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 مقدمه سردبیر:

 

 همکاران گرامی، با سالم و احترام:

که مالحظه مینمائید شماره بهار خبرنامه با تاخیر  همانگونه

البته سعی گردیده . ودر پایان فصل بهار منتشر گردیده است

دلیل این تاخیر دو . روز باشده که مطالب حتی المقدور ب

اول مشغله زیاد حقیر در رفع مشگالت موجود در . مسئله میباشد

ار در تهیه بخش کلیه مرکزطبی کودکان و دوم نداشتن کمک وهمک

 زمانی که در جلسه هیئت مدیره انجمن نفرولوزی. خبرنامه

و مسئولیت  مصوب شد که انجمن خبرنامه داشته باشد کودکان 

آن بعهده اینجانب گذاشته شد، سه نفر از همکاران 

 نفرولوژیست 

انتخاب شدند که در امر تهیه خبرنامه به اینجانب کمک 

ول دو نفر از سه نفر متاسفانه فقط در شماره ا. نمایند

همکاری محدودی نمودند و در شماه های بعد متاسفانه در تهیه 

خبر نامه تنها بوده ام و تمامی امور نظیر جستجوی خبرها و 

بعهده این لشگر یکنفره  ... ویراستاری وغیره ، مطالب،تایپ

  .بوده است)!( 

از مطالبی که باعث افزایش سطح علمی خبرنامه میشود خالصه  

متاسفانه در این . سخنرانیهای همکاران در مجامع علمی است

شماره تنها خانم دکتر نیک آور محبت فرموده و خالصه سخنرانی 

کاران درخواست میشود خالصه ماز تمامی ه.ارسال نموده اند

 .رسال نمایندای خودرا جهت درج به خبرنامه اهسخنرانی

از کلیه همکاران صمیمانه تقاضا میکنم که قدم جلو  بعالوه

. تهیه خبرنامه شرکت نمایند با ارسال خبر ومطلب در گذاشته

خبرنامه در حال حاضر اشکاالت متعددی دارد که امید است با 

.همکاری دوستان شاغل در سراسر ایران مرتفع گردد  

 در انتظار پیام همکاری دوستان

اصفهانی دکتر  
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مقاالت چاپ شده در شماره اخیر مجله علمی انجمن به زبان 

 انگلیسی:  

 

 

 

Vol 4, No 2 (4) , Spring 2016  

Table of Contents 

Reviews 

Genetic Study of Nephrotic Syndrome in Iranian Children- Systematic Review   

Babak Behnam, Farzaneh Vali, Nakysa Hooman  51-55 

Original Research Papers: 

The Mean Platelet Volume in children with Pyelonephritis   

http://journals.sbmu.ac.ir/jpn/article/view/10820
http://journals.sbmu.ac.ir/jpn/article/view/11205


 9315 چهارم بهارشماره /سال اول                                                   یراناخبرنامه انجمن نفرولوژی کودکان 

 

6 
 

Parsa Yousefichaijan, Manijeh Kahbazi, Aziz Eghbali, Hassan Taherahmadi, 

Mohammad Rafiei, Abdolghader Pakniyat  
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Efficacy of Cyclophosphamide versus Cyclosporine in Frequent Relapse Nephrotic 

Syndrome – A Hospital Based Study 

 

 Habibur Rahman, Syed Saimul Huque, Azizur Rahman, Golam Muin Uddin   60-64 

Reliability of Urine Strip Test For Confirmation of Methadone Poisoning in Children  

Fariba Farnaghi, Zahra Pournasiri, Amirhossein Vakili  65-69 

Case Reports 

Nephrotic Syndrome after Treatment with D-Penicillamine in a Patient with Wilson’s 

Disease- A Case Report  

 

Afroza Begum, Md Azizur Rahman, AHM Muslima Akter, Morsheda Akter, Md 

Ashraful Islam, Golam Muin Uddin  
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A Rare case of Aphallia  

Mastaneh Moghtaderi, Maryam Boroomand, Abdolmohammad Kajbafzadeh, 
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Nephrogenic Diabetes Insipidus Secondary to Obstructive Uropathy – An Unusual 

Presentation- A Case Report  
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http://journals.sbmu.ac.ir/jpn/article/view/11716
http://journals.sbmu.ac.ir/jpn/article/view/11716
http://journals.sbmu.ac.ir/jpn/article/view/12515
http://journals.sbmu.ac.ir/jpn/article/view/11602
http://journals.sbmu.ac.ir/jpn/article/view/11602
http://journals.sbmu.ac.ir/jpn/article/view/11510
http://journals.sbmu.ac.ir/jpn/article/view/11564
http://journals.sbmu.ac.ir/jpn/article/view/11564
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 لیست همایشهای مرتبط با انجمن در شش ماه آینده:

 

  برنامه های علمی انجمن نفرولوژی ایران در سال 9315

(تهران: برگزاری محل)،  22:  فروردین   FSGS •  

رشت: برگزاری اردیبهشت، محل 3-2  ،Renal Transplantation-1 • 

تهران: برگزاری محل، اردیبهشت23،   Update in Glomerular Disease • 

تهران: برگزاری محل ،خردادماه  ،2 Laboratory Methods for Nephrologists • 

تهران: برگزاری محل تیرماه،    ،22 HD; Adequacy is Adequate? •  

تبریز: برگزاری ، محلمردادماه 29-22   ،Sepsis; Kidney and Beyond • 

تهران :برگزاری ، محلشهریور    ،99 Immunological aspects of Renal Disease •  

تهران: محل برگزاری ،مهرماه95  Renal Transplantation-2 •  

تهران: برگزاری حلم ، آبان 5-7، نفرولوژی سراسری ساالنه سمینار  •  

  • Diabetes Mellitus and the Kidney  تهران: برگزاری محل آذرماه 91، 

تهران: برگزاری محل 1،  دیماه ،  Perspectives on Renal Stone Disease • 

92،   تهران: برگزاری محل ،ماه بهمن PD; Infectious Complication • 

91،  اسفندماه World Kidney day • 
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 نفرولوژی کودکان برنامه سمینارهای علمی انجمن

5931در سال   

 

Upcoming Congresses 

13th International Symposium on Urolithiasis (ISU 2016) 

 July 19, 2016 - July 22, 2016 

Venue： Makuhari Messe 2-1, Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 261-8550 Japan 

 

XV Brazilian Congress of Transplantation 

Thu, Jun 16, 2016 

October 18, 2017 1:00 pm to October 21, 2017 1:00 pm 

Location: Iguassu, Brazil 

Website: www.facebook.com/ABTO2017/ 

  

9th Congress of the International Pediatric Transplant Association 

(IPTA 2017) 

Thu, Jun 9, 2016 

May 27, 2017 to May 30, 2017 

Location: Barcelona, Spain  

Website: www.tts.org/ipta/ipta2017/home-ipta2017 

تاریخ  عنوان دبیرعلمی محل برگزاری
 برگزاری

 کدشناسایی

 -هتل پارسیان آزادی 

 تهران
باهمکاری شرکت 

 فرینگ
تیر 42 تازه های شب ادراری  71797 

وزیکو یورترال تازه های  دکتر اخوان مرکز طبی کودکان
   ریفالکس

http://www.ipna-online.org/2016/06/xv-brazilian-congress-of-transplantation/
https://www.facebook.com/ABTO2017/
http://www.ipna-online.org/2016/06/9th-congress-of-the-international-pediatric-transplant-association-ipta-2017/
http://www.ipna-online.org/2016/06/9th-congress-of-the-international-pediatric-transplant-association-ipta-2017/
http://www.tts.org/ipta/ipta2017/home-ipta2017
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Brazilian Congress of Nephrology 

Wed, May 4, 2016 

September 14, 2016 9:00 am to September 17, 2016 9:00 am 

Location: Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em Maceió 

Website: http://www.nefro2016.com.br/index.php 

 

  

  

India Neonatal and Pediatric Dialysis and CRRT Course 

Tue, Mar 29, 2016 

May 7, 2016 to May 8, 2016 

Organised by Kidney Health, Education and Research Foundation 

Location: : Auditorium, Second Floor, Medanta, The Medicity Hospital, Gurgaon, Haryana, 

India  

 

http://www.ipna-online.org/2016/05/brazilian-congress-of-nephrology/
http://www.nefro2016.com.br/index.php
http://www.ipna-online.org/2016/03/india-neonatal-and-pediatric-dialysis-and-crrt-course/
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European Working Group on Psychosocial Aspects of Children with 

Chronic Renal Failure (EWOPA) 

Tue, Mar 22, 2016 

June 2, 2016 1:00 pm to June 4, 2016 1:00 pm 

Location: Heidelberg, Germany 

Website: http://www.ewopa2016-heidelberg.org/ 

  

 

AFRAN/AFPNA 

Wed, Feb 17, 2016 

March 15, 2017 3:00 pm to March 18, 2017 3:00 pm 

13
th

 Congress of African Association of Nephrology 

7
th

 Congress of African Pediatric Nephrology Association 

3
rd

 Congress of Cameroon Society of Nephrology 

Location: Yaounde conference center, Cameroon 

http://www.ipna-online.org/2016/03/european-working-group-on-psychosocial-aspects-of-children-with-chronic-renal-failure-ewopa/
http://www.ipna-online.org/2016/03/european-working-group-on-psychosocial-aspects-of-children-with-chronic-renal-failure-ewopa/
http://www.ewopa2016-heidelberg.org/
http://www.ipna-online.org/2016/02/afranafpna/
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28th International Congress of Pediatrics (IPA) 

Wed, Jan 13, 2016 

August 17, 2016 to August 22, 2016 

Location: Vancouver, Canada 

Website: www.ipa2016.com 

11th International Podocyte Conference 

Tue, Jan 12, 2016 

http://www.ipna-online.org/2016/01/ipa-2016-congress/
http://www.ipa2016.com/
http://www.ipna-online.org/2016/01/11th-international-podocyte-conference/
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April 3, 2016 to April 6, 2016 

Location: Jerusalem, Israel 

Website: www.podocyte2016.org 

 2nd International Neonatalogy Association Conference 

Thu, Jan 7, 2016 

July 15, 2016 to July 17, 2016 

Location: Vienna, Austria 

Website: 2016.worldneonatology.com   

 

26th International Congress of The Transplantation Society (TTS 

2016) 

Wed, Jan 28, 2015 

August 18, 2016 8:00 am to August 23, 2016 6:00 pm 

Location: Hong Kong  

Website: www.tts2016.org 

13th International Symposium on Urolithiasis (ISU 2016) 

Wed, Jan 28, 2015 

Congresses 

July 19, 2016 8:00 am to July 22, 2016 6:00 pm 

Location: Makuhari, Japan  

Website: www.congre.co.jp/isu2016  

 

http://www.podocyte2016.org/
http://www.ipna-online.org/2016/01/2nd-international-neonatalogy-association-conference/
http://2016.worldneonatology.com/
http://www.ipna-online.org/2015/01/26th-international-congress-of-the-transplantation-society-tts-2016/
http://www.ipna-online.org/2015/01/26th-international-congress-of-the-transplantation-society-tts-2016/
http://www.tts2016.org/
http://www.ipna-online.org/2015/01/13th-international-symposium-on-urolithiasis-isu-2016/
http://www.ipna-online.org/category/congresses/
http://www.congre.co.jp/isu2016/
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 منشور افزایش برداشت عضو از اهدا کنندگان مرگ مغزی

 انجمن محترم مدیره هیات همت به که روزه دو همآیش طی در

 حضور با جراحان، سالیانه کنگره کنار در اعضاء پیوند

 توافق مختلف، های رشته از اعضاء پیوند انجمن اعضاء اکثریت

 بسیار های نظر تبادل و بحث نتیجه که آمد بدست مهمی های

 انجمن رئیسه هیات همت به که جلسات این در. بود ای گسترده

 تشکیل حقیقی نوبخت علی دکتر آقای جناب بخصوص اعضاء پیوند

 داشته فعالیت پیوند زمینه در که ارزشمندی های شخصیت گردید

 مشکالت رفع در هائی رهنمود و ها پشنهاد با هریک و شرکت اند

 و بنگارش ذیل بشرح مصوباتی و,  نمودند طریق ارائه موجود

 پیگیری و اقدام مورد بعدی جلسات پی در تا درآمد توافق

 و گفتارها در ببعد این از گردید مصوب -1: گیرد قرار

 پیوند \بشک جمله و نشده استفاده جسد کلمه از نوشتارها

 و سخنرانان کلیه -2. شود گرفته بکار \مغزی مرگ از اعضاء

کنندگان هماهنگ ارزنده و مهم بسیار نقش در مسئولین  CO-

ORDINATORS وضع به دهی سازمان جهت در و داشته تاکید 

 این رفاهی و آموزشی ، ای حرفه معیشتی، استخدامی،

 پیشنهاد محترم دولت به موثر و عاجل اقدام عزیز ایثارگران

. نمایند پیگیری جدیدت با را مورد این در امور انجام حسن و

 و ارگان یک بایستی نهایت در که گرفت قرار توافق مورد -3

 نسبتا سازمان مجموعه زیر در یا و مستقل بطور سازمانی یا

 و مستقل کامال بطور ایران خون انتقال سازمان نظیر مستقلی

 مغزی، مرگ از پیوند به مربوط مسائل کلیه برگیرنده در

 امور کلیه بر ، وظائف پراکندگی بدون بتواند تا گردد تشکیل

 و مقرر -4. نماید راهکار ارائه لزوم صورت در و نظارت

 و مطمن های اتومبیل تامین برای کوشش ضمن که گردید موافقت

 مزین که اعضاء ونقل حمل و ترابری امور برای استفاده قابل

 و انظار جلب جهت در)  مغزی مرگ از اعضاء پیوند آرم به

 و هلیکوپتر تامین مورد در حتی و تهیه(  عمومی افکار

 چنین به دسترسی تا و گردد سعی نیز سریع ولی کوچک هواپیما

 های شرکت با هماهنگی و رابطه ایجاد با آلی ایده روز

 شهری بین تردد نیز و اهدائی عضو انتقال سرعت بر هواپیمائی

 گردید، توافق -5. آید بدست کافی تسهیالت مربوطه های تیم

 های بخش روسای کلیه بین مستمر و مرتب ارتباط برقرارذی ضمن
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 افرادی کنندگان، هماهنگ نیز و عضو برداشت های تیم و پیوند

 پیشبرد در و مالقات دولتی مسئولین با عزیزان این منختب نیز

 مرگ از عضو آوری جمع و اهدا افزایش پروژه و انجمن اهداف

 با نهایت در باالخره و -6. ورزند اهتمام و سعی مغزی

 در جامعه و مردم آگاهی سطح بردن باال و فراوان تبلیغات

 به بیماری چنین اعضاء اهداء آثار مغزی، مرگ ماهیت مورد

 نشان انتها در و پروسه این انجام چگونگی و نحوه دیگران،

 باال در بایستی جامعه، کل به اقدام این مثبت آثار دادن

. ورزید اهتمام عمومی آگاهی و اطالعات بردن  

فصیحی فیروز دکتر   

 

 

 

  ورجیستری پیوند Irnos تشکیالت ایجاد

عزیز همکاران و گرانقدر دوستان   

 از قدردانی و همگان لطف ابراز از فراوان سپاس و سالم با 

 منظور به رساند می استحضار به خود، سرنوشت به ویژه توجه

 اداره از پیوند تشکیالت گردید مقرر پیوند کیفی و کمی تعالی

 وزارت در پیوند مدیریت مرکز به و شده جدا خاص بیماریهای

 کمک با و شود تبدیل جداگانه ای بودجه ردیف با بهداشت

 شد تشکیل اخیرا NGO که بشکل  ایرانیان عضو اهدای انجمن

 اعالم جهان و کشور سطح در Unos (مشابه   Irnos ایجاد زمینه

 اقدامات از یکی پیوند رجیستری سازی فعال. کند موجودیت

  .بود خواهد

 معاونتهای در مسئولیت قبول با میشود دعوت محترم اساتید از

 آن اجرایی و علمی غنای بر دادم شرح که تشکیالتی مختلف

 بیفزایند

                                                       

 دکتر همگان، ارادتمند                                   

نوبخت علی  
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   انتخاب تبریك

 Member ofبا كمال سر بلندى انتخاب استاد گرانقدر و شايسته استاد دكتر بهروز برومند را بعنوان 

Editorial Board ( وابسته منطقه اى خاور ميانه و افريقا ) مجله علمى و وزينTRANSPLATION 

ضمن . مايه افتخار و سربلندى جامعه پزشكان ايران بخصوص متخصصين نفرولوژي و پيوند كليه ميباشد

 . أعالم مراتب به همكاران أرجمند وتبريك، سالمتى و به روزى براى استاد فرهيخته ارزومندم

 انجمن نفرولوژى ايران                                                                                                    

که در بیمارستان حضرت   (Nephrology & Metabolic) مولکولی لیست آزمایشات ژنتیک 

 علی اصغر انجام میشود

 بیماری

 
 ژن

 موتاسیون 14ژن و  11پانل کامل ترومبوفیلی شامل 

 MTHFR، PAI-1 

FACTOR II, XIII, IV (LEIDEN); ACE;  

APOE;  BETA FIBRINOGEN;  

EPCR; WARFARIN (CYP2C9; VKORC1) 

 

 FMFتب فامیلی مدیترانه ای  

 

MEFV 

 

  CFسیستیک فیبروزیس 
CFTR 

 سندروم نفروتیک مادرزادی
 

Podocine, Nephrin 

Renal Tubular Acidosis (RTA) 
 

SLC4A1, ATP0V6 

 

 (نفروکلسینوز مادرزادی) هایپراگزالوری

 

AGXT, GRHPR 

 سندروم آلپورت
 

COL4A5, COL4A3, COL4A4 
 

 1تیروزینمی تیپ
FAH 

 

Congenital Adrenal Hyperplasia (CAH)  هیپرپالزی

 مادرزادی آدرنال
CYP21A2 

 

 ISOVALERIC ACIDEMIA -  IVD 
IVD 
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Short/branched chain acyl-CoA dehydrogenase 

(SBCAD) deficiency 
SBCAD 

 

 فامیلیالآمیلویدوزیس 
TTR 

 

 سیستینوزیس

 
CTNS 

 آلکاپتونوری
 

HGD 
 

Citrullinemia type I 

 
ASS1 

 

 مرکز طبی کودکان بیمارستان ویژه کودکان در  CRRTراه اندازی 

کيلوئی بود  41اولين بيمار کودک .راه اندازی گرديد  PICU   ،CRRTبا همکاری دو بخش نفرولوژی و

 .قرار گرفت  CVVHDودر مرحله بعد    CVVHکه بعلت نارسائی کليه  و قلب ابتدا تحت 

 

 

 

IPNA wants to promote education and screening in children with kidney diseases all over the 

world. Kidney Day is a wonderful opportunity to achieve this goal. 

 Each year, IPNA would like to encourage such an action by providing USD 5,000 to one 

pediatric nephrology center from a developing country throughout the World. 

 Projects including: 
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◦Specific actions (global Kidney Day program, physicians, paramedical staff, advertisement, 

venues, etc.) 

◦Screening program (growth charts, BMI, urine dipstick, blood pressure, etc.) 

◦Educational program (teaching course to physicians and paramedical staff, school program, etc.) 

◦Educational material (printing of posters and booklets, USB, movies, etc.) 

◦Adequate medical device (fathom, weighing machine, dipstick, blood pressure device, etc.) 

◦Etc. 

Examples of initiatives should be sent to: contact-ipna@europa-organisation.com 

A specific IPNA committee will select one center. 

IPNA’s mission is to improve the live of children with kidney diseases around the world! 

 
 

  

National Iranian Pediatric Nephrology Urology Dialysis Transplantation Center-NIPNUDT 

نفرولوژی کودکان و به ریاست مرتبط با انجمن  NIPNUDT سایت

جناب آقای دکتر اتوکش، اخبار و اطالعات مربوط به بیماری 

در صورت نیاز به . های کلیه کودکان را انعکاس می دهد

مراجعه  www.nipnudt.com اطالعات بیشتر خواهشمند است به سایت

 .فرمائید
   

 

  مهرجویی داریوش از بزرگ تهران پزشکی نظام آموزشی معاون گالیه

 

 داريد روا گونه هر بلکه کنيد اصالح را خود سخنان گويم نمی من: گفت بزرگ تهران پزشکی نظام آموزشی معاون

 .بگذاريد جامعه بيدار وجدان عهده به را قضاوت و کنيد رفتار

 ای بيانيه طی بزرگ تهران پزشکی نظام آموزشی معاون يزدانی دکترعلی  پزشکی نظام سازمان خبرنگار گزارش به

 می و کرده درمان را شما شغلهای هم و همکاران از خيلی که کسی عنوان به: گويد می مهرجويی داريوش به خطاب

 رادر بوديد شده گير جو" کامال لحظه آن در که شما سخنان ام، نديده هرگز ايشان از شناسی حق و احترام جز و کنم

 .کرد متعجبم" کامال شما حرکت که بود دومی بار شايد شنيدم؛ باوری نا کمال

 من که بوديد کرده صف به گاومشهورتان شير گرفتن برای را زيادی جمعيت که بود پيش سالها اول بار: افزايد می وی
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 شنيدم را شما آميز اغراق سخنان که بود دفعه اين ديگر بار ميدهد؟ شير چقدر گاو يک مگر که کردم تعجب نيز آگاه نا

 .شماست هنری حرفه از جزئی گوئی اغراق و کردن غلو چون نداشت تعجبی برايم و

 ناسزا با که پيوستيد کسانی جمع به نيز شما و بود شده ناسزاگوئی با همراه گوئی اغراق اين ولی:  دهد می ادامه وی

  .گذارند می"  نمايش" به را خود منطق ضعف گفتن

 اين با" کامال اينجا در پزشکی خدمتگزار و شريف جامعه گوش است معتقد بزرگ تهران پزشکی نظام آموزشی معاون

 جا هيچ که متعدد افتخارات هرگز رود بدر ميدان از ها ناسزاگوئی گونه اين با بود قرار اگر و است آشنا سخنان گونه

  .شد نمی نصيبش است نشده بازگو

 را قضاوت و کنيد رفتار داريد روا گونه هر بلکه کنيد اصالح را خود سخنان گويم نمی من: کند می بيان درخاتمه وی

  .بگذاريد جامعه بيدار وجدان عهده به

 است ديوانی و دفتری قلمی، را زمانه/شد خواهد نوشته ما بد و نيک حديث

 

 

 منبع سایت سازمان نظام پزشکی

 کند می برخورد حرمت هتک گونه هر با پزشکی نظام سازمان

 هتک گونه هر با پزشکی جامعه از دفاع در خود مدنی و قانونی های ظرفيت تمامی از استفاده با پزشکی نظام سازمان

 .نمود خواهد برخورد حرمت

 هتک خصوص در ايران اسالمی جمهوری پزشکی نظام سازمان بيانيه متن پزشکی نظام عمومی روابط گزارش به

 : است ذيل شرح به پزشکی خدوم جامعه عليه حرمتها

 های تکانه و احساسات از متأثر معمولا  و کافی دانش و آگاهی بدون عدالتی بی و انصافی بی تيز تيغ که هاست مدت

 عرصه خدمتگزاران بر را ناآرامی فضای و کشد می چنگ جامعه افراد ترين تالش پر از گروهی ی چهره بر هيجانی

 .است آورده فراهم شريف مردم بالنهايه و درمان

 و است نداشته ای مضايقه ترين کوچک رسانی خدمت عرصه در همواره ها نامهربانی تمام رغم به پزشکی جامعه چه اگر

 با و شود گرفته ناديده قشر اين خدمات که است انصافی بی بسيار کند می ارائه سال در درمانی خدمت ميليون 088

 مورد شود می محسوب سبک صاحب و داشته هنرمندی داعيه که فردی از شود نمی تصور هرگز متأسفانه که الفاظی

 از تيمی توسط سالری غوغا و هياهو از دور به فضائی در کيارستمی مرحوم پرونده که حالی در و گيرد قرار نوازش

 دادگستری،  پزشکی، آموزش و درمان بهداشت های وزارتخانه ارشد نمايندگان و درمان حوزه کارشناسان ترين مجرب
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 دادن دست از اند معترف همگان و است بررسی حال در اسالمی شورای مجلس درمان بهداشت کميسيون قضائيه، قوه

 بار تأسف و انگيز تأثير بسيار واداشته تحسين به را جهان زندگی به زيبايش و فلسفی عميق، نگاه که بزرگی هنرمند

 .فرساست جان و بزرگ غمی مصيبت اين جامعه آحاد ساير مانند نيز کشور پزشکی جامعه برای بين اين در است،

 نگاه به پزشکی جامعه از دلجويی و گفتن سخن برای مناسب ادبيات انتخاب در بيشتری وسواس و دقت با رود می اميد

 .يابيم دست زندگی از زيباتری

 ایران اسالمی جمهوری پزشکی نظام سازمان

 

 

 فروش بهانه به کالهبرداری پرونده از اخبار آخرین: کرد اعالم کشور پزشکی نظام عالی شورای رئیس

 پزشکان به قسطی خودروی

 کالهبرداری پرونده به رسیدگی وضعیت آخرین کشوردرباره پزشکی نظام عالی شورای رئیس

 .کرد ارایه توضیحاتی قسطی خودروهای فروش بهانه به پزشکی جامعه ازاعضای

 موضوع درباره ایدنی دکتر ؛ شفاآنالین از نقل به پزشکی نظام سازمان عمومی روابط گزارش به

 است شده ارسال قضائیه قوه به پرونده این: گفت  پزشکی نظام صندوق از قسطی خودروهای خریداران

 نظام صندوق چه. باشد پاسخگو باید باشد شده قصوری مرتکب کسی هر دادگستری تشخیص طبق و

 .اند کرده منعقد را داد قرار که کسانی چه و افراد چه باشد پزشکی

 عالی شورای در بار چندین نیز موضوع البته. شود طی باید که دارد قانونی مسیر کار این: افزود وی

 می مالباختگان برای کل سازمان که کاری هر قانون چارچوب در تا کرد مصوب نیز شورا. شد مطرح

 و شد ارائه خوبی های کمک افراد این به وام اعطای و وکالت بحث در اینکه کما. دهد انجام تواند

 .دهد انجام دیدگان خسارت به تواند می که اقدامی هر سازمان تا شد مصوب

 

                                                                                                                                 

 پزشکی نظام سازمان سایت منبع
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 سخنرانی خانم دکتر نیک آور در سمینار افزایش فشار خون در کودکانخالصه 

 کودکان در مزمن تانسیون هیپر

 دانشگاه کودکان، نفرولوژی تخصص فوق آور، نیک آذر دکتر

 ایران پزشکی علوم

 داشته افزایش گذشته سال 11-11در کودکان هیپرتانسیون شیوع

 و بلوغ از قبل درکودکان عمدتا ثانویه هیپرتانسیون. است

 به خون فشار کنترل. شود می ایجاد بلوغ سن در اولیه نوع

 پیشرفت ریسک تعیین و بهتر گیری اندازه امکان ambulatory  روش

 روش عنوان به آینده در است ممکن و کند می فراهم را آن

 مورد مطب در خون فشار درمان و گیری اندازه جهت جایگزین

 .گیرد قرار استفاده

 تانسیون هیپر کنترل جهت داروئی غیر و داروئی های درمان

 به مبتال بیماران تمام در داروئی غیر درمان. است شده توصیه

 های درمان و( درصد 01-01 صدک ) prehypertension و تانسیون، هیپر

 مانند همراه های بیماری با  prehypertension درموارد داروئی

 صدمه داروئی، غیر درمان تاثیر عدم کلیه، مزمن نارسائی

 توصیه خون فشار دوم مرحله و فشارخون اول مرحله در ارگانها

 درمانهای و ای، زمینه بیماری درمان همچنین،. شود می

 می تجویز ثانویه تانسیون هیپر در داروئی غیر و داروئی

 .گردد

 شده، اشباع سبزی و نمک محدودیت شامل داروئی غیر های درمان

 و کلسیم پتاسیم، حاوی غذاهای و سبزیجات و میوه مصرف

 .باشد می ورزش و وزن کاهش منیزیم،

. شود می توصیه دز حداقل با دارو یک با معموال داروئی درمان

 جایگزینی درادامه و دارو دز افزایش دهی، پاسخ عدم صورت در

 خانواده از داروئی افزودن  ترجیحا یا و دیگر داروی با

 .شود می توصیه دیگر

 به خون فشار کاهش ایزوله، اولیه تانسیون هیپر درمان هدف

 01 از کمتر به همراه مشکالت صورت در و درصد 01 از کمتر

 بوده ثانویه معموال مقاوم هیپرتانسیون. باشد می نرمال درصد
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 تجویز و داروئی غیر های درمان به خون فشار پاسخ عدم به و

 .شود می اطالق دیورتیک شامل دارو 3 حداقل

 ادامه بایست می داروها قطع صورت در داروئی غیر درمانهای

  از% 11-1در بهبودی معموال. گردد مانیتور خون وفشار یافته

 قطع موفقیت احتمال.  یابد می ادامه سال 2-1 مدت به کودکان

 و داروئی تک درمان و خفیف هیپرتانسیون  white-coat HTN در درمان

   .است بیشتر داروئی غیر درمان ادامه

 رنین بلوکرسیستم ترکیبات مصرف شامل اولیه خون فشار درمان

 بلوکرها بتا و زید تیا ترکیبات. باشد می کلسیم کانال یا و

 قند متابولیسم تغییر موجب و داشته قرار درمانی دوم خط در

 درمان اول مرحله در تیازید افزودن. گردند می چاق افراد در

 توصیه داروئی درمان و غذائی رژیم کامل رعایت عدم صورت در

 .شود می

 کلیه نارسائی با بیماران% 11 از بیش در خون فشار افزایش

 درمان. گردد می نارسائی پیشرفت تسریع سبب که شود می ایجاد

 هدف. شود می توصیه موارد درصد 01 از بیش در خون فشار

 حضور در درصد 11 از کمتر به خون فشار کاهش درمان

 پروتئینوری عدم صورت در درصد 51 از کمتر و پروتئینوری

 در و بیماران این تمام در داروئی غیر و داروئی درمان. است

 رنین کننده مهار ترکیبات. شود می توصیه بیماری مراحل تمام

 بیش مصرف به نیاز بیماران درصد 11 و بوده انتخابی درمان

 .دارند کلسیم بلوکر و دیورتیک با دارو یک از

 دلیل به کلیه پارانشیمال های بیماری در تانسیون هیپر

. شود می ایجاد حجم احتباس و رنین سیستم فعالیت افزایش

 با همراه  تانسین آنژیو رنین سیستم کننده مهار داروهای

 کلونیدین، از استفاده. باشند می درمان اول خط ها دیورتیک

 ضد داروهای و دوم خط عنوان به کارودیلول و البتالول

  .شوند می توصیه درمان چهارم یا سوم خط در آلدوسترون

 از بیش خون فشار صورت در نوزادان در تانسیون هیپر درمان

 توصیه  ارگانها صدمه حضور در درصد 01 از بیش یا و درصد 00

 پروپرانولول نیفدیپین، مصرف شامل استاندارد درمان. شود می
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 در تانسیون هیپر علل از بسیاری. است رنین کننده مهار یا و

 .یابند می بهبود سال 1 تا خودبخود صورت به نوزادان


