چهارمین کنگره بین المللی
چالش های بالینی در مامایی ،زنان و نازایی
 27لغایت  29بهمن 1400
تهران  -مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
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چهارشنبه 27 ،بهمن 1400

سالن ابوریحان

ساعت8:00 – 11:00 :
MIS

دبیرعلمی :دکتر بهناز نوری
8:00 – 10:00

الپاراسکوپی

8:00 – 8:20

الپاراسکوپی در نازایی

8:20 – 8:40

الپاراسکوپی در اندومتریوزیس

دکتر بهناز نوری

8:40 – 9:00

الپاراسکوپی در آنکولوژی زنان

دکتر ملیحه عرب

9:00 – 9:20

الپاراسکوپی در بیماری های کف لگن

9:20 – 9:40

در عود اندومتریوزیس بعد از جراحی چه باید کرد؟

9:40- 10:00

هیسترکتومی الپاروسکوپیک

10:00 – 11:00

هیستروسکوپی

10:00 – 10:20

هیستروسکوپی در نازایی

10:20 – 10:40

هیستروسکوپی در پولیپ و میوم

10:40 – 11:00

اداره آنومالی های رحم

11:30 – 16:00

دکتر شهرزاد زاده مدرس

Dr. Khashayar Shakiba
دکتر ابوالفضل مهدی زاده
دکتر زهرا عسکری
دکتر اشرف معینی
دکتر طیبه هاشمی آرانی
دکتر ابراهیم پارسانژاد

سمپوزیوم

11:30 – 12:30

سمپوزیوم چگونگی بهبود کیفیت تخمک در سیکل
ای وی اف (شرکت مرک)

13:30 – 15:00

سمپوزیوم مدیریت آنمی فقر آهن در خانم های
باردار (شرکت داروسازی دکتر عبیدی)

15:00 – 16:00

تازه های مدیریت بیماران با پاسخ ضعیف درسیکل
های ( ivfشرکت داروسازی روناک)
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دکتر نسرین سحرخیز
دکتر صدیقه حنطوش زاده
دکتر هاجر عباسی

چهارشنبه 27 ،بهمن 1400

ساعت11:00 – 15:00 :

سالن عالمه طباطبایی

General I

دبیرعلمی :دکتر مینو یغمایی
8:30 – 10:30

کارگاه هیستروسکپی

11:00 – 12:00

پانل :روش های هورمونی جلوگیری از بارداری

دکتر صدیقه حسینی

گرداننده پانل :دکتر مینو یغمایی
اعضاء پانل :دکتر مرضیه وحید دستجردی – دکتر فرحناز ترکستانی – دکتر زهرا واحدپور -دکتر مژگان مختاری
موضوعات مورد بحث:
• عوارض قرص های ضد بارداری خوراکی را چگونه کاهش بدهیم؟
• روش های مناسب جلوگیری در مبتالیان به دیابت ،بیماری قلبی ،و افراد چاق کدام است؟
•

مصرف قرص های ضد بارداری اورژانس در چه مواردی توصیه میشود و نکات کلیدی استفاده از آنها کدام است؟

•

در چه مواردی از هورمون های غیر خوراکی (  ،IUDنورپلنت ،و جز آن) در جلوگیری از بارداری استفاده میشود؟

• روشهای جلوگیری از بارداری هورمونی و سرطانها
12:00 – 13:00

ناهار و نماز

13:00 – 14:00

STD

13:00 – 13:20

 HPVو سرطان ها ،آخرین یافته ها

13:20 – 13:40

واکسیناسیون بر علیه  ،HPVدوز بوستر

13:40 – 14:00

اداره واژینیت و سرویسیت مقاوم به درمان

14:00 – 15:00

دکتر هاله آیت الهی
دکتر فرح فرزانه
دکتر منصوره صمیمی

ارائه مقاالت

14:00 – 14:15

نتایج تولید مثل مدروکسی پروژسترون استات با آنتاگونیست
GnRHدر چرخه های  ICSIبا تخمک اهدایی مشابه است:
یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده

دکتر زیبا ظهیری

14:15 – 14:30

مقایسه کلومیفن سیترات و لتروزول با لتروزول و کابرگولین
در القای تخمکگذاری در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی
کیستیک نابارور :یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی

دکتر اطهر راسخ جهرمی

14:30 – 14:45

تأثیر تجویز سیستمیک فاکتور محرک کلونی گرانولوسیت بر
نتایج کمک باروری در زنان نابارور در سیکل های انتقال جنین
منجمد-ذوب شده

دکتر سپیده پیوندی

14:45 – 15:00

بررسی سطح اینترلوکین  22طی دوره النه گزینی آندومتر زنان
با سقط مکرر و ناباروری با علت ناشناخته و مقایسه با افراد بارور
سالم

دکتر مرضیه قاسمی
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چهارشنبه 27 ،بهمن 1400

سالن عالمه طباطبایی

دبیرعلمی :دکتر زهرا نائیجی
15:00 – 17:00

ساعت15:00 – 18:00 :
Perinatology II

پانل :غربالگری و سونوگرافی قبل ،حین و بعد از بارداری

گرداننده پانل :دکتر زهرا نائیجی
اعضاء پانل :دکتر سید محمد میریونسی – دکتر عاطفه ابراهیمی– دکتر ترانه ارباب زاده – دکتر نیره رحمتی
موضوعات مورد بحث:
• استاندارد غربالگری و اسکن سونوگرافیک در سه ماهه ی اول بارداری
• تشخیص های تهاجمی پریناتال (برای همه یا در موارد خاص)
• تست های های غیر تهاجمی پریناتال (برای همه یا در موارد خاص)
• زمان مناسب اسکن در سه ماهه دوم بارداری
• مسائل اخالقی ،قانونی و مشاوره ی مناسب ()NIPT
• غربالگری قبل از بارداری؟
• غربالگری بعد از زایمان
• نکات کلیدی غربالگری و سونوگرافی بارداری
17:00- 18:00

ارائه مقاالت

17:00 – 17:15

بررسی ارتباط فاصله زمانی تجویز سولفات منیزیم تا زایمان بر
شدت فلج مغزی در نوزادان بسیار نارس

دکتر منصوره کبودساز

17:15 – 17:30

"حمایت های دریافتی"و "روابط جنسی " مهمترین ابعاد
کیفیت زندگی بعد از زایمان بوده است .یافته ای جدید در
مطالعه ترکیبی

دکتر طاهره مختاریان

17:30 – 17:45

افتراق پاتولوژی خوشخیم از بدخیم دربیمار با شرح حال
اندومتریوما

دکتر لیال موسوی

17:45 – 18:00

بررسى اثر بخشى پروژسترون رکتال بر نتایج باردارى مادران
باردار با تشخیص پارگى زودرس کیسه آب با سن بارداری -34
 26هفته و پیامدهاى مادرى و نوزادى در بیمارستان صیاد
شیرازى گرگان در سال ،1399یک مطالعه کارازمایى بالینى

دکتر مرضیه زنگانه
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چهارشنبه 27 ،بهمن 1400

سالن شیخ بهائی

دبیرعلمی :دکتر پریچهر پورانصاری
8:00 – 9:30

ساعت8:00 – 11:00 :
Perinatology I

پانل :رشد جنین

گرداننده پانل :دکتر اشرف السادات جمال
اعضاء پانل :دکتر شیرین نیرومنش  -دکتر پریچهر پورانصاری – دکتر مریم نورزاده – دکتر مهسا ناعمی – دکتر
مینو فالحی
موضوعات مورد بحث:
• غربالگری و اداره اختالالت جفتی
• در موارد  IUGRزودرس چه باید کرد؟
• تعریف و اداره  IUGRدیررس
• پروتکل ارزیابی رشد جنین کدام است؟
• نکات کلیدی در رشد جنین
9:30 – 11:00

پانل :مایع آمنیوتیک

گرداننده پانل :دکتر صدیقه برنا
اعضاء پانل :دکتر محبوبه شیرازی – دکتر مریم مشفقی – دکتر زهرا سلیمانی
موضوعات مورد بحث:
• علل و اداره پلی هیدرامنیوس چگونه است؟
• علل و اداره الیگو هیدرامنیوس در سه ماهه دوم و سوم
• آیا در موارد  PROMبستری در بیمارستان ضروری است؟
• نکات کلیدی مایع آمنیوتیک
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چهارشنبه 27 ،بهمن 1400

سالن شیخ بهائی

Infertility I

دبیرعلمی :دکتر ساغر صالحپور
11:00 – 12:00

سخنرانی کلیدی نازایی

11:00 – 11:20

در موارد میوم قبل از ARTچه باید کرد؟

11:20 – 11:40

جراحی میوم توسط چه فردی ،چه موقع و چگونه
انجام شود؟

11:40 – 12:00

عوارض پانکچر تخمدان قابل پیشگیری است؟

12:00 – 13:00
13:00 – 14:00

ساعت11:00 – 14:00 :

دکتر نسرین سحرخیز
دکتر زیبا ظهیری
دکتر اشرف آل یاسین

ناهار و نماز
سخنرانی کلیدی نازایی

13:00 – 13:20

OMA, ART

13:20 – 13:40

اداره آدنومایوزیس

13:40 – 14:00

حفظ باروری در اندومترویزیس چگونه است؟
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Dr. Tommaso Capezzuoli
دکتر مرضیه آقاحسینی
دکتر ربابه طاهری پناه
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سالن شیخ بهائی

)General II (Menopause

دبیرعلمی :دکترالدن آجری
14:00 – 15:00

ساعت14:00 – 18:00 :

پانل :غربالگری ،درمان هورمونی و غیر هورمونی یائسگی

گرداننده پانل :دکتر الدن آجری
اعضاء پانل :دکتر فخرالملوک یاسایی – دکتر اطهر راسخ جهرمی  -دکتر مریم طالیه – دکتر هاجر عباسی
موضوعات مورد بحث:
• به تعویق انداختن یائسگی ممکن است؟
• غربالگری های دوران یائسگی
• زمان و روش هورمون درمانی سنین حوالی یائسگی
• نکات کلیدی هورمون درمانی یائسگی

• روشهای درمان هورمونی و غیرهورمونی در افراد یائسه مبتال به سرطان های وابسته به هورمون
15:00 – 16:15

پانل :خشکی واژن ،فعالیت زناشویی و استئوپروز در یائسگی

گرداننده پانل :دکتر حوریه شمشیری میالنی
اعضاء پانل :دکتر نفیسه فقیه – دکتر آزاده مظاهری میبدی – دکتر آتنا بهفروز
موضوعات مورد بحث:
• روش های پیش گیری و درمان استئوپورز در یائسگی
• خشکی واژن و راههای درمان آن در یائسگی
• روابط زناشویی و مشکالت آن در دوران حوالی یائسگی و یائسگی
16:15 – 16:45

تازه های سپسیس

16:45 – 18:00

ارائه مقاالت

16:45 – 17:00

مقایسه سطح سرویکال اینترلوکین  6و  8در بیماران
با و بدون نئوپالزی داخل اپی تلیالی سرویکس

دکتر زهرا واحدپور

17:00 – 17:15

اثر دیابت بر میزان بقا در مبتالیان به سرطان تخمدان

دکتر اکرم قهقائی

17:15 – 17:30

نتایج هیستروسالپانژیوگرافی در بیماران با حاملگی
خارج از رحم تحت درمان با سالپنگوستومی
الپاروسکوپی ،الپاراتومی و درمان با متوترکسات

دکتر صفورا روح االمین

17:30 – 17:45

انترکتومی روده باریک به علت گانگرن ناشی از
ولولوس مزانتریک در خانم حامله ترم :گزارش مورد

دکتر سارا میرزاییان

17:45 – 18:00

اثر ضدمتاستازی الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و
الکتوباسیلوس پاراکازئی بر سلولهای سرطان
سرویکس

دکتر فاطمه کرمی

دکتر امیر شمشیرساز

7
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سالن ابوریحان

دبیرعلمی :دکتر مریم سادات حسینی

ساعت8:00 – 12:00 :
Gyn-oncology I

پانل :توده تخمدان در خانم جوان
8:00 – 9:20
گرداننده پانل :دکتر افسانه تهرانیان
اعضاء پانل :دکتر اعظم السادات موسوی – دکتر ستاره اخوان – دکتر حمیدرضا رضوانی  -دکتر شهرزاد شیخ حسنی
دکتر اکرم سیف الهی – دکتر لیال بیانی
موضوعات مورد بحث:
• اداره توده های تخمدان در زنان جوان باردار
• اداره توده های تخمدان در زنان جوان غیر باردار
• کانسرهای تخمدان در جوانی
• حفظ باروری در خانم جوان مبتال به کانسر تخمدان

پانل :کانسر آندومتر
9:20 – 10:40
گرداننده پانل :دکتر طاهره اشرف گنجویی
اعضاء پانل :دکتر مریم سادات حسینی  -دکتر میترا محیط – دکتر زهره شاهوردی – دکتر سهیال سرمدی
دکتر رباب انبیایی  -دکتر سهیال امینی مقدم – دکتر معصومه رئوفی
موضوعات مورد بحث:
• درمان های کنسرواتیو و حفظ باروری در مبتالیان جوان
• تشخیص های مولکولر و نوین در مرحله بندی
• نقش هورمون درمانی در کانسر رحم
• نقش هورمون درمانی در درمان کانسر رحم پیشرفته

پانل :کانسر سرویکس (آیا قابلیت حذف شدن کامل وجود دارد؟)
10:40 – 12:00
گرداننده پانل :دکتر نادره بهتاش
اعضاء پانل :دکتر فاطمه قائم مقامی – دکتر فریبا یارندی –دکتر علی یعقوبی – دکتر فاطمه نیلی  -دکتر عاطفه
مریدی
موضوعات مورد بحث:
• روش های جدید غربالگری
• دورنگار کانسر سرویکس
• حفظ باروری در خانم های جوان
• روش کمتر تهاجمی رادیوتراپی و کموتراپی
• کانسر سرویکس در زنان باردار

12:30 – 16:00

سمپوزیوم

12:30 – 13:30

سمپوزیوم مصرف دیدروژسترون در زنان و مامایی و نازایی
(شرکت آتی فارمد)
سمپوزیوم تشخیص و مدیریت زایمان زودرس :پارتورشور
چگونه میتواند کمک کند( .شرکت کاردان اکسیر)
سمپوزیوم معرفی ( endoseeشرکت تسنیم بهبود)

13:30 – 14:30
14:30 – 16:00
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دکتر مینو یغمایی  -دکتر آزاده شعبانی
دکتر نفیسه فقیه  -دکتر مرضیه زمانیان
دکتر تانژا نیکولووا  -دکتر مریم کاشانیان
دکتر مهسا ناعمی
دکتر ساغر صالحپور

پنجشنبه 28 ،بهمن 1400

سالن عالمه طباطبایی

ساعت13:00 – 15:00 :

Gyn oncology II

دبیرعلمی :دکتر فرح فرزانه

دکتر فرح فرزانه
دکتر نفیسه فقیه

8:30 – 10:30

کارگاه کولپوسکپی

11:00 – 12:30

سمپوزیوم آندومتریوز ()ESHRE update 2021
(شرکت سیناژن)

13:00 – 15:00

نکات کلیدی در سرطان تخمدان

13:00 – 13:20

روش های نوین اداره GTN

13:20 – 13:45

اندومتریوزیس و سرطان

13:45 – 14:10

سونوگرافی روش اولیه ایده آل تشخیص تومورهای
ژنیکولوژی

Prof. David Cibula

14:10 – 14:35

نقش جراحی سایتوریداکتیو و هایپک در کانسرهای
تخمدان

دکتر مهرداد بهلولی

14:35 – 15:00

ارزش فروزن در سرطان های زنان (مارژین -بیوپسی
آندومتر -تخمدان – لنف نود)

دکتر میترا رفیع زاده

دکتر روشن نیکبخت
دکتر فاطمه اسماعیل زاده
دکتر اطهر راسخ جهرمی
دکتر زهرا حیدر
دکتر فریبا بهنام فر
Dr. Mansoor Raza Mirza

9

پنجشنبه 28 ،بهمن 1400

سالن عالمه طباطبایی

دبیرعلمی :دکتر مینو یغمایی
15:00 – 16:00
15:00 – 15:20

ساعت15:00 – 18:00 :

General IV

AUB in different situation
دکتر نفیسه ثقفی
در نوجوانان مبتال به خونریزی غیر طبیعی چه باید کرد؟

15:20 – 15:40

اثر ابتال به کرونا و واکسیناسیون علیه کرونا بر قاعدگی

دکتر مهین نجفیان

15:40 – 16:00

اداره خونریزی بعد از یائسگی با جواب های پاتولوژی
مختلف ( آتروفی ،اندومتر پرولیفراتیو و جز آن)

دکتر زهره یوسفی

16:00 – 17:00

پانلPCOS :

گرداننده پانل :دکتر زهرا حیدر
اعضاء پانل :دکتر سمانه شیبانی – دکتر سپیده اشرفی وند – دکتر فهیمه رمضانی تهرانی
موضوعات مورد بحث:
• تعریف و تشخیص  PCOSدر نوجوانان
• درمان نوجوانان مبتال به PCOS
•

اختالالت اندوکرین در مبتالیان به PCOS

• راهکارهای افزایش باروری در مبتالیان به PCOS
17:00 – 17:40

کنترل کیفی محیط آزمایشگاه جنین

گرداننده پانل :دکتر منصوره موحدین
اعضاء پانل :دکتر زهرا شمس مفرحه – دکتر مهسا کاظمی – دکتر ایمان حلوایی
17:00 – 18:00

ارائه مقاالت

17:40 – 17:50

تحریک دوتایی تخمدان با گونادوتروپین کوریونی انسانی به
تنهایی درمقایسه با گونادوتروپین کوریونی انسانی بعالوه
آگونیست آزادکننده هورمون گونادوتروپین روی میزان حاملگی
در خانم های نابارور با کاهش ذخیره تخمدان درسیکل های
تزریق داخل سیتوپالسمی اسپرم-انتقال

دکتر مرضیه زمانیان

17:50 – 18:00

جراحی سایتو ریداکتیو به همراه کموتراپی داخل صفاقی با حرارت
باال (هایپک)در بیماران مبتال به کنسر پیشرفته تخمدان  :کیس
سریز

دکتر آزاده جعفری
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دبیرعلمی :دکتر صدیقه حسینی

ساعت8:00 – 12:00 :
Infertility II

8:00 – 8:30

هیسترکتومی اورژانس در حیطه پالسنتا اکرتا

دکتر علیرضا شمشیرساز

8:30 – 9:00

سرکالژ در تک قلویی

دکتر علیرضا شمشیرساز

9:00 – 10:40

نکات کلیدی نازایی

9:00 – 9:20

( HPVنازایی و )ART

دکتر صدیقه حسینی

9:20 – 9:40

کویید (نازایی و )ART

دکتر لیال نظری

9:40 – 10:00

حمایت انتخابی فار لوتئال

10:00 – 10:20

متدهای جوان سازی تخمدان

10:20 – 10:40

سرانجام ICSI, PGD, PGS, Sex Selection

10:40 – 11:20

دکتر مهناز اشرفی
دکتر عباس افالطونیان
دکتر فاطمه قلمبر

پانل :غربالگری ژنتیکی قبل از النه گزینی ()PGS

گرداننده پانل :دکتر سید محمد میریونسی
اعضاء پانل :دکتر راضیه دهقانی فیروز آبادی – دکتر لعیا فرزدی
موضوعات مورد بحث:
•
•
•

 PGSدر ART
 PGSدر RIF
 PGSدر سقط مکرر

• نکات کلیدی غربالگری ژنتیکی
11:20 – 12:00

پانل هوش مصنوعی

گرداننده پانل :دکتر ساغر صالحپور
اعضاء پانل :دکتر حمید نظریان – دکتر معرفت غفاری – دکتر منصوره موحدین – دکتر مهدی سجودی
موضوعات مورد بحث:
•  AIدر ART
•  AIدر RIF
•  AIدر سقط مکرر
• آزمایشگاه جنین شناسی در نرم افزار
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دبیرعلمی :دکتر ساغر صالحپور

ساعت13:00 – 15:00 :
Infertility III

13:00 – 15:00

سخنرانی کلیدی

13:00 – 13:20

حفظ باروری

Dr. Juan Garcia-Velasco

13:20 – 13:40

تحریک دو مرحله ای تخمدان در موارد پاسخ
مناسب و نامناسب تخمدان

Dr. Filippo Maria Ubaldi

13:40 – 14:00

اداره درد اندومتریوزیس از دیدگاه جراحی

14:00 – 14:20

دیدگاه های نوین در نازایی مردان

14:20 – 14:40
14:40 – 15:00

دکتر سعید البرزی
Dr. Alberto Vaiarelli
RIF

 PGT-Aبرای همه؟

Dr. Juan Garcia-Velasco
Dr. Filippo Maria Ubaldi
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پنجشنبه 28 ،بهمن  1400سالن شیخ بهائی
دبیرعلمی :دکتر الدن آجری
15:00 – 16:00

General III

پانل :میوم و آدنومیوز

گرداننده پانل :دکتر شهال چایچیان
اعضاء پانل :دکتر فیروزه اکبری اسبق – دکتر سعید نصیری – دکتر افسانه قاسمی
موضوعات مورد بحث:
• اداره افراد مبتال به میوم و آدنومیوز که تمایل به بارداری دارند
• اداره افراد مبتال به میوم و آدنومیوز که فرزندآوری آنها کامل شده است.
• تشخیص آدنومیوزیس
• افتراق لیومیوم و لیومیوسارکوم رحمی
• نقش الپاراسکوپی و هیستروسکوپی در اداره میوم و آدنومیوزیس
16:00 – 17:00
16:00 – 16:20

)ERAS (Enhanced Recovery after Surgery
دکتر منیژه سیاح ملی
پروتکل  ERASدر ژنیکوانکولوژی

16:20- 16:40

مالحظات بیهوشی در پروتکل ERAS

16:40 – 17:00

پروتکل  ERASدر سزارین

17:00 – 18:00

ارائه مقاالت

17:00 – 17:15

یافته های الپاراسکوپی و هیستروسکوپی در بیماران با
ناباروری با علت ناشناخته

دکتر مریم هاشمی

17:15 – 17:30

نتیجه میزان موفقیت لقاح آزمایشگاهی پس از درمان
جراحیِ الپاراسکوپی اندومتریوز و تأثیر فاصله زمانی بین
عمل جراحی و انتقال جنین منجمد

دکتر مریم کریمی

17:30 – 17:45

بررسی تاثیر تجویز مالتونین بر روی میزان بروز بارداری
در بیماران با سندرم تخمدان پلی کیستیک کاندیدIUI

دکتر طاهره بهروزی لک

17:45 – 18:00

بررسی رابطه فاصله زمانی ذوب جنین تا انتقال با نتیجه
بارداری در بیماران با پیش آگهی ضعیف

دکتر ندا دائی فرشباف

دکتر فاطمه بهمئی
دکتر شیده آریانا
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سالن ابوریحان

دبیرعلمی :دکتر پریچهر پورانصاری
8:00 – 10:00

ساعت8:00 – 11:30 :
Perinatology III

پانل :اداره بیماری های خاص در بارداری (فشارخون ،قلبی عروقی ،دیابت ،چاقی)

گرداننده پانل :دکتر پریچهر پورانصاری
اعضاء پانل :دکتر صدیقه حنطوش زاده – دکتر الله اسالمیان– دکتر فاطمه بهادری – دکتر تکتم علیرضایی
دکتر معصومه میرزا مرادی – دکتر مریم ربیعی
موضوعات مورد بحث:
• آیا کاردیومیوپاتی پره پارتوم یک بیماری اتوایمیون است؟
• اداره خانم مبتال به چاقی در طی بارداری و زایمان
• آیا کووید  19می تواند سبب پرکالمپسی شود؟
• بیومارکرهای نوین در تشخیص پرکالمپسی
• تعریف دیابت در بارداری و کنترل مناسب قند خون
• بهترین درمان دیابت بارداری کدام است؟
• آیا توصیه به کاهش وزن قبل یا در طی بارداری می شود؟
• نکات کلیدی در اداره بیماری های زمینه ای بارداری
10:00- 11:30

پانل :دوقلویی

گرداننده پانل :دکتر وجیهه مرصوصی
اعضاء پانل :دکتر ثریا صالح گرگری – دکتر فاطمه رحیمی شعرباف – دکتر فاطمه تارا  -دکتر نجمیه سعادتی
موضوعات مورد بحث:
• عوارض حاملگی مونوکوریونیک
• زمان و نحوه مناسب ختم بارداری در دوقلویی
• غربالگری زایمان پره ترم
11:30 – 13:30

سمپوزیوم

11:30 – 12:30

سمپوزیوم جایگاه آنتاگونیست ها در ART
(شرکت داروسازی روناک)

دکتر سعیده دشتی

12:30 – 13:30

سمپوزیوم تشخیص و درمان فقر فوالت
(شرکت داروسازی دکتر عبیدی)

دکتر سکینه ابراهیمی
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سالن عالمه طباطبایی

دبیرعلمی :دکتر نوشین امجدی
8:30 – 10:30

کارگاه sis

11:30 – 12:15

سخنرانی کلیدی پریناتولوژی

11:30 – 12:15

مدیریت زایمان پره ترم

12:15 – 13:00

الپاراسکوپی در سرطان مرحله اولیه تخمدان

13:00 – 15:00

پانل :خونریزی و صدمات حین زایمان

ساعت11:30 – 15:00 :
Perinatology IV

دکتر لیال نظری  -دکتر سمانه شیبانی

Prof. Gerard Visser
دکتر هومن سلیمانی مجد

گرداننده پانل :دکتر مریم کاشانیان
اعضاء پانل :دکتر صغری خضردوست – دکتر الهه زارعان – دکتر فاطمه مستعان – دکتر سید امیر شیخ االسالمی
دکتر آزاده شعبانی – دکتر مینا بخشعلی بختیاری
موضوعات مورد بحث:
• پیشگیری از پارگی پرینه
• حاملگی در خانم با سابقه پارگی رحم
• اداره حاملگی در محل اسکار سزارین
• در رابطه با میوم حین بارداری چه اقداماتی توصیه می شود؟
• نحوه القای زایمان در خانم با سابقه سزارین قبلی
• مدیریت PPH
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ساعت8:00 – 11:00 :
Urogynecology I

دبیرعلمی :دکتر طیبه جاهد
8:00 – 9:40

پروالپس ارگان های لگن

8:00 – 8:20

با بیمار مبتال به آپیکال پروالپس چه کنیم؟

8:20 – 8:40

با بیمار مبتال به سیستوسل چه کنیم؟

8:40 – 9:00

با بیمار مبتال به رکتوسل چه کنیم؟

دکتر خدیجه ادبی

9:00 – 9:20

درمان پارگی مزمن اسفنگتر آنال در اثر ترومای زایمانی

دکتر پروین باستانی

9:20 – 9:40

آیا درمان پروالپسهای درجه پایین سبب کاهش
عفونتهای واژینال و دردهای مزمن لگنی می شود؟

دکتر نسرین چنگیزی

9:40 – 11:00

پانل :جراحی زیبایی زنان

دکتر لیال پورعلی
دکتر سمیرا صحبتی

گرداننده پانل :دکتر طاهره افتخار
اعضاء پانل :دکتر طیبه جاهد  -دکتر مریم دلدار  -دکتر منصوره یراقی – دکتر مریم حاج هاشمی
موضوعات مورد بحث:
•  PRPو تزریق ژل و چربی در البیا ماژور و تقویت نقطهG
• انواع روشهای البیاپالستی
• مسایل اخالقی در جراحی زیبایی زنان
• لیزر و RF
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ساعت11:00 – 15:00 :
Urogynecology II

دبیرعلمی :دکتر سودابه درویش
11:00 – 11:30

نحوه برخورد با عود اعمال جراحی pop

دکتر زینت قنبری

11:30 – 12:00

نحوه برخورد با عود اعمال جراحی تصحیح بی اختیاری
ادراری

دکتر مریم امامی

12:00 – 13:00

ناهار و نماز

13:00 – 13:30

نحوه برخورد با بیمار مبتال به Mixed urinary
incontinence
اختالالت ادراری بعد از مداخالت ژنیکولوژیک از دیدگاه
نورویورولوژی

14:00 – 15:00

سایر عناوین مهم در اختالالت کف لگن

14:00 – 14:30

تعریف و درمان درد مزمن لگن

دکتر ناهید رادنیا

14:30 – 15:00

جایگاه فیزیوتراپی در ژنیکولوژی و اختالالت کف لگن

دکتر هدا نیک نام

13:30 – 14:00
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دکتر سکینه حاج ابراهیمی
Dr. Achim Herms

