اولین کنگره تازه هاي مشاوره هاي قلب

 5تا  6اردیبهشت  - 1398مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی
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برنامه روزانه

اولین کنگره تازه هاي مشاوره هاي قلب

 5تا  6اردیبهشت  - 1398مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

برنامه روز اول
سالن ابوریحان :افتتاحیه
تاریخ برنامه

98/02/05

ساعت

نام و نام خانوادگي سخنران

موضوع

8:00-8:05

تالوت آیاتی از قرآن مجید

8:05-8:10

سرود ملی

www.UCCC2019.ir

8:10-8:15

خوش آمدگویی ریاست
کنگره

8:15-8:20

خوش آمدگویی دبیر علمی

دکتر عیسی خواهشی

8:20-8:25

خوش آمدگویی دبیر اجرایی

دکتر سعید علیپور پارسا

8:25-8:30

خوش آمدگویی ریاست

دکتر محمد حاجی آقاجانی

دانشگاه

14

دکتر مرتضی صافی

اولین کنگره تازه هاي مشاوره هاي قلب

 5تا  6اردیبهشت  - 1398مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

برنامه روز اول
سالن عالمه طباطبایی
ارزیابی ریسک قبل از جراحی های غیر قلبی
هیئت رئیسه :دکتر عادل جوهری مقدم -دکتر سید ابوالفضل محسنی زاده -دکتر مهران خوش فطرت
دکتر شکوفه حاجی صادقی-دکتر رضا عارفی زاده

تاریخ برنامه

8:30-8:45

حوادث همودینامیک وبیهوشی
حین اعمال جراحی

دکتر رضا علیزاده

8:45-9:05

برخورد بالینی برای تعیین
ریسک جراحی های غیر قلبی
قسمت اول

دکتر رضا عارفی زاده

9:05-9:25

برخورد بالینی برای تعیین
ریسک جراحی های غیر قلبی
قسمت دوم

دکتر عادل جوهری مقدم

9:25-9:40

تقسیم بندی اعمال جراحی غیر
قلبی مختلف براساس ریسک

دکتر مهران خوش فطرت

9:40-10:00

چالش ها و مالحظات در تعیین دکتر سید ابوالفضل محسنی زاده
ریسک جراحی های غیر قلبی

10:00-10:15

پرسش و پاسخ

10:15-10:45

استراحت و پذیرایی
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98/02/05

ساعت

موضوع

نام و نام خانوادگي سخنران

اولین کنگره تازه هاي مشاوره هاي قلب

 5تا  6اردیبهشت  - 1398مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

برنامه روز اول
سالن خوارزمی
مشاوره قلب در حاملگی
هیئت رئیسه :دکتر نیلوفر سمیعی -دکتر محمد پارسا محجوب -دکتر ندا هاشمی -دکتر مهدی شیبانی

تاریخ برنامه

موضوع

نام و نام خانوادگي سخنران

ساعت

اندیکاسیون های قلبی ختم
بارداری و انتخاب نوع زایمان
در بیماران قلبی

دکتر بهاره حاج براتعلی

8:45-9:05

مشاوره قلب در بیماران دریچه
ای و دریچه ی مصنوعی

دکتر مرجان حاج احمدی

9:05-9:25

فشارخون در حاملگی

دکتر هاله اشرف طالش

9:25-10:00

ترومبوآمبولی در حاملگی

دکتر پرهام صادقی پور

10:00-10:15

پری پارتوم کاردیومیوپاتی

دکتر مهدی شیبانی

8:30-8:45

www.UCCC2019.ir

98/02/05

استراحت و پذیرایی

10:15-10:45

16

اولین کنگره تازه هاي مشاوره هاي قلب

 5تا  6اردیبهشت  - 1398مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

برنامه روز اول
سالن عالمه طباطبایی
مشاوره قلب در آنتی کوآگوالن و آنتی پالکت
هیئت رئیسه :دکتر محمد اسدپور پیرانفر -دکتر محمود هاشمیان -دکتر سید هاشم سزاوار
دکتر مهدی پیشگاهی  -دکتر مریم مهرپویا

تاریخ برنامه

10:45-11:15

درمان های جدید آنتی پالکتی

دکتر مهدی پیشگاهی
دکتر سید هاشم سزاوار

11:15-11:35

آنتی کوآگوالن های خوراکی
جدید در سندروم حاد کرونر

دکتر مهدی پیشگاهی
دکتر محمود هاشمیان

11:35-12:05

برای  Bridgingدرمان
آنتی پالکت تراپی و آنتی
کوآگوالن تراپی

12:05-12:30

Which NOAC for Which
?patient
نماز و ناهار

12:30-13:30

17

دکتر مریم مهرپویا
دکتر مریم طاهرخانی

www.UCCC2019.ir

98/02/05

ساعت

موضوع

نام و نام خانوادگي سخنران

اولین کنگره تازه هاي مشاوره هاي قلب

 5تا  6اردیبهشت  - 1398مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

برنامه روز اول
سالن خوارزمی
مشاوره قلب در بیماران کانسر و مشاوره قلب در اندوکاردیت عفونی بیماران خاص
هیئت رئیسه :دکتر فریبا بیات -دکتر محمد خانی -دکتر فرنوش الرتی -دکتر فرشته غیاثوند
دکتر محسن اسفندبد

تاریخ برنامه

www.UCCC2019.ir

98/02/05

ساعت

موضوع

نام و نام خانوادگي سخنران

10:45-11:05

مشاوره قلب در بیماران تحت
درمان کموتراپی

دکتر اکرم سرداری

11:05-11:25

مشاوره قلب در بیماران آمبولی
ریه

دکتر پرهام صادقی پور

11:25-11:45

مشاوره قلب در اندوکاردیت
عفونی

دکتر فرنوش الرتی

11:45-12:05

مشــاوره قلــب در عفونــت
پیــس میکــر و ICD

دکتر رضا مالزاده

12:05-12:30

پرسش و پاسخ

12:30-13:30

نماز و ناهار
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اولین کنگره تازه هاي مشاوره هاي قلب

 5تا  6اردیبهشت  - 1398مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

برنامه روز اول
سالن عالمه طباطبایی
مشاوره قلب در ترومبو آمبولی
هیئت رئیسه :دكتر حسين وكیلي  -دكتر رضا ميری  -دكتر بابك شريف كاشانی
دکتر محمد رضا عباسیان  -دکتر سید مسعود موسوی نسب  -دكتر پريسا عديمی
تاریخ برنامه

13:30-13:50

پروفیالکسی  ( VTEدرمانهای
غیر دارویی)

دکتر سید حسین اردهالی

13:50-14:20

پروتکلهای درمانی جدید VTE

دکتر ساسان توانا

14:20-14:50

پروفیالکسی  VTEدرمان
مدیکال
Case base

دکتر مهدی پیشگاهی

14:50-15:20

برخورد با /RV and RA Clot
اندیکاسیون های تعبیه IVC
 / filterاندیکاسیون CDT

دکتر بابک شریف کاشانی

15:20-15:45

ترمبوسیتوپنی ناشی از هپارین

دکتر آزیتا طالساز

استراحت و پذیرایی

15:45-16:00
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98/02/05

ساعت

موضوع

نام و نام خانوادگي سخنران

اولین کنگره تازه هاي مشاوره هاي قلب

 5تا  6اردیبهشت  - 1398مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

برنامه روز اول
سالن خوارزمی
مشاوره قلب در بیماریهای کرونری پیچیده
هیئت رئیسه :دکتر محمد حسن نمازی -دکتر محمدحسین ماندگار -دکتر محمود بهشتی
دکتر مریم مهرپویا -دکتر مهنوش فروغی

تاریخ برنامه

www.UCCC2019.ir

98/02/05

ساعت

موضوع

نام و نام خانوادگي سخنران

13:50-13:30

انتخاب ری واسکوالریزاسیون
در بیماری کرونر پیچیده

دکتر سید حسین موسوی

13:50-14:10

ری واسکوالریزاسیون در بیمار
کاندید جراحی غیر قلبی

دکتر مریم مهرپویا

14:10-14:30

ری واسکوالریزاسیون در بیمار
با ریسک باالی خونریزی

دکتر محمد صادقیان

14:30-14:50

برخورد با بیماران مادرزادی
قلبی کاندید جراحی غیر قلبی

دکتر شبنم محمدزاده

14:50-15:10

اندیکاسیون های جراحی مجدد
در بیماران بالغ با سابقه بیماری
مادرزادی قلب

دکتر زهرا انصاری اول

15:10-15:45

پرسش و پاسخ

15:45-16:00

استراحت و پذیرایی
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اولین کنگره تازه هاي مشاوره هاي قلب

 5تا  6اردیبهشت  - 1398مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

برنامه روز اول
سالن عالمه طباطبایی
مشاوره قلب در بیماریهای دریچه ای
هیئت رئیسه :دکتر مسعود قاسمی -دکتر علی دباغ -دکتر محمدرضا بیرانوند -دکتر مرسده کروندی
دکتر منوچهر حکمت

تاریخ برنامه

16:00-16:20

تنگی دریچه آئورت در بیمار
کاندید جراحی غیر قلبی :
چالش ها و مالحظات

دکتر عیسی خواهشی

16:20-16:40

در  TAVI,AVRانتخاب بین
بیمار با تنگی شدید آئورت

دکتر محمد حسن نمازی

16:40-17:00

نارسایی دریچه تریکوسپید:
چالش ها و مالحظات درمانی

دکتر علیرضا قویدل

17:00-17:20

تنگی دریچه میترال :جراحی یا
PTMC

دکتر سعید علیپور پارسا

17:20-17:40

نارسایی دریچه میترال  :تصمیم
گیری درمانی نوع درمان
جراحی

دکتر رامین بقایی

17:40-18:00

مالحظات حول و حوش عمل
های جراحی غیر قلبی در
بیماران دریچه ای

98/02/05

پرسش و پاسخ

18:00-18:30

21

دکتر علی زاهدمهر
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ساعت

موضوع

نام و نام خانوادگي سخنران

اولین کنگره تازه هاي مشاوره هاي قلب

 5تا  6اردیبهشت  - 1398مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

برنامه روز اول
سالن خوارزمی

مشاوره قلب در بیماران دیابتی Telemedicine /
هیئت رئیسه :دکتر محمد آقا جانی -دکتر حبیب اله سعادت -دکتر بهزاد حاجی مرادی
دکتر هنگامه عبدی -دکتر مهرداد جعفری فشارکی

تاریخ برنامه

www.UCCC2019.ir

ساعت

موضوع

نام و نام خانوادگي سخنران

15:45-16:15

کارآزمایی های بالینی داروهای
دیابت نوع  2در ارزیابی عواقب
قلبی عروقی

دکتر علیرضا استقامتی

مشاوره قلبی در بیماری تیروئید

دکتر هنگامه عبدی

16:15-16:45
98/02/05
16:45-17:15
17:15-17:35

اختالالت لیپید و بیماریهای
قلبی عروقی

دکتر کبری روحی گیالنی

 Telemedicineدر مشاوره های قلبی

دکتر حبیب اله سعادت

پرسش و پاسخ

17:35-18:00
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اولین کنگره تازه هاي مشاوره هاي قلب

 5تا  6اردیبهشت  - 1398مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

برنامه روز دوم
سالن عالمه طباطبایی
مشاوره قلب در نفرولوژی
هیئت رئیسه :دکتر خسرو رهبر -دکتر محسن نفر -دکتر ناصر ملک پور -دکتر وحید اسالمی

تاریخ برنامه

9:00-9:20

ارزیابی قلبی در بیمار
کاندید پیوند کلیه

دکتر وحید اسالمی

9:20-9:40

عوارض عروقی  accessهای
دیالیز در بیماران ESRD

دکتر علیرضا صراطی

9:40-10:00

 Critical careدر نفرولوژی
( اورژانس فشارخون /
سندروم کاردیو رنال)

10:00-10:20

فارماکوتراپی و تنظیمات
دارویی در بیماران نارسایی
مزمن کلیه

10:20-10:35

کنتراست نفروپاتی در
بیماران قلبی

دکتر نوشین دلیلی

دکتر شادی ضیایی
دکتر امیر حسام علیرضایی

10:35-10:45

پرسش و پاسخ

10:45-11:15

استراحت و پذیرایی
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98/02/06

ساعت

موضوع

نام و نام خانوادگي سخنران

اولین کنگره تازه هاي مشاوره هاي قلب

 5تا  6اردیبهشت  - 1398مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

برنامه روز دوم
سالن خوارزمی
تازه های مشاوره قلب در بیماران با افزایش فشار شریان ریوی /کالژن واسکوالر
هیئت رئیسه :دکتر بابک شریف کاشانی -دکتر ندابهزادنیا -دکتر ضرغام حسین احمدی
دکتر فرانه فرساد -دکتر عاطفه عابدینی

تاریخ برنامه

www.UCCC2019.ir

98/02/06

ساعت

موضوع

نام و نام خانوادگي سخنران

9:00-9:30

آرتریت روماتوئید و
تظاهرات قلبی

دکتر حسین شایان مقدم

9:30-9:50

لوپوس و تظاهرات قلبی

دکتر سعیده آرین نیا

9:50-10:10

 NSAIDSو تظاهرات قلبی
عروقی

دکتر فرانه فرساد

آشنایی با PHTN

دکتر بابک شریف کاشانی

10:10-10:35
10:35-10:45

پرسش و پاسخ

10:45-11:15

استراحت و پذیرایی
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اولین کنگره تازه هاي مشاوره هاي قلب

 5تا  6اردیبهشت  - 1398مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

برنامه روز دوم
سالن عالمه طباطبایی
پانل مشاوره قلب در آریتمی های قلبی
هماهنگ کننده  :دکتر محمد علی اکبرزاده
هیئت رییسه :دکتر مرتضی صافی -دکتر مسعود اسالمی -دکتر رضا مالزاده -دکتر جواد میکائیلی
دکتر ثریا شهرزاد

تاریخ برنامه

عنوان

ساعت

برخورد با بیماران دارای پیس میکر یا  ICDکاندید جراحی

برخورد با بیماران دارای آریتمی ،کاندید جراحی
نماز و ناهار

13:00-14:00

25
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98/02/06

11:15-13:00

برخورد با فیبریالسیون دهلیزی به دنبال جراحی های قلب و
توراکس

اولین کنگره تازه هاي مشاوره هاي قلب

 5تا  6اردیبهشت  - 1398مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

برنامه روز دوم
سالن خوارزمی
مشاوره قلب در نورولوژی
هیئت رئیسه :دکتر محمد اسماعیل قیداری -دکتر حسین دالور کسمایی -دکتر عبدالحمید باقری
دکتر وحید اسالمی -دکتر رکسانا صادقی

تاریخ برنامه

www.UCCC2019.ir

98/02/06

ساعت

موضوع

نام و نام خانوادگي سخنران

11:15-11:35

انتخاب مناسب درمانی در
تنگی کاروتید در بیماران
کاندید جراحی  :چالش ها

دکتر بهنام منصوری

11:35-11:55

سکته حاد مغزی و چالش
های درمانی

دکتر حسین آقامیری

11:55-12:15

کنترل فشارخون در سکته
حادمغزی

دکتر حسین دالور کسمایی

12:15-12:35

آنتی کوآگوالن و آنتی پالکت
در سکته حاد مغزی

دکتر فرهاد عصارزادگان

12:35-13:00

پرسش و پاسخ

13:00-14:00

نماز و ناهار

26

اولین کنگره تازه هاي مشاوره هاي قلب

 5تا  6اردیبهشت  - 1398مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

برنامه روز دوم
سالن ابوریحان  :اختتامیه
تاریخ برنامه

98/02/06

ساعت

عنوان

نام و نام خانوادگي سخنران

14:00-14:10

چکیده نکات جدید کنگره

دکتر مرتضی صافی

14:10-14:20

دستاورد کنگره

دکتر سعید علیپور پارسا

14:20-14:30

اختتامیه

دکتر عیسی خواهشی

پرسش و پاسخ
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نماز و ناهار

