
علی ابراهیمی
سمپوزیوم علمی حقوق و سالمت  

کودکان و نوزادان در مرکز طبی 
کودکان تهران برگزار شد.

این  سپید  خبرنگار  گزارش  به 
سمپوزیوم علمی یک روزه به همت 
گروه آموزشی بیماری های کودکان 
دانشگاه علوم پزشکی تهران و به 
روز  کودکان  طبی  مرکز  میزبانی 
سه شنبه 28 آبان ماه 98 در سالن 

امید این بیمارستان برگزار شد.
بهاره  نشست  این  ابتدای  در 
فصیح پور، عضو هیئت علمی گروه 
کودکان بیمارستان ولی عصر )عج( 
و دبیر اجرایی سمپوزیوم، ضمن 
صاحب نظران،  حضور  از  تشکر 
کارشناسان  و  دانشگاه  استادان 
این  اهداف  مختلف،  حوزه های 
برنامه را بیان و به اهمیت سالمت 

کودکان و نوزادان اشاره کرد.
رضا شروین بدو، رئیس بیمارستان 
این  در  نیز  کودکان  طبی  مرکز 
اهمیت  خصوص  در  نشست 

حقوق سالمت کودکان و نوزادان و ابعاد مختلف این 
موضوع مطالبی را ارائه و به فعالیت های بیمارستان 

از سال های قبل در این راستا اشاره کرد.
در ادامه برنامه پانل چالش های حقوق و سالمت کودکان 
کشور،  در  گرفته  صورت  فعالیت های  و  نوزادان  و 
با مسئولیت ملیحه کدیور، دبیر علمی سمپوزیوم و 
عضو هیئت علمی گروه کودکان بیمارستان مرکز طبی 
کودکان و با حضور صدیقه اعتمادسعید، عضو شورای 
سالمت،  رادیو  رئیس  و  ملی  رسانه  سیاست گذاری 
رضا جعفری سده، رئیس اورژانس اجتماعی کشور، 
سیدرضا رئیس کرمی، مدیر گروه آموزشی بیماری های 
کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران، محمود عباسی، 
رئیس مرجع کنوانسیون حقوق کودک و معاون وزیر 
دادگستری، وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی 
انجمن  رئیس  موسوی چلک،  سیدحسن  کشور، 
استاد  میرمحمدی،  سیدمصطفی  و  ایران  مددکاری 

گروه حقوق و معاون دانشگاه مفید قم برگزار شد.
اهمیت تعریف جامع و واحد از کودک و سن کودکی 
در نظرات فقهی، حقوقی و بالینی، چالش های حقوق 
کودک در ایران با توجه به کنوانسیون حقوق کودک و 
راهکار حل موضوعات و چالش های مرتبط با حقوق 
کودکان ازجمله موضوعات مطرح شده در این پنل بود.

تولدهای الکچری نشانگر افت اخالقی است
ملیحه کدیور، دبیر علمی سمپوزیوم علمی حقوق و 
سالمت کودکان و نوزادان در گفت و گو با سپید در 
حاشیه همایش، گفت: »چالش های مرتبط با حقوق 
مباحثی است  از  نوزادان یکی  و سالمت کودکان و 
که امروزه در مراکز درمانی با آن مواجه هستیم. این 

سمپوزیوم سعی دارد تا متخصصین کودک را با راه حل 
مواجهه با مشکالتی از قبیل کودک آزاری و کودکان 
متولد از مادر مبتال به سو مصرف مواد مخدر آشنا کند.«
وی افزود: »بحث اخالق و تعهد حرفه ای نیز ازجمله 
مواردی است که اقداماتی در این خصوص در حال 
انجام است. البته این مباحث در حوزه کودکان و نوزادان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای مثال اتفاقی 
که در بحث تولدهای با تاریخ تولد رند و یا همان 
الکچری افتاده یکی از مباحث مطرح در حوزه اخالق 
حرفه ای است. ازاین رو کسانی که ارائه دهنده خدمت 
در حوزه کودکان هستند اعم از پزشکان و پرستاران 
باید بیشتر به این حوزه توجه داشته باشند. همچنین 
موضوع دیگری که باید توجه الزم را داشت بحث 
شفقت و نوع دوستی در این حوزه است. البته افرادی 
روحیات  نسبت  به  می شوند  وارد  حوزه  این  به  که 

لطیف تر و حساس تری دارند.«
رئیس بخش نوزادان مرکز طبی کودکان در ادامه با 
اشاره به تولدهای الکچری گفت: »در این خصوص 
باید فرهنگ سازی صورت گیرد زیرا مطمنا در تاریخ 
99/9/9 هم افرادی را خواهیم داشت که می خواهند 
نوزادشان را در این روز به دنیا آورند؛ بنابراین باید 
این موضوع را به همگان اعالم کنیم که با اقداماتی 
ازاین دست حقوق و سالمت کودک به خطر می افتد. حتی 
در خصوص سزارین های اختیاری هم باید چالش های 
تنها حقوق مادر در  اخالقی را در نظر بگیریم زیرا 
این خصوص مطرح نیست بلکه حقوق نوزاد نیز باید 
رعایت شود. ازاین رو به عنوان یک اصل پزشکی باید 
39 هفته دوران بارداری کامل شود و این تأکید انجمن 
تکاملی  روند  زیرا  امریکا هم هست  مامایی  و  زنان 

بسیاری از اعضای حیاتی نوزاد مانند ریه ها در هفته های 
پایانی کامل می شود و ما امروز شاهد بستری شدن و 
حتی در مرگ ومیر بسیاری از کودکان در بخش های 
مراقبت های ویژه به دلیل این مشکالت هستیم. البته 
همکاری پزشک با مادر در خصوص زایمان پیش از 
موعد هم نوعی افت اخالق در بین همکاران پزشک 

است که باید مورد هشدار قرار گیرد.«
دانشگاه  کودکان  بیماری های  آموزشی  گروه  استاد 
علوم پزشکی تهران در پاسخ به سؤالی در خصوص 
حقوق ضایع شده کوکان در جامعه، گفت: »از آنجا 
که کودکان سرمایه های ملی و آینده سازان اصلی هر 
کشوری هستند باید دید که به چه میزان سرمایه گذاری 
در این خصوص شده است. امروز باید به این سؤال 
پاسخ داده شود که در کشور ما به نسبت جوامع دیگر 
به چه میزان سرمایه گذاری برای سالمت کودکان انجام 
شده است. امروزه یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار 
در هر جامعه ای کودکان هستند و متأسفانه در کشور 
ما سرمایه گذاری الزم در این بخش مورد غفلت قرار 

گرفته است.«
کدیور اضافه کرد: »همچنین مباحث مرتبط با حقوق، 
سالمت و آموزش کودکان نیز ازجمله مباحث مغفول 
مانده در کشور ما است. البته حرکت های موازی نیز 
صورت می گیرد که این خود آسیب زا است. یکی دیگر از 
مباحث مشکالت ناشی از رسانه های اجتماعی و فضای 
است؛ زیرا اگر آگاهی و نظارت در ین حوزه وجود 
نداشته باشد ممکن است آسیب های جبران ناپذیری 
برای کودک داشته باشد؛ زیرا امروز در کشورهای غربی 
هم شاهد تشدید نظارت ها در این حوزه هستیم. برای 
مثال در منابع علمی هیچ کودک زیر 2 سال نباید در 

مقابل اشعه مانیتور باشد درحالی که 
در کشور ما این ابزارها نوعی وسیله 
سرگرمی برای کودکان است و یا اینکه 
بر اساس قانون بسیاری از کشورهای 
نباید  پیشرفته کودکان زیر 13 سال 
در معرض شبکه های اجتماعی قرار 
یا  و  فیلم ها  بندی  سن  یا  و  گیرند 
این  متأسفانه  رایانه ای که  بازی های 
موارد در کشور ما رعایت نمی شود.«

رونمایی از 5 طرح مرتبط با حقوق 
و سالمت کودکان

کودکان  متخصص  فصیح پور،  بهاره 
علمی  سمپوزیوم  اجرایی  دبیر  و 
حقوق و سالمت کودکان و نوزادان 
نیز در گفت و گو با خبرنگار سپید در 
خصوص این نشست، اظهار داشت: 
»در این نشست فعالین حقوق کودک 
و اعضای هیات علمی دانشگاه های 
علوم پزشکی و غیرپزشکی سراسر 
نهادهای مسئول در حوزه  کشور و 
کودکان حضور داشتند و درمجموع 
افزود:  150 نفر حاضر بودند.« وی 
»در این سمپوزیوم از 5 طرح اجرایی مرتبط با حقوق 
و سالمت کودکان هم رونمایی شد. این طرح ها در 
سال های اخیر و به همت پژوهشگران دانشگاه های 
علوم پزشکی تهران و شیراز انجام شده بود. این طرح ها 
به  مبتال  مادران  از  متولد شده  نوزادان  در خصوص 
و  کودک آزاری  همچنین  و  مخدر  مواد  مصرف  سو 
کودکان  این  مشخصات  درج  برای  سامانه هایی  نیز 

ازجمله طرح های انجام شده است.«
این متخصص کودکان در تشریح روش های درمان 
رایج کودکان در کشور، گفت: »خوشبختانه راهکارهای 
با علم روز دنیا است،  این حوزه مطابق  درمانی در 
اما این به مفهوم بی نیاز بودن ما از روش های جدید 
نیست و وزارت بهداشت، متخصصان حوزه کودک و 
مراکز درمانی باید تالش های خود را در این خصوص 
بیشتر کنند. البته نباید فراموش کنیم که دروس ارائه 
شده در دانشگاه ها به دلیل داشتن نقایصی، نمی تواند 
نیازهای ما را برطرف کند و باید تالشمان را بیشتر 
کنیم و دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان یکی از 

مراکز پیشرو در این زمینه فعال است.«
بیانیه ای  گفتنی است در پایان این سمپوزیوم علمی 
صادر و شرکت کنندگان بر نقش سازمان نظام پزشکی 
در رویکرد حمایتی از ارائه دهندگان خدمات سالمت، 
مدیریت موارد مشکوک به سوء رفتار با کودک و یا 
نوزاد با سابقه سوءمصرف مواد مادر بستری در مراکز 
درمانی، رویکرد پیگیری و پیشگیری با ابعاد مختلف 
حمایتی از چنین کودکان و نوزادانی و توانمندسازی 
مادران، اهمیت مراقبت های حمایتی تسکینی و مدیریت 
درد در کودکان تأکید و عدم توجه به آنها را نوعی سوء 

رفتار و غفلت و اهمال در مورد کودکان عنوان کردند.

رئیس نظام پزشکی استان تهران انتخاب شد

 محمدرضا ظفرقندی بر صندلی 
ریاست نظام پزشکی تهران و کشور

در جلسه هیات مدیره تهران بزرگ که صبح روز سه شنبه 19 
آذر 98 در سالن مرحوم نوربخش سازمان نظام پزشکی برگزار 
شد، حضار به اتفاق آرا محمدرضا ظفرقندی را به سمت رییس 

جدید نظام پزشکی تهران برگزیدند.
به گزارش سپید و بنابر اعالم روابط عمومی  نظام پزشکی، درجلسه 
هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ محمدرضا ظفرقندی با 
رای اکثریت اعضا به عنوان رئیس جدید سازمان نظام پزشکی 
تهران بزرگ انتخاب شد.علی اصغر پیوندی حدود یک ماه قبل 
استعفای خود را اعالم کرده بود. محمدرضا ظفرقندی در حال 
حاضر سمت رئیس کلی سازمان نظام پزشکی کشور را نیز بر 

عهده دارد.

جامعه پزشکی از تفرقه و دو دستگی پرهیز کند 
عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ انتخاب محمدرضا 
ظفرقندی به عنوان رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ را نشان از 

بلوغ فکری و همدلی جامعه پزشکی دانست.
ایرج فاضل در پاسخ به این سوال که پس از سال ها اعضای هیات 
مدیره نظام پزشکی با اتفاق آراء به یک نفر برای تصدی ریاست 
تهران بزرگ رای دادند، چه پیامی را در بر دارد، بیان کرد: »آن 
چه در تمام شئون اجتماعی و از جمله پزشکی در شرایط امروز 
بی نهایت مورد نیاز است، همدلی و همفکری و هم افزایی است 
که در انتخاب ریاست نظام پزشکی تهران بزرگ شاهد آن بودم 
و پیام بسیار قوی و مثبتی دارد. جامعه پزشکی باید از تفرقه و 
دو دستگی پرهیز کند. بسیار خشنود و مفتخرم که همکارانم در 
این حد از بلوغ تصمیم گیری می کنند و در شرایط کنونی اگر 
یک نفر در راس مجموعه نظام پزشکی کل و تهران بزرگ باشد 

می تواند به بهترین شکل به اداره امور بپردازد.

بیست و هفتمین مجمع انجمن 
اسالمی جامعه پزشکی؛ جمعه

دبیر بیست و هفتمین مجمع انجمن اسالمی جامعه پزشکی گفت: 
»این مراسم در تاریخ جمعه 22 آذر در سالن اجالس سران با 
حضور شخصیت های سیاسی و اجرایی و اعضای انجمن همراه 
با انتخابات دو ساالنه شورای مرکزی انجمن برگزار خواهد شد.«
به گزارش سپید، هادی عبداللهی گفت: »این مراسم در تاریخ 
جمعه 22 آذر در سالن اجالس سران با حضور شخصیت های 
سیاسی و اجرایی و اعضای انجمن همراه با انتخابات دو ساالنه 

شورای مرکزی انجمن برگزار خواهد شد.«
دبیر بیست و هفتمین مجمع انجمن اسالمی جامعه پزشکی همچنین 
از برگزاری انتخابات دوساالنه شورای مرکزی، بزرگترین تشکل 
سیاسی و صنفی جامعه پزشکی کشور  با حضور اعضا از سراسر 
کشور خبر داد و افزود: »پانل سیاسی و اقتصادی با حضور دکتر 
علی شکوری راد و دکتر فرشاد مومنی همراه با تریبون آزاد به 
برنامه  اقتصادی و سیاسی روز می پردازد.« وی  تحلیل شرایط 
عصر را پانل صنفی اعالم کرد که با حضور علی نوبخت رییس 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، محمد رضا ظفرقندی رییس 
سازمان نظام پزشکی کشور، ایرج حریرچی  نماینده و معاون وزیر 
بهداشت، مصطفی ساالری مدیر عامل تامین اجتماعی کشور، همراه 
با تریبون آزاد با حضور ادمین ها و نمایندگان گروه ها و کانال های 
فضای مجازی و اعضای انجمن و اقشار جامعه پزشکی برگزار 
می شود.« به گزارش ایسنا عبداللهی در پایان گفت: »موضوع پانل 
صنفی، اقتصاد سالمت هزینه واقعی خدمات و تعرفه و همچنین 
پرداخت های سازمان های بیمه گر به مراکز درمانی خواهد بود و 
در رابطه با این موضوع، مسئولین این امر و جامعه پزشکی در 

این زمینه به گفت وگو و بحث خواهند پرداخت.«
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چالشهایحقوقوسالمتکودکانایرانیکداماند؟

دبیر انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران با انتقاد از 
رسانه ملی در خصوص دعوت از پزشکان بدون توجه به 
مبنای علمی آنها، گفت: »رسانه ملی بابت حضور پزشکان 

هزینه می گیرد و این یک آفت است.«
به گزارش سپید، نشست خبری هجدهمین کنگره بین المللی 
جراحان دهان، فک و صورت ایران و دهمین همایش ایمپلنت 
دبیر  و  شد  همراه  حاشیه دار  مباحث  طرح  با  خلیج فارس 
انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران از نحوه حضور 
پزشکان در رسانه ملی انتقاد کرد و رئیس انجمن نیز موضوع 
دخالت های غیرتخصصی در جراحی زیبایی را مطرح کرد.

جراحان  انجمن  رئیس  رهسپار،  بهزاد  نشست  ابتدای  در 
دهان، فک و صورت ایران با انتقاد از عدم توجه به مسائل 
تخصصی در هنگام جراحی زیبایی بینی، گفت: »این قبیل 
نتیجه  به  جراحی ها بدون دانش متخصصین فک و دندان، 

مطلوب ختم نمی شود.«
وی با بیان اینکه دندانپزشکان و جراحان فک و صورت مهم ترین گروه 
پزشکی در بحث پیشگیری از سرطان دهان هستند، افزود: »سرطان دهان 
امال بدون درد است و تشخیص سخت است. دراین بین دندانپزشکان 
و جراحان فک و صورت نقش مهمی در تشخیص این نوع سرطان ها 
دارند.« رهسپار ادامه داد: »آنچه مسلم است با همپوشانی کارها می توان از 
بروز مسائل غیرعلمی جلوگیری کرد.« وی افزود: »جراح فک و صورت 

در همه جای دنیا باید حداقل دندانپزشک باشد.«
رهسپار با اشاره به آمار باالی تروما ناشی از حوادث ترافیکی در کشور، 
افزود: »80 درصد شکستگی های استخوان های صورت توسط جراحان 

فک و صورت انجام می شود؛ بنابراین می توان از این منظر به اهمیت 
این رشته پی برد.«

در ادامه این نشست امیر کبیری، دبیر انجمن جراحان دهان، فک و صورت 
ایران با انتقاد از رسانه ملی که پزشکان را بر مبنای علمی به تلویزیون 
دعوت نمی کند، گفت: »رسانه ملی بابت حضور پزشکان، هزینه می گیرد 

و این یک آفت است.«
وی افزود: »رسانه ملی در حال حاضر محل خرج و مخارج پزشکانی 
شده که استاد تبلیغات اغواکننده هستند.« کبیری تأکید کرد: »ادامه این 
روند اعتماد بین پزشک و بیمار را مخدوش می کند زیرا برخی همکاران 

ما تفکرات سوءگیرانه دارند و این باعث می شود که مردم 
راه درست را گم کنند.«

رهسپار با اشاره به حضور یک وزیر غیرپزشک بر مسند 
وزارت بهداشت، گفت: »بعد از ۶0 سال شاهد هستیم یک 
قرار گرفته که  بهداشت  بر مسند وزارت  فرد غیرپزشک 
درد همه رشته های پزشکی را می داند.« کبیری نیز با اشاره 
به رفتار پزشک ساالرانه در برخی تصمیم گیری ها، افزود: 
»لحاظ شدن نظرات شخصی یک گروه پزشکی یا چند نفر 

در تصمیم گیری ها، دردسرساز می شود.«
دبیر انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران، با عنوان این 
مطلب که انحصار بد است، گفت: »شایسته ساالری خریدنی، 
خوب نیست.« وی افزود: »نظام رسیدگی به تخلفات پزشکی 
خوب عمل می کند، اما مشکل ما انحصارطلبی در پزشکی 

است که این رفتار را نفی می کنیم.«
کنگره  رئیس هجدهمین  نظافتی،  سعید  نشست  ادامه  در 
بین المللی جراحان دهان، فک و صورت، گفت: »اقبال عمومی به جراحی 
زیبایی در کشور، عدم پوشش بیمه ای این نوع جراحی ها و اینکه افراد 
متقاضی جراحی زیبایی بینی اصوالً از افراد سالم هستند، باعث شده تا 

قیمت عمل زیبایی بینی در کشورمان متفاوت باشد.«
وی افزود: »کنگره امسال با شعار »جراحی با حداقل عوارض و استفاده 
از فنّاوری نوین«، در روزهای بیست و نهم بهمن تا دوم اسفند 98 در 
محل هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد. همچنین همزمان با کنگره، 
دهمین همایش بین المللی ایمپلنت خلیج فارس و نهمین سمپوزیوم محققین 

جوان نیز برگزار می شود.«

در نشست خبری کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت مطرح شد؛

دریافت هزینه از پزشکان برای حضور در رسانه ملی آفت است


