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طب اطفال شاخه بسیار مهمی 
از پزشکی است که بیماری ها 
و مشکالت بسیاری را در 
گروه سنی کودکان به خود 
اختصاص داده است. از این رو، همه ساله به همت 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی کنگره ای 
برگزار می شود تا پزشکان متخصص در تمام 
و  اطالعات  کودکان،  تخصصی  رشته های 
دانش خود را به روزرسانی کنند. امسال نیز 
این کنگره ملی برای پانزدهمین بار به مدت 
۴ روز در بیمارستان مفید تهران برگزار شد 
تا درخصوص چالش ها و اورژانس های طب 
اطفال و بیماری های شایعی که در این حیطه 
قرار دارد بحث و تبادل نظر شود. در نشست 
خبری این کنگره دکتر علی اکبر سیاری، رئیس 
کنگره، دکتر فرید ایمان زاده، دبیر علمی و دکتر 
رضا شیاری، دبیر اجرایی کنگره به مهم ترین 
مسائل و مشکالت و بیماری های کودکان در 

جامعه پرداختند.

بیمه ها فقط تا سن ۱۴ سالگی را پوشش 
می دهند

دکتر رضا شیاری، فوق تخصص روماتولوژی 
کودکان سن پوشش بیمه ها برای گروه سنی 
کودک و نوجوان را تا ۱۴سالگی عنوان کرد و 
گفت: »در بسیاری از کشورها تا سن ۲۱ سالگی 
و در برخی دیگر تا سن ۱۹ سالگی را در حیطه 
کودک و نوجوان قرار می دهند اما مشکل کشور 
ما این است که بیمه ها تا ۱۴ سالگی را در گروه 
کودک و نوجوان در نظر می گیرند و ما مجبوریم 
برای پوشش بیمه، نوجوانان باالی ۱۴ سال را به 
پزشکان حیطه بزرگساالن ارجاع دهیم، در حالی 
که ارتباط با کودک و نوجوان به آموزش نیاز 
دارد و ۸۰ تا ۸۵درصد خانواده های دارای فرزند 
نوجوان پس از مراجعه به پزشک بزرگساالن، 
به دلیل عدم برقراری ارتباط دوباره نزد پزشک 
متخصص کودکان برمی گردند. این در حالی است 
که بیمه ها مبلغ ویزیت و هزینه خدمات پزشکی 
و داروهایی که متخصصان کودک برای نوجوانان 
باالی ۱۴ سال نسخه می کنند را قبول ندارند و 
بیمار با اینکه تحت پوشش بیمه است، ناگزیر باید 
هزینه هایش را آزاد پرداخت کند. البته اگر همین 
نسخه را پزشک عمومی برای بیمار بنویسد، بیمه 
با آن مشکلی ندارد. این قوانین کارشناسی نشده 
هستند و برای بیماران مشکل ایجاد می کنند. از 
نظر ما بهتر است بیمه ها، نوجوانان را تا ۱۸ سالگی 
پوشش بدهند تا خانواده ها بتوانند از خدمات بیمه 

بهره مند شوند.«

بازار مکمل های دارویی آشفته است
گوارش  فوق تخصص  ایمان زاده،  فرید  دکتر 
کودکان ابتدا به مساله مکمل ها پرداخت و گفت: »در 
حال حاضر داروهای زیادی به عنوان مولتی ویتامین 
در بازار دارویی کشور در دسترس مردم قرار دارد 
که بسیاری از این مکمل ها استانداردهای الزم برای 
رشد کودکان ایرانی را ندارند و الزم است سر و 

سامانی به این بازار آشفته داده شود.«
وی در پاسخ به این پرسش که مصرف مکمل برای 
کودکان تا چه حد ضروری است، اظهار داشت: 
»مصرف مکمل ها برحسب نیاز بدن کودکان 
متفاوت است. ممکن است بدن کودکی دچار 
کمبود ویتامین یا امالح مختلف شده باشد که 
در این صورت تجویز مکمل برای این کودک 
ضروری تر است اما کودکان باالی ۲ سالی که 
رشد کافی دارند و ذخایر بدنشان کمبودی ندارد 
نیازی به مصرف مکمل نخواهند داشت، مگر در 
موارد پیشگیری که آن  هم باید با تجویز پزشک 
انجام بگیرد. آنچه مسلم است همه کودکان زیر ۲ 
سال باید از مکمل آهن و ویتامین A+D استفاده 
کنند. در سنین باالی ۲سال هم کودک باید ابتدا 
آزمایش بدهد تا در صورت تایید هرگونه کمبودی، 

مکمل مورد نیاز برایش تجویز شود.« 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی میزان مصرف مکمل ها را در کشور بیش از 
حد دانست و افزود: »هیچ مکملی نباید خودسرانه 
و به توصیه دوستان و آشنایان به کودک داده 
شود. ضمن اینکه پزشکان نیز باید هنگام تجویز 
مکمل ها به اجزای تشکیل دهنده آنها توجه کنند 
و فقط برند شرکت تولیدکننده را در نظر نگیرند، 
به خصوص اینکه تقریبا بیشتر مکمل های خارجی 
برای کودکان ما استاندارد نیستند و میزان مواد 
موثر آنها برای کودکان ایرانی مناسب نیست. به 
عنوان مثال در خارج از کشور برای کودکان، 
 Dتجویز نمی شود و فقط به ویتامین Aویتامین
آن  هم در حد کمتر از کشور ما بسنده می کنند، 
در حالی که استاندارد کشور ما در ۶ماه اول زندگی 
کودک، تجویز ۴۰۰ واحد ویتامینD همراه ۱۵۰۰ 
واحد ویتامینA است. آمارها نشان می دهد از 
هر ۱۰ کودک ایرانی، پاهای ۸ کودک به دلیل 
کمبود ویتامینD کج و پای بیشتر بزرگساالن 

هنگام جفت پا ایستادن پرانتزی است، در حالی 
که بسیاری از کودکان و بزرگساالن در سایر 
کشورها ممکن است مشکل زیادی از نظر کمبود 
ویتامینD نداشته باشند، در نتیجه مقدار ویتامین
D موجود در مکملی که می سازند، میزان مورد 
نیاز کودکان ما را تامین نمی کند. این در حالی 
است که قیمت مکمل های خارجی نسبت به 

انواع ایرانی آن بسیار باالست.«
ایمان زاده در ادامه تاکید کرد: »برای تجویز درست 
مکمل ها ابتدا باید قد و وزن کودک را بدانیم و 
سپس بررسی کنیم کودک از نظر رشدی چه میزان 
عقب مانده یا برعکس چه میزان چاق است و 
چه امالح و ویتامین هایی را کم دارد. سپس با 
توجه به یافته ها برای کودک مکمل تجویز کنیم.«

از پزشک تقاضای تجویز دارو و مکمل 
نکنید

نیز فرهنگ سازی در مورد  دکتر رضا شیاری 
خرید و مصرف دارو و مکمل را الزامی دانست 
و گفت: »بسیاری از خانواده های ایرانی انتظار 
دارند وقتی نزد پزشکی می روند حتما برایشان 
دارو یا مکمل تجویز شود و اگر پزشک صالح 
نداند دارو یا مکملی تجویز کند، فکر می کنند 
ویزیتی که پرداخت کرده اند، ضایع شده است.« 
دبیر اجرایی کنگره در ادامه از وضعیت فروش 
داروها و مکمل ها در داروخانه ها انتقاد کرد و 
افزود: »متاسفانه بسیاری از داروها به اشتباه و 
بدون تجویز پزشک از سوی داروخانه ها در اختیار 

افراد قرار می گیرد، در حالی که هیچ کجای دنیا 
به این شکل نیست و این مشکل باید اصالح 
شود و داروخانه ها نظام مند شوند و تنها بر اساس 
نسخه پزشک، دارو در اختیار بیماران قرار بدهند. 
افراد جامعه نیز باید بدانند هنگام بیماری به فرد 
مجرب و متخصص آن رشته مراجعه کنند و از 

توصیه های اطرافیان پیروی نکنند.«

بیشتر مکمل های ایرانی استاندارد 
هستند

دکتر علی اکبر سیاری، فوق تخصص گوارش 
کودکان نیز تبلیغات نادرست درباره داروها و 
مکمل های ایرانی را ناروا خواند و گفت: »ما 
مکمل های ایرانی و خارجی را با هم مقایسه 
و مطالعه کرده ایم. در این مطالعه فهرستی از 
مکمل های مولتی ویتامین و مینرال توصیه شده در 
بازار ایران که شامل ۵۹ مکمل بود، جمع آوری 
کردیم. سپس اطالعات مندرج روی برچسب های 
تغذیه ای آنها، از جمله میزان ویتامین ها و امالح 
مقدار  و  کردیم  استخراج  را  واحد حجم  در 
آنها را با استفاده از نرم افزارهای به خصوص با 
دستورالعمل های موجود سنجیدیم. 3۵/۶درصد 
مکمل ها ایرانی و ۶۴/۶درصد مکمل ها خارجی 
ایرانی  بین مکمل های  داد  نشان  نتایج  بودند. 
دارای ویتامینD، ۶۷درصد مکمل ها استاندارد، 
و  استاندارد  حد  از  کمتر  مکمل ها  ۱3درصد 
۲۰درصد مکمل ها باالتر از حد استاندارد بودند. بین 
مکمل های خارجی دارای ویتامینD نیز 3۶درصد 
 مکمل ها استاندارد، ۵۷درصد مکمل ها کمتر از حد 
استاندارد و ۷درصد مکمل ها باالتر از حد استاندارد 
بودند. بین مکمل های ایرانی دارای ویتامینA نیز 
۷۰درصد مکمل ها استاندارد، ۲۰درصد مکمل ها 
کمتر از حد استاندارد و ۱۰درصد مکمل ها باالتر 
از حد استاندارد بودند. این در حالی است که بین 
مکمل های خارجی دارای ویتامینA، ۵۰درصد 
مکمل ها استاندارد و ۵۰درصد دیگر کمتر از 
حد استاندارد بودند. همچنین سطح آهن در 
مکمل های ایرانی در ۵۰درصد مکمل ها استاندارد 
و در ۵۰درصد دیگر کمتر از حد استاندارد بود. 
این میزان در مکمل های خارجی در 3۵درصد 
موارد استاندارد و در ۶۵درصد موارد مکمل ها 

کمتر از حد استاندارد بود. ضمن اینکه مشکل 
قطره های آهن ایرانی که باعث سیاه شدن دندان 
کودکان می شد، امروزه برطرف شده و با وجود 
تحریم ها دانشمندان ایرانی توانستند به تکنولوژی 
جدیدی برسند و قطره آهنی تولید کنند که دندان ها 
را سیاه نمی کند بنابراین قطره آهن و ویتامین 
A+D ایرانی استاندارد است و نیازی به خرید 
مکمل های خارجی نیست و فکر نکنید هر مکملی 
گرانقیمت تر باشد، بهتر است.« دکتر سیاری ذکر این 
نکته را ضروری دانست که الزم است همه مردم 
به خصوص والدین در مورد مکملی که مصرف 
می کنند یا به کودک خود می دهند اطالعات کامل 
داشته باشند و بدانند برخی مکمل ها برای درمان 
و رفع کمبود و بعضی دیگر با هدف جلوگیری 
از ایجاد کمبود تولید می شوند و این دو گروه 
مکمل از نظر مقدار مواد موثر و دوز مصرفی 
با هم تفاوت دارند. در نتیجه به هیچ وجه نباید 
مکمل ها را خودسرانه مصرف کرد زیرا دریافت 
ویتامین ها و امالح بیشتر از حد نیاز بدن باعث 
مسمومیت، افزایش فشار مغز، تشنج و... خواهد 
شد و این تفکر که ویتامین ضرر ندارد و هرچه 
بخوریم، مشکلی ایجاد نمی کند کامال اشتباه است.

شایع ترین علل مراجعه کودکان به 
کلینیک های تخصصی

گوارش  فوق تخصص  ایمان زاده،  فرید  دکتر 
کودکان ۴ عالمت اصلی اسهال، یبوست، درد 
شکم و استفراغ را شایع ترین علل مراجعه کودکان 
به کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی اطفال 

عنوان کرد: »علل بروز این عالئم بسیار مختلف 
است. گاهی علت ایجادکننده عالئم مربوط به داخل 
دستگاه گوارش و گاهی مربوط به خارج دستگاه 
گوارش است. به عنوان مثال درد شکمی می تواند 
به دالیلی مانند یبوست، اسهال، آنژین چرکی، 
گوش درد، آپاندیسیت و... باشد که برحسب سن 
کودک و فصل ابتال مورد بررسی قرار می گیرد، مثال 
وجود اسهال در نوزادان می تواند نشانه عفونت بدن 
و در کودکان بزرگ تر نشان دهنده بیماری ویروسی 
ساده یا مسمومیت غذایی باشد.« رئیس بیمارستان 
کودکان مفید اظهار داشت: »ما آمار خاصی از 
شایع ترین بیماری های کودکان در کشور نداریم 
و نمی توان گفت کدام بیماری یا مشکل جزو 

شایع ترین بیماری های کودکان است.«

بیماری های ویروسی، شایع ترین 
بیماری مدارس

دکتر فرید ایمان زاده، بیماری های ویروسی را به 
دلیل قابلیت باالی سرایت شان از فردی به فرد 
دیگر، شایع ترین بیماری فصل مدارس معرفی 
دو  آنفلوانزا  و  »سرماخوردگی  گفت:  و  کرد 
بیماری مهم شایع بین دانش آموزان هستند که 
درمان نکردن آنها می تواند سبب انتشار عفونت 
به قلب کودک شده و باعث تورم قلب و حتی 
مرگ کودک شود. متاسفانه مواردی از این گونه 
مرگ ها داشته ایم که با وجود تالش زیاد پزشکان 
در اورژانس یا آی سی یو با آخرین امکانات پزشکی 
نتوانسته ایم جان کودک را نجات بدهیم بنابراین 
به همه والدین توصیه می کنیم سرماخوردگی و 
آنفلوانزای کودکان را ساده نگیرند. کودک باید 
هنگام بیماری حتما استراحت کند، مایعات فراوان 
بنوشد و در صورت بروز عفونت ثانویه تحت 
درمان قرار بگیرد تا جلوی انتشار ویروس در بدن 

کودک و بین سایر افراد گرفته شود.«
فوق تخصص گوارش کودکان اشاره  ای هم به 
واکسن آنفلوانزا کرد و افزود: »واکسن آنفلوانزا 
ارتباطی به سرماخوردگی ندارد. ممکن است فردی 
واکسن آنفلوانزا را هم تزریق کند، با این وجود 

چندبار سرما بخورد. در این صورت نمی توان گفت 
واکسن آنفلوانزا اثر نکرده است. آنفلوانزا بیماری 
خاصی است و انواع مختلفی دارد که واکسن جلوی 
بعضی از انواع آن را می گیرد بنابراین ممکن است 
افراد به نوع دیگری از آنفلوانزا مبتال شوند. این 
ویروس تقریبا تمام بدن را درگیر می کند، درنتیجه 
بیمار معموال از درد شدید بدن، استخوان درد، درد 
عضالت، اسهال، استفراغ، بدحالی و... شکایت 
دارد. در مواردی ابتال به آنفلوانزا حتی می تواند در 
کسانی که نقص سیستم ایمنی دارند باعث مرگ 
شود اما سرماخوردگی یک رینوویروس است که 
بیشتر قسمت های فوقانی دستگاه تنفسی را درگیر 
می کند و عالئمی مانند سرفه، عطسه، آبریزش 
بینی و... به دنبال دارد و به ندرت منجر به مرگ 
می شود.« ایمان زاده تزریق واکسن آنفلوانزا را به 
همه سالمندان، بیماران دچار نقص سیستم ایمنی، 
بیمارانی که جراحی قلب یا سابقه بیماری های 
مکرر داشته اند، افرادی که سابقه پیوند عضو 
دارند، بیماران مبتال به آسم و پنومونی، سوءتغذیه، 
کودکانی که در معرض خطر هستند، خانم های 
باردار و... توصیه کرد و افزود: »کسانی که به زرده 
تخم مرغ حساسیت دارند باید هنگام تزریق واکسن 
آنفلوانزا حتما در مراکز درمانی و کلینیک های 
مجهز حضور داشته باشند زیرا ویروس بیماری 
آنفلوانزا در محیط تخم مرغ پرورش داده می شود 
و ممکن است با تزریق واکسن، فرد دچار شوک 
شود. دوم اینکه واکسن آنفلوانزا حاوی ویروس 
زنده ضعیف شده است بنابراین افرادی که سیستم 
ایمنی ضعیفی دارند یا مشکالت شان جدی است 
یا داروهای کورتونی و داروهایی که ایمنی 
بدن را کاهش می دهند، مصرف می کنند، 
ممکن است با تزریق واکسن دچار 
مشکل شده و بیمار شوند یا به 
افراد هم در  این  بروند.  شوک 
صورت تزریق واکسن باید در مراکز 
درمانی حضور داشته باشند تا اگر دچار 
شوک یا مشکلی شدند بالفاصله تحت درمان 
قرار بگیرند.« دکتر علی اکبر سیاری نیز در ادامه 
عنوان کرد: »در حال حاضر در ایران ۲ نوع واکسن 
۴ ظرفیتی آنفلوانزا موجود است که یک نوع آن 
هلندی و نوع دیگرش فرانسوی است. هر دوی 

این واکسن ها بسیارخوب و اثربخش هستند.«

گزارش »سالمت« از نشست خبری پانزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماری های شایع طب اطفال

مصرف مکمل ها در کشور بیش از حد است
 مریم 

منصوری

مصرف مکمل آهن و ویتامینD را بعد از ۲ سالگی ادامه بدهید
دکتر سیاری بر مصرف مکمل ویتامینD بعد از ۲ سالگی نیز تاکید کرد و گفت: »مطالعات نشان 
می دهد کمبود ویتامینD بین کودکان و بزرگساالن ایرانی شیوع باالیی دارد. از این رو، الزم است 
همه کودکان ایرانی بعد از ۲ سالگی تا ۱۲ سالگی روزانه ۸۰۰ واحد ویتامینD یا هر ۲ماه یک عدد 
قرص ویتامینD پنجاه هزار واحدی و از ۱۲ تا ۶۵ سالگی ماهی یک عدد قرص ویتامینD پنجاه 
هزار واحدی ایرانی مصرف کنند.« وی مکمل یاری عنصر آهن برای پیشگیری از کم خونی فقرآهن 
در کودکان را نیز به این شکل تشریح کرد: »در گذشته همه کودکان فقط تا پایان ۲ سالگی مکمل 
آهن مصرف می کردند اما امروز توصیه می شود برای پیشگیری از کم خونی فقرآهن همه کودکان 
۲ تا ۶ سال، یک دوره 3 ماهه از سال را انتخاب کنید و طی این مدت، هفته ای ۲ بار و هربار 3۰ 
میلی گرم آهن به کودک بدهید. این میزان برای کودکان ۷ تا ۱۴ ساله، ۶۰ میلی گرم یک بار در 
هفته برای یک دوره 3 ماهه در سال و برای پسران ۱۵ تا ۱۹ سال و خانم های ۱۵ تا ۴۹ سال نیز 
۶۰ میلی گرم یکبار در هفته برای یک دوره ۴ ماهه در سال است.« استاد دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی عوارض ناشی از کم خونی فقرآهن 
در دوره کودکی، نوجوانی و به خصوص 

در دوران بارداری مهم ارزیابی کرد 
و گفت: »کم خونی فقرآهن در 
دوران بارداری، خطر سقط جنین 

و مرگ مادر به دلیل خونریزی را تا ۸ 
برابر افزایش می دهد. همچنین بهره هوشی 

کودکان مبتال به کم خونی فقرآهن پایین می آید 
که هیچ عالمت و نشانه خاصی ندارد. به همین دلیل 

توصیه می شود همه کودکان در سن ۹ تا ۱۲ ماهگی آزمایش 
خون بدهند و از نظر میزان ویتامینD و کم  خونی فقرآهن 

بررسی شوند.«  

برای تجویز درست 
مکمل ها ابتدا باید قد 

و وزن کودک را بدانیم 
و سپس بررسی کنیم 

کودک از نظر رشدی 
عقب مانده یا برعکس چه میزان چاق 

است و چه امالح و ویتامین هایی را کم 
دارد. سپس با توجه به یافته ها برای 

کودک مکمل تجویز کنیم
دکتر ایمان زاده

بسیاری از خانواده های 
ایرانی انتظار دارند 

وقتی نزد پزشکی 
می روند حتما برایشان 

دارو یا مکمل تجویز 
شود و اگر پزشک صالح نداند دارو 

یا مکملی تجویز کند، فکر می کنند 
ویزیتی که پرداخت کرده اند، ضایع 

شده است
دکتر شیاری

کم خونی فقرآهن در 
دوران بارداری، خطر 

سقط جنین و مرگ 
مادر به دلیل خونریزی 
را تا 8 برابر افزایش 

می دهد. همچنین بهره هوشی کودکان 
مبتال به کم خونی فقرآهن پایین می آید 
که هیچ نشانه خاصی ندارد. از این رو 
همه کودکان در سن 9 تا 12 ماهگی 

باید آزمایش خون بدهند تا از این نظر 
بررسی شوند

دکتر سیاری

                 شماره هفتصدوبیست وشش  بیست وهشت مهر نودوهشت


