در طــب کــودکان حدود  7هــزار تخت بیمارســتانی
اضافــه شــده کــه در طــول  4ســال گذشــته انجــام شــده و از
بازگشــایی بیــش از  3مرکــز پیونــد مغــز اســتخوان خبــر داد و
در پایــان ضمــن آرزوی تندرســتی و پایــداری بــه صرفهجویــی
دعــوت کرد.

ÁÁحضــور تماموقتــی مدیــر و رئیــس،
شــرط الزم بــرای اجــرای طــرح اســتقالل
بیمارســتانها
دکتــر کریمــی رئیــس دانشــگاه در افتتاحیــه این مراســم گفت:
حــدود  39ســال قبــل زمانــی کــه دانشــجوی ســال پنجــم
پزشــکی بــودم در اولیــن کنگــره اطفــال کــه بــه مناســبت
بزرگداشــت مرحــوم دکتــر قریــب در بیمارســتان امــام خمینی
(ره) برگــزار شــد ،شــرکت کــردم .بــه خاطراتــم کــه مراجعــه

میکنــم و محتــوی آن کنگــره را بــا امــروز ایــن کنفرانــس

درمــان و آمــوزش صــورت گرفتــه اســت و همچنیــن شــاهد

در ایــن وســعت مقایســه میکنــم ،میــزان اســتقبال و حضــور

کمکهایــی کــه بــه ایــن بخــش شــده اســت ،بودیــم .طــرح

شــرکتکنندگان را میبینــم ،بایســتی انســان بــه خــودش در

تحــول نظــام ســامت و پیگیریهایــی وزارت بهداشــت و درمــان

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران ببالــد؛ ایــن بدیــن معنی اســت

و رئیسجمهــور محتــرم ،همــکاری اســاتید محتــرم در دانشــگاه

کــه در چهــل ســال گذشــته تــاش عــده زیــادی از همــکاران

در نظــام ســامت مؤثــر بــوده اســت .هرچند امــروز در جایــی قرار

در گــروه طــب اطفــال کــه جــزو گروههــای زحمتکــش،

داریــم کــه بــا مشــکالتی مواجــه هســتیم .در برخــی قســمتها

پرتــاش و کمتوقــع طــب هســتند ،قابلتحســین اســت و

نگرانیهایــی نیــز وجــود دارد.

بایــد از آنهــا تقدیــر کــرد.

رئیــس دانشــگاه بــا تأکیــد بــر بدهــی بیمهها بــه بیمارســتانها

وی افــزود :در مرکــز طبــی کــودکان کــه از ســال  1347بــه

گفــت :مــا پــول داریــم ولــی ایــن پــول را از بیمههــا طلــب

دســت مرحــوم دکتــر قریــب و دکتــر اهــری تأســیس شــده

داریــم .ایــن مســئولیت مــن و کســانی کــه در بیمارســتانها

اســت؛ تقریبــاً  49ســال از تأســیس آن میگــذرد ،تعــداد

مشــغول کار هســتند را ســنگینتر میکنــد؛ کــه برنامهریــزی

زیــادی از همــکاران در ســالهای مختلــف بــه مناســبتهای

کنیــم و بتوانیــم از ایــن بحــران عبــور کنیــم .زحمــات چهــار

گوناگــون مســئولیت داشــتند .مــا امــروز شــاهد هســتیم همــه

ســال گذشــته مقــدار زیــادی بــه بــار نشســته اســت و مطمئنـاً

مراکــز اطفــال در سراســر کشــور بهنوعــی از مرکــز طبــی

اگــر مدیریــت کنیــم و منابعــی کــه داریــم را درســت اســتفاده

تغذیــه شــدهاند؛ ایــن تشــکری بــرای فعالیتهــای انجــام

کنیــم از ایــن بحرانهــا عبــور خواهیــم کــرد.

شــده درگذشــته اســت.

وی افــزود :مــن بهعنــوان کســی کــه  21ســال تجربــه اداره
بیمارســتان را دارم میگویــم .رئیــس و مدیــری در بیمارســتان

ÁÁتحــول عظیــم در نظام ســامت بــا اجرای
طــرح تحول

کســی کــه در قســمتهای مختلــف مشــغول کار اســت و تنهــا

دکتــر کریمــی بــا اشــاره بــه متحولشــدن نظــام ســامت در

ســاعاتی در بیمارســتان حضــور دارد .بــه مدیــر عالقهمنــد بــه

چهــار ســال اخیــر اظهــار داشــت :در ســالهای گذشــته در

کار در ایــن محیــط نیــاز داریــم ،کســی کــه در قســمتهای

دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران اقدامــات بســیاری انجــام شــده

مختلــف کارهــای غیــر مرتبــط بــا وظیفـهاش را انجــام ندهــد.

اســت ،اما در چهار ســال گذشــته تحــول عظیمی در بهداشــت،

مرکــز طبــی بیمارســتانی اســت کــه میتــوان بــه ریــس آن

نیــاز داریــم کــه فقــط در بیمارســتان پســت داشــته باشــد ،نــه
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اختیــار کافــی انجــام امــور را داد .مــا امــروز در دانشــگاه بیپول

میکنیــم و از ایــن حالــت بحــران و بدهــی طوالنــی کــه بــه

نیســتیم ،بایــد شــیوه هزینــه کردهــا و پرداختهــا را اصــاح

علــت طلبهــای مــا اســت خــارج شــویم.

کنیــم .همچنیــن الزم اســت نگرانــی کارکنــان را برطــرف کرده

وی افــزود :هــزار و صــد میلیــارد تومــان دانشــگاه از بیمههــا

و بــرای پزشــک تماموقتــی کــه بهطــور کامــل در بیمارســتان

طلــب دارد .در ایــن زمینــه وزارت بهداشــت و دانشــگاه مقصــر

حضــور دارد ،حقــوق را بهموقــع پرداخــت کنیــم.

نیســتند .مقصــر بیمههــا هســتند کــه مطالبــات را پرداخــت

رئیــس دانشــگاه بــا تأکیــد بــر اســتقالل بیشــتر مراکــز درمانی

نمیکننــد و بایــد بــرای آن تدبیــری اندیشــید .امیدواریــم در

گفــت :الزم اســت بیمارســتانها مســئولیت بیشــتری داشــته و

دانشــگاه بتوانیــم کمــک کــرده و رایزنــی کنیم تا از ایــن بحران

مســتقل شــوند .هــر بیمارســتان امــروز در دانشــگاه بایــد بتواند

عبــور کنیــم .مــن تجربــه ریاســت بیمارســتان را شــخصاً دارم؛

خــودش را اداره کنــد و مــا کمکــش میکنیــم تــا از ایــن

البتــه نمیخواهــم مقایســه کنیــم زیــرا شــرایط بیمارســتانها

بحــران عبــور کنــد و در آینــده بتوانــد مســتقل فعالیــت کنــد.

بــا هــم متفــاوت اســت .در بیمارســتان غیرتخصصــی هــم

یکــی از بیمارســتانها کــه در دانشــگاه ایــن ظرفیــت را دارد

مســئولیت داشــتم و آن زمــان هــم همیــن مشــکالت بــود،

مرکــز طبــی کودکان اســت .در  48ســال گذشــته حــدود 700

باوجودایــن مشــکالت ایــن امــر تحققپذیــر اســت و همــت

دانشــجو از ایــن مرکــز فارغالتحصیــل شــدهاند .ایــن بســیار

و اراده ،اعضــای هیئتعلمــی و کارکنــان همــراه و عشــق و

ارزشــمند اســت و تــاش و زحمــت اســتادان را پشــتوانه خــود

عالقــه نیــاز دارد .امیــدوارم ایــن بیمارســتان بتوانــد ،بهعنــوان

دارد .چــرا مــا نبایــد اجــازه بدهیــم ایــن بیمارســتان خــودش

اولیــن بیمارســتان ایــن طــرح را اجــرا کند .دوســتان بــذر یاس

را اداره کنــد ،البتــه ایــن امــر مشــروط بــه ایــن اســت کــه

پخــش نکننــد ،مــا میتوانیــم محیــط بیمارســتان را بهخوبــی

رئیــس بیمارســتان یــک شــغل داشــته و در بیمارســتان حضور

اداره کنیــم بهشــرط ایــن کــه بخواهیــم.

کامــل داشــته باشــد .اگــر رئیــس بیمارســتان خــود از کارهــای

در پایــان مراســم ،کودکــی از بخــش  CFدل نوشــتهای را بــرای

داخلــی بیمارســتان مطلــع نباشــد بایــد مدیــر داخلــی خوبــی

وزیــر بهداشــت قرائــت کــرد و بــه ایشــان گل اهــدا کــرد.

را کنــار خــود قــرار دهــد کــه او نیــز داخــل بیمارســتان کار

توضیــح اینکــه بیســت و نهمیــن کنگــره بینالمللی کــودکان از

کنــد .بــا ایــن دیــدگاه هســت کــه میتــوان بــه ســمت اجــرای

پنجشــنبه  4آبــان  96بــه مــدت چهــار روز و پانزدهمین کنگره

ایــن طــرح پیــش برویــم .اگــر دکتــر بــدو در ایــن بیمارســتان

ملــی و دومیــن کنگــره بینالمللی پرســتاری کــودکان همزمان

بــرای اجــرای همچنیــن طرحــی داوطلــب شــوند ما هــم کمک

بــا ایــن کنگــره در مرکــز طبی کــودکان برگزارشــد.

