ایشــان در ســال  ۱۳۲۴در تهــران متولــد شــدند.
در ســال  ۱۳۴۲از دبیرســتان فارغالتحصیــل و در همــان ســال رشــته
پزشــکی را در دانشــکده پزشــکی دانشــگاه تهــران آغــاز کردنــد.
بعــد از اتمــام دوره دکتــری عمومــی ،ســال  ۱۳۴۹در رشــته
تخصصــی عفونــی ادامــه تحصیــل دادنــد و در ســال  ۱۳۵۲موفــق
بــه اخــذ مــدرک در رشــته تخصصــی عفونــی از دانشــگاه تهــران
گردیدنــد .بــه عنــوان عضــو هیئــت علمــی و اســتاد گــروه عفونــی در
بخــش عفونــی بیمارســتان امــام خمینــی مشــغول بــه کار هســتند.

بیماری های عفونی
ایدز:
ایــدز نوعــی بیمــاری اســت کــه در
دســتگاه ایمنــی و توســط ویــروس نقــص
ایمنــی ایجــاد میشــود و دارای ســه
مرحلــه اســت.
در مرحلــه اول فــرد ممکــن اســت
بــرای مــدت کوتاهــی بیمــاری شــبه
آنفلوآنزایــی را تجربــه کنــد .در مرحلــه
بعــد ،ایــن بیمــاری تــا یــک دوره طوالنــی
بــدون هیــچ عالئمــی دنبــال میشــود
کــه بــه ایــن مرحلــه از بیمــاری ،دوره
نهفتگــی گفتــه میشــود .هــر چقــدر
کــه بیمــاری پیشــرفت یابــد ،تداخــل
بیشــتری بــا دســتگاه ایمنــی بــدن پیــدا
میکنــد و باعــث میشــود کــه افــراد بــه
عفونتهایــی ماننــد عفونــت فرصتطلــب
و تومــور دچــار شــوند در نهایــت بیمــاری
زمانــی وارد مرحلــه ســوم یــا ایــدز
خواهــد شــد کــه سیســتم ایمنــی بــدن
آســیب جــدی دیــده و بیمــار نیــاز بــه
مراقبت¬هــای حرفــه ای بالینــی پیــدا مــی
کنــد.
هپاتیت:
هپاتیــت کــه از نظــر لغــوی بــه معنــای
التهــاب کبــد اســت ولــی هپاتیــت بیمــاری
ویروســی اســت کــه ســه نــوع عمــده آن
هپاتیــت آ ،بــی و ســی مــی باشــد .راه
هــای انتقــال هپاتیــت بــه طــور عمــده
از طریــق خــون و فــرآورده هــای خونــی،
تمــاس جنســی ،مــادر بــه جنیــن ،تیــغ،
ســرنگ مشــترک انتقــال آن مــی باشــد.
در ادامــه دربــاره ایــن بیمــاری هــا و
عالئــم و هپاتیــت بیشــتر توضیــح داده
شــده اســت.

سوابق اجرایی
سل:
ســل یــک بیمــاری عفونــی اســت کــه از
فــردی بــه فــرد دیگــر منتقــل مــی شــود.
ســل انــواع مختلفــی دارد.مایکوباکتریــوم
توبرکلوزیــس باعــث شــیوع ســل مــی
شــود .ســل بــا عوامــل خطــر بســیاری
همــراه اســت .تــب ،عــرق کــردن ،ســرفه،
هموپتیــزی (ســرفه خلــط دار و آغشــته
بــه خــون) ،کاهــش وزن شــدید ،خســتگی
و درد از جملــه رایــج تریــن عالئــم و
نشــانه هــای ســل هســتند .بــه طــور
معمــول ،تشــخیص قطعــی بیمــاری ســل
بــا کشــت مایکوباکتریــوم گرفتــه شــده
از نمونــه خلــط یــا بیوپســی انجــام مــی
شــود.
کزاز:
کــزاز نوعــی بیمــاری عفونــی اســت کــه
از طریــق ورود نوعــی باکتــری بــه بــدن
ایجــاد میشــود .ایــن باکتــری در خــاک،
کودهــای حیوانــی و فلــزات پوســیده
بیشــتر دیــده میشــود و بــا ورود آن بــه
بــدن ،باکتــری مزبــور رشــد و تولیــد ســم
خواهــد کــرد .علــت ایــن بیمــاری خــود
باکتــری نیســت ،بلکــه ســمی اســت کــه به
محــض ورود بــه بــدن ترشــح میکنــد .بــا
آزاد شــدن تدریجی ســم در بدن انســان،
گرفتگــی عضالنــی دردنــاک و شــدید کــه
عالمــت عمــده بیمــاری کــزاز اســت ،بــروز
میکنــد .گرفتگــی عضالنــی بــا پیشــرفت
ســم در بــدن بــه تدریــج گســترش مــی
یابــد و بــا درگیــر کــردن عضــات تنفســی
و انســداد راه تنفــس ،منجــر بــه مــرگ
بیمــار خواهــد شــد.

• عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران
• عضــو هیئــت ممتحنــه بــرد و ارزش یابــی متخصصیــن بیماریهــای
عفونــی ایــران
• عضــو گــروه علــوم بهداشــتی و تغذیــه فرهنگســتان علــوم
پز شــکی
• عضو کمیته کشور ایدز
• عضو کمیته کشوری سل و تب مالت
• عضــو شــورای برنامهریــزی کرســی یونســکو در زمینــه آمــوزش
ســامت
• عضــو گــروه تدویــن کننــده دســتورالعمل درمانــی (گایــد الینهــای)
کشــوری

