برنامه مجموعه وبینارهای دومین همایش ملی التهاب (التهاب شدید در بیماری )COVID-19

وبینار روز اول -یکشنبه ()99/9/23
افتتاحیه
زمان

موضوع سخنرانی

سخنران

 10:45-11قرائت قرآن و سرود جمهوری اسالمی و پخش کلیپ
11:00-11:05

دکتر مریم نوری زاده (دبیر اجرائی)

خوشامدگویی و ارائه گزارش

11:05-11:25

دکتر مصطفی معین (رئیس همایش)

مدیریت علمی بحران کرونا در ایران و جهان مبتنی بر پژوهش های علوم پایه و بالینی

11:25 –11:40

دکتر طوبی غضنفری (دبیر علمی)

جایگاه مطالعات ایمونولوژیک در پیشگیری ،تشخیص و درمان COVID-19

 11:40-12:00سخنرانی  Dr. Miriam Meradنماینده IUIS

Pathogenic inflammation in COVID 19 patients

میزگرد اول :اپیدمیولوژی ،ژنتیک و عوامل خطر در COVID-19
اعضای هیئت رئیسه  :دکتر محمدرضا فضل الهی ،دکتر مسعود یونسیان ،دکتر منوچهر خان نخجوانی ،دکتر محمد کرامتی پور ،دکتر مسعود هوشمند ،دکتر غالمعلی کاردر ،دکتر زهرا علیزاده

زمان

موضوع سخنرانی

سخنران
دکتر مسعود یونسیان ( دکتری تخصصی اپیدمیولوژی)

جنبه های اپیدمیولوژیک COVID-19

12:15- 12:30

دکتر منوچهر خان نخجوانی (فوق تخصص غدد و متابولیسم)

دیابت و COVID-19

12:30 -12:45

دکتر محمدرضا فضل الهی (فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی)

آسم و آلرژی و COVID-19

12:45-13:00

دکتر غالمعلی کاردر (دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی)

استعداد ژنتیکی در ابتال به COVID-19

13:00 - 13:15

دکتر مسعود هوشمند (دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی)

پزشکی شخصی در COVID-19

13:15-13:30

دکتر زهرا علیزاده (دکتری تخصصی زیست پزشکی)

اپی ژنتیک و عوامل محیطی در  :COVID-19ارائه گزارش مقطعی در مورد اثر مالتونین

12:00-12:15

 13:30-13:45ارائه خالصه مقاالت (سخنرانی های کوتاه)
 13:45-14:00پرسش و پاسخ

برگزار کنندگان همایش :

حامیان همایش:

برنامه مجموعه وبینارهای دومین همایش ملی التهاب (التهاب شدید در بیماری )COVID-19

وبینار روز دوم -دوشنبه ()99/9/24
میزگرد اول  :ایمونوپاتولوژی التهاب ریوی در COVID-19
اعضای هیئت رئیسه :دکتر مسعود موحدی ،دکتر طوبی غضنفری ،دکتر حمیدرضا ابطحی ،دکتر مهرناز اسدی ،دکتر علی مصطفایی ،دکتر محمدرضا صالحی ،دکتر بیتا شهرامی

زمان

موضوع سخنرانی

سخنران

 10:45-11:00قرائت قرآن و پخش کلیپ
11:00 – 11:15

دکتر محمدرضا صالحی (متخصص بیماریهای عفونی)

ارزیابی فاکتورهای التهابی در مدیریت بالینی COVID-19

11:15 – 11:30

دکتر طوبی غضنفری (دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی)

بررسی ارتباط فاکتورهای ایمونولوژیک و التهابی با شدت بیماری در COVID-19

11:30 – 11:45

دکتر علی مصطفایی (دکتری تخصصی ایمونولوژی پزشکی)

پاسخ های ایمنی ذاتی و التهابی در COVID-19

11:45 – 12:00

دکتر مجتبی مجتهدزاده و خانم دکتر بیتا شهرامی ( متخصص داروسازی بالینی و

اهمیت فعال شدن ماکروفاژهای ریوی در COVID-19

فلوشیپ فارماکوتراپی مراقبت های ویژه)

12:00 – 12:15

دکتر حمیدرضا ابطحی (فوق تخصص بیماریهای ریه)

هموپرفیوژن و حذف سایتوکاینها در COVID-19

12:15 – 12:30

دکتر مهرناز اسدی (فوق تخصص بیماریهای ریه)

پاتوژنز لنفوپنی در COVID-19

 12:30 –12:45ارائه خالصه مقاالت (سخنرانی های کوتاه)
 12:45-13:00بحث و پرسش و پاسخ

میزگرد دوم  :روشهای تشخیص آزمایشگاهی و بالینی در COVID-19
اعضای هیئت رئیسه :دکتر علیرضا بیگلری ،دکتر مصطفی صالحی وزیری ،دکتر محمد رضا صالحی ،دکتر حسین قناعتی ،دکتر عبدالرضا اسماعیل زاده ،دکتر فائزه سلحشور

زمان
13:00 –13:15

موضوع سخنرانی

سخنران
دکتر علیرضا بیگلری (دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی)

مدیریت تشخیص های آزمایشگاهی در بحران COVID-19

13:15 – 13:30

دکتر مصطفی صالحی وزیری (دکتری تخصصی ویروس شناسی پزشکی)

روش های تشخیص آزمایشگاهی در COVID-19

13:30 –13:45

دکتر فائزه سلحشور (متخصص رادیولوژی)

استفاده از یافته های سی تی اسکن ریه در تشخیص COVID-19

 13:45 –14:00بحث و پرسش و پاسخ

برگزار کنندگان همایش :

حامیان همایش:

برنامه مجموعه وبینارهای دومین همایش ملی التهاب (التهاب شدید در بیماری )COVID-19

وبینار روز سوم -سه شنبه ()99/9/25
میزگرد اول  :درمانهای رایج و نوین در COVID-19
اعضای هیئت رئیسه :دکتر عبدالرحمن رستمیان ،دکتر جمشید حاجتی ،دکتر حمید عمادی کوچک ،دکتر مریم عدالتی فرد ،دکتر محمود مسیحا هاشمی ،دکتر رضا جعفری

زمان

موضوع سخنرانی

سخنران

 10:45-11:00قرائت قرآن و پخش کلیپ
11:00 – 11:15

دکتر حمید عمادی کوچک ( متخصص بیماریهای عفونی)

جدیدترین روشهای درمانی COVID-19

11:15 – 11:30

دکتر مریم عدالتی فرد ( فوق تخصص بیماریهای ریه)

گزارشی از یک کارآزمایی بالینی :استروئید تراپی در درمان COVID-19

11:30 – 11:45

دکتر عبدالرحمن رستمیان ( فوق تخصص روماتولوژی)

نقش کورتیکواستروئیدها در درمان COVID-19

11:45-12:00

دکتر سید محمود هاشمی ( دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی)

سلول درمانی در درمان COVID-19

12:00-12:15

دکتر رضا جعفری ( دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی)

تاثیر پالسمای بهبود یافتگان بر فاکتورهای سلولی و مولکولی دخیل در التهاب در بیماران
شدید COVID-19

 12:15 – 12:30بحث و پرسش و پاسخ

میزگرد دوم  :پاسخهای ایمنی اختصاصی و واکسیناسیون در COVID-19
اعضای هیئت رئیسه :دکتر مریم محلوجی راد ،دکتر علیرضا رنجبر ،دکتر علی هرندی ،دکتر طوبی غضنفری ،دکتر سید رضا بنی هاشمی ،دکتر مریم نوری زاده

زمان

موضوع سخنرانی

سخنران

12:30 – 12:45

دکتر علیرضا رنجبر (فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی ملکولی و بالینی از بن آلمان)

پاسخهای ایمنی هومورال در COVID-19

12:45 – 13:00

دکتر مریم محلوجی راد (فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی )

پاسخهای ایمنی سلولی در COVID-19

13:00 – 13:15

دکتر علی هرندی (دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی از استکهلم سوئد)

واکسیناسیون در COVID-19

13:15 – 13:30

دکتر سیدرضا بنی هاشمی (دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی)

بررسی ایمونولوژیک استراتژی های واکسن COVID-19

13:30-13:45

دکتر مریم نوری زاده (دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی)

نقص ایمنی اولیه و ابتال به COVID-19

 13:45 – 14:00بحث و پرسش و پاسخ

برگزار کنندگان همایش :

حامیان همایش:

برنامه مجموعه وبینارهای دومین همایش ملی التهاب (التهاب شدید در بیماری )COVID-19

وبینار روز چهارم -چهارشنبه ()99/9/26
میزگرد اول  :مشکالت قلبی-عروقی در COVID-19
اعضای هیئت رئیسه  :دکتر علی اکبر زینالو ،دکتر الهه ملکان راد ،دکتر کاوه حسینی ،دکتر کیهان صیادپور ،دکتر علی بزرگی ،دکتر البرز شرافتی

زمان

موضوع سخنرانی

سخنران

 10:45-11:00قرائت قرآن و پخش کلیپ
11:00 – 11:15

دکتر البرز شرافتی (متخصص قلب و عروق)

بررسی بروز میوکاردیت و تامپوناد قلبی در COVID-19

11:15 – 11:30

دکتر کاوه حسینی (متخصص قلب و عروق)

افزایش انعقادپذیری در COVID-19؛ ترومبوز شریانی (جنبه های درمانی)

11:30 – 11:45

دکتر کیهان صیادپور (فوق تخصص قلب کودکان)

 COVID-19و بیماری های مادرزادی قلبی در ایران و ...

11:45 –12:00

دکتر الهه ملکان راد (فوق تخصص قلب کودکان)

 ACEIو  ARBدر بیماران قلبی مبتال به  :COVID-19مرورمقاالت جدید

 12:00 – 12:30ارائه خالصه مقاالت (سخنرانی های کوتاه)
 12:30-12:45بحث و پرسش و پاسخ

میزگرد دوم  :درمانهای مکمل و مراقبت های ویژه در COVID-19
اعضای هیئت رئیسه :دکتر محمدتقی بیگ محمدی ،دکتر نریمان مصفا ،دکتر مسعود رمضانی ،دکتر سامرند فتاح قاضی

زمان

موضوع سخنرانی

سخنران

12:45 -13:00

دکتر نریمان مصفا ( دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی)

مالحظات تغذیه ای در کاهش التهاب ناشی از ابتال به COVID-19

13:00 –13:15

دکتر مسعود رمضانی ( فوق تخصص ) (Intensivist) ICU

تغییرات فاکتورهای التهابی و اندکس های هماتولوژیک در COVID-19

13:15-13:30

دکتر سامرند فتاح قاضی ( فوق تخصص ) (Intensivist) ICU

عوارض و پیامدهای ارگانی ناشی از COVID-19

13:30-13:45

دکتر محمدتقی بیگ محمدی ( فوق تخصص ) (Intensivist) ICU

اهمیت استفاده از درمانهای حمایتی شامل اکسیژن درمانی ،حمایت تهویه ای و اعمال
سدیشن و بیدردی در COVID-19

 13:45-14:00بحث و پرسش و پاسخ

برگزار کنندگان همایش :

حامیان همایش:

وبینار روز پنجم -پنجشنبه ()99/9/27
میزگرد اول  :التهاب و  COVID-19در کودکان
اعضای هیئت رئیسه :دکتر وحید ضیائی ،دکتر ستاره ممیشی ،دکتر صدیقه حنطوش زاده ،دکتر سید رضا رئیس کرمی ،دکتر کیوان میرنیا ،دکتر ناهید اصالنی

زمان

موضوع سخنرانی

سخنران

 10:45-11:00قرائت قرآن و پخش کلیپ
11:00 – 11:15

دکتر ستاره ممیشی (فوق تخصص عفونی کودکان)

عالئم و مدیریت فاز حاد عفونت  COVID-19در کودکان

11:15 – 11:30

دکتر کیوان میرنیا ( فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون تولد)

برخورد با نوزاد مشکوک با کووید و مدیریت نوزاد متولد شده از مادر مشکوک به

11:30 – 11:45

دکتر صدیقه حنطوش زاده (متخصص زنان و زایمان و فلوشیپ طب مادر و جنین)

11:45 – 12:00

دکتر سیدرضا رئیس کرمی (فوق تخصص روماتولوژی کودکان)

COVID-19

 COVID-19در مادران باردار
سندرم گرفتاری التهابی مولتی سیستمیک ناشی از  COVID-19در کودکان و افتراق آن از
کاواساکی

12:00-12:15

دکتر ناهید اصالنی (فوق تخصص روماتولوژی کودکان)

پاتوفیزیولوژی عوارض التهابی  COVID-19و سندرم طوفان سایتوکاینی در کودکان

 12:15 – 12:30ارائه خالصه مقاالت (سخنرانی های کوتاه)
 12:30-12:45بحث و پرسش و پاسخ

میزگرد دوم  :تظاهرات نورولوژیک در  COVID-19با تاکید بر نقش التهاب
اعضای هیئت رئیسه :دکتر شهریار نفیسی ،دکتر رضا شروین بدو ،دکتر منصوره تقاء ،دکترمحمود رضا اشرفی

زمان
12:45 – 13:00

سخنران
دکتر شهریار نفیسی (فوق تخصص بیماریهای مغز و اعصاب و فلوشیپ بیماریهای

موضوع سخنرانی
بیماریهای عصبی-عضالنی و COVID-19

نوروماسکولر)

13:00 – 13:15

دکتر منصوره تقاء ( فوق تخصص بیماریهای مغز و اعصاب)

سردرد و COVID-19

13:15 – 13:30

دکتر محمودرضا اشرفی ( فوق تخصص بیماریهای مغز و اعصاب کودکان)

عوارض عصبی  COVID-19در کودکان

13:30-13:45

دکتر رضا شروین بدو ( فوق تخصص بیماریهای مغز و اعصاب کودکان)

اپی لپسی و COVID-19

 13:45 – 14:00بحث و پرسش و پاسخ
 14:00-14:15اختتامیه همایش

برنامه مجموعه وبینارهای دومین همایش ملی التهاب (التهاب شدید در بیماری )COVID-19

برگزار کنندگان همایش :

حامیان همایش:

