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با توجه به اين كه سالمت اندام تحتاني نقش تعيين 

اي در تحرك و بازدهي افراد جامعه دارد و پاها در  كننده

هاي عفوني، قارچي، نورولوژيك،  معرض انواع آسيب

ي ها ماريبيي مزمن به ويژه ديابت و ها بيماريتروماتيك و 

عروقي هستند، از ديرباز در كشورهاي پيشرفته توجه 

مراقبت و درمان براي نيروي انساني اي از نظر  ويژه

اين افراد با . اند  شدهتربيت Podiatrist ي پا به نامها بيماري

ي ها بيماريدرماني خود از بروز ـ انجام وظايف بهداشتي 

 درمان اين ي هنمايند و مراحل اولي  پا جلوگيري ميي عمده

ثر با ؤ و ارجاع به پزشكان متخصص و همكاري مها بيماري

  ۱.دهند آنها را انجام مي

هاي اخير  در سالما عدم وجود چنين تبحري در كشور 

مورد توجه پزشكان به ويژه صاحبان تخصص داخلي و فوق 

ريز كه با معضل پاي ديابتي مواجه  تخصص غدد درون

 ۲ديابتي نوع بيماران جمعيت زيرا در . هستند، بوده است

 ۲۰۰ يعني %۵حداقل )  ميليون نفر در كشور۳بيشتر از (

ميليون نفر دچار پاي ديابتي هستند و ديابت علت اصلي قطع 

در سال . پاي غيرتروماتيك در ايران و ساير نقاط جهان است

ريز و متابوليسم دانشگاه   غدد درون علومي پژوهشكده ۱۳۸۳

ي كارشناسي  سيس دورهأهشتي براي تعلوم پزشكي شهيد ب

ي پا پيشنهادي به شوراي عالي ها بيماريمراقبت و درمان از 

ريزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  برنامه

 وجود اين دوره در كشورهايي به با استناد ۲.ارسال نمود

 امريكا، استراليا، كانادا، انگليس، نيوزلند، آفريقاي مانند

 ي  چهار سالهي  توصيه شد كه دوره غيره وجنوبي، اسپانيا

پس از . ييد قرار گيردأ مورد تي  كارشناسي رشتهي برنامه

و ارزشيابي ريزي  برنامه، ي ت ممتحنهأهاي الزم، هي بررسي

 به عنوان ي آموزش پرستاري پيشنهاد كرد كه اين دوره

التحصيلي كه  براي پرستاران فارغ) تكميلي(دوره تخصصي 

.  برگزار شود،اند انساني را طي نمودهطرح نيروي 

دانشگاه علوم و متابوليسم ريز  غدد دروني علوم  پژوهشكده

پزشكي شهيد بهشتي، ضمن برگزاري دو دوره كارگاه 

 و مشاوره ۱۳۸۴ و ۱۳۸۱هاي  آموزشي پاي ديابتي در سال

با صاحبنظران، بازديد از مركز پودياتري دانشگاه 

پاي ديابتي از ن مراقبت ادوسلدورف و مشورت با متخصص

 هيأت پيشنهادي دوره را بازبيني كرد و ي آن دانشگاه، برنامه

 ي ريزي، نظارت و ارزشيابي پرستاري دوره  برنامهي ممتحنه

 تصويب ۱۳۸۵ را تكميل و در سال »مراقبت از پا«تخصصي 

 دفتر امور پرستاري وزارت بهداشت، درمان و ۳.نمود

 پرستاري و ي  را به دانشكدهآموزش پزشكي اجراي برنامه

. مامايي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي واگذار نمود

ريز و   علوم غدد دروني اين دانشكده و پژوهشكدهسرانجام، 

 ۱۳۸۶متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال 

 از ي مذكور  اجرايي را تدوين نمودند و دورهي برنامه

  .گاه شروع شد در اين دانش۱۳۸۷شهريور 

هاي دانش،  آموختگان در حوزه اي دانش وظايف حرفه

  :حركتي به شرح زير است ـ هاي رواني نگرش و مهارت

فيزيولوژي و آناتومي پا، :  نظريي يادگيري اصول اوليه .۱

 و درمان   مراقبتي ي پا، نحوهها بيماريپاتولوژي 

 .ي پاها بيماري
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 ۲۹۸ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۷آبان ، ۴ ي شماره, همدي  دوره

 

نظري براي هاي  يادگيري چگونگي به كارگيري دانسته .۲

 ي پاها بيماريمرقبت و درمان 

يادگيري نقش آموزش بهداشت در مراقبت از  .۳

 ي پاها بيماري

 انجام پژوهش در مورد مراقبت از پا .۴

 و است ماهه ۶مراقبت از پا برنامه آموزشي   دورهطول 

 خصوصي و ي  ويژههاي درمانگاهالتحصيل در  از افراد فارغ

 بهداشتي را به دستورهايد اين افرا. شود ميدولتي استفاده 

دهند و در درمان و  زباني ساده به بيماران آموزش مي

، جراحي ريز غدد درونن امراقبت از پاي بيماران با متخصص

عروق، ارتوپدي، پوست، رماتولوژي، نورولوژي و 

 جذب اين ي هاي عمده از مكان. كنند ميفيزيوتراپي همكاري 

  .است ديابت هاي درمانگاهافراد 

 ساعت تئوري ۲۰۰-۲۲۴ تقريباً معادل ه شش ماهي رهدو

در نظر هاي  درس محتواي  واستو سه ماه كارآموزي 

در . شود عرضه ميگرفته شده در دو بخش تئوري و عملي 

 برخي مفاهيم ، بربخش اول كه شامل دروس تئوري است

هاي خاص   آناتومي پا، پاتولوژيمانندعمومي و اختصاصي 

هاي متداول و اصول   درمان،مراقبتدر اندام تحتاني، 

در . شود كيد ميأآموزش به بيمار و همچنين فرايند تحقيق ت

بخش دوم يادگيرندگان به كارآموزي و فراگيري عملي دانش 

ها  كارآموزي در بخشي  دوره. پردازند ميتئوري ارايه شده 

 پاي ديابتي، هاي درمانگاههاي ويژه از جمله  و درمانگاه

 ترميمي، پوست، جراحي عروق، ارتوپدي، هاي اورژانس

  . شود ميژي و سوختگي انجام ونورول

 ،به ويژه آناتومي، پاتولوژي(هاي علوم پايه،  گروه

ريز و  ، پرستاري، غدد درون) و فيزيولوژيايمونولوژي

متابوليسم، جراحي عروق، ارتوپدي، پوست، نورولوژي، 

هاي  رنامهاي در ب بيهوشي، عفوني و راديولوژي سهم عمده

  .آموزش نظري و عملي اين رشته خواهند داشت

اميد است كه با عنايات ذات اليزال الهي و استمرار اين 

هاي علوم  دوره و گسترش آموزش آن در ساير دانشگاه

پزشكي كشور يكي از كمبودهاي مراقبتي در كشور مرتفع و 

 ايه  اقدامي  پا در مراحل اوليه، ثانويه و ثالثيههاي هاز صدم

براي معضل بزرگ پاي ي ترثرؤو درمان مشود پيشگيري 

  . انجام شودديابتي 
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 جديد ي طرح پيشنهاد رشته.  و همكارانريدونعزيزي ف .۲

، "Podiatrist= ي پاها بيماريكارشناسي مراقبت و درمان از "

ريز و متابوليسم، دانشگاه  مركز تحقيقات غدد درون

 .۱۳۸۳پزشكي شهيد بهشتي، شهريور  علوم

برنامه مدون دوره تخصصي پرستاري . سيدباقر مداح س .۳

التحصيالن كارشناسي پرستاري  براي فارغ" مراقبت از پا"

(Podiatric nursing)ريزي، نظارت و  ، هيئت ممتحنه برنامه

 .۱۳۸۵ستاري، تير ارزشيابي پر
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