
                                                       

 دومین همایش انجمن روماتولوژی کودکان ایران

 اکبربیمارستان  - سروری کودکان فوق تخصص مرکز -مشهد

 1397تیرماه  15و  14

 برنامه تفضیلی همایش

 14/04/97 پنجشنبه -روز اول

08:05-08:00  سرود قرآن 

08:20-08:05  خوش آمد گویی رئیس محترم دانشگاه 

08:30-08:20  سخنرانی رئیس محترم انجمن روماتولوژی کودکان ایران 

10:00-08:30 
Section 1 (آرتریت ایدیوپاتیک جوانان : JIA) 

 یقی )رئیس(، دکتر غالمعلی معموری، دکتر سیمین پرتوی، دکتر ناهید شفائی  هیات رئیسه: دکتر یحیی عق

08:45-08:30 
تعریف، تاریخچه و انواع آرتریت در 

 کودکان
 دانشیار -د ع پ ایران-فوق تخصص روماتولوژی کودکان دکتر ناهید شفائی

09:00-08:45 JIA استادیار -د ع پ تهران-فوق تخصص روماتولوژی کودکان دکتر پیمان صادقی سیستمیک 

9:15-09:00 JIA دانشیار -د ع پ تهران-فوق تخصص روماتولوژی کودکان دکتر سیدرضا رئیس کرمی الیگوارتیکوالر 

9:30-09:15 JIA  دکتر فاطمه فرشته مهرگان پلی آرتیکوالر 
 -د ع پ شهید بهشتی-فوق تخصص روماتولوژی کودکان

 استادیار

9:45-09:30 JIA دکتر ودود جوادی یکپسوریات 
 -د ع پ شهید بهشتی-فوق تخصص روماتولوژی کودکان

 استادیار

10:00-09:45 JIA دکتر خسرو رحمانی وابسته به انتزیت 
 -د ع پ شهید بهشتی-فوق تخصص روماتولوژی کودکان

 استادیار

11:30-10:00 
Section 2  :JIA - ... یافته های پاراکلینیک، عوارض و پیامدها و 

 )رئیس(، دکتر محمد اعتضادرضوی، دکتر محمد حالج مقدم، دکتر علی خاکشور یکرم سیرئ درضایدکتر ست رئیسه: هیا

 دانشیار -د ع پ مشهد -فوق تخصص رادیولوژی کودکان دکتر سیدعلی علمداران JIAیافته های رادیولوژیک در  10:20-10:00

 دانشیار  -د ع پ مشهد -فوق تخصص استرابیسم کودکان اعتضادرضوی دکتر محمد JIAیافته های چشم پزشکی در  10:40-10:20

 استادیار -د ع پ تهران-فوق تخصص روماتولوژی کودکان دکتر فاطمه تحقیقی ( MASسندروم فعال شدم ماکروفاژ)   11:00-10:40

و  JIAعوارض ارتوپدیک ناشی از  11:15-11:00

 درمانهای حمایتی جراحی
 دانشیار -د ع پ مشهد-فوق تخصص ارتوپدی کودکان دکتر محمد حالج مقدم

 مشکالت روانپزشکی درکودکان مبتال به  11:30-11:15

JIA 
 دانشیار -د ع پ مشهد-فوق تخصص روانپزشکی کودکان دکتر فاطمه محرری

 استراحت و پذیرایی 12:00-11:30
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13:30-12:00 
Section 3  مشکالت تشخیصی در( پانل پرسش و پاسخ :JIA) 

 دکتر زهرا رضائی یزدیهیات رئیسه: دکتر رضا شیاری)رئیس(، دکتر عبداهلل بنی هاشم، دکتر عبدالکریم حامدی، 

12:15-12:00 
تشخیص افتراقی های رایج 

  JIAروماتولوژیک بیماران 
 دکتر رضا شیاری

 -د ع پ شهید بهشتی-فوق تخصص روماتولوژی کودکان

 دانشیار

12:30-12:15 
یصی آرتریتهای التهابی از چالشهای تشخ

 آرتریتهای عفونی 
 استادیار -د ع پ مشهد-فوق تخصص روماتولوژی کودکان دکتر محمد حسن اعلمی

12:45-12:30 
چالشهای تشخیصی بدخیمی از 

 آرتریتهای التهابی و مشکالت اسکلتی
 دانشیار -د ع پ مشهد-فوق تخصص هماتولوژی کودکان دکتر حمید فرهنگی

13:00-12:45 
اقدامات الزم در فاز ترانزیت بیماران 

JIA به دوره بزرگسالی 
 استادیار -د ع پ مشهد-فوق تخصص روماتولوژی  دکتر ماندانا خداشاهی

13:15-13:00 
لزوم بررسی نقایص ایمنی در بیماران 

 مقاوم JIAمبتال به 
 دانشیار -د ع پ مشهد-فوق تخصص ایمونولوژی کودکان دکتر حمید آهنچیان

 پرسش و پاسخ 13:30-13:15

 ناهار و نماز 14:30-13:30

16:30-14:30 
Section 4  تازه های درمانی و تشخیصی در :JIA  

 ودود جوادی)رئیس(، دکتر نصرت لطفی، دکتر مدرسی، دکتر  هیات رئیسه: دکتر وحید ضیائی

14:50-14:30 
و  JIAنقش پزشکی هسته ای در 

 آرتریتها  
 دانشیار -د ع پ مشهد-تخصص پزشکی هسته ای م دکتر وحیدرضا دباغ

15:10-14:50 
نقش کورتیکواستروئید و عوارض ناشی 

  JIAاز آن در 
 دانشیار -د ع پ مشهد-متخصص فارماکولوژی بالینی دکتر امیرهوشنگ محمدپور

15:30-15:10 
تاریخچه داروهای بیولوژیک در درمان 

 بیماران روماتیسمال و انواع داروها 
 استادیار -د ع پ تهران-فوق تخصص روماتولوژی کودکان احله عصاریدکتر ر

 استاد -د ع پ تهران-فوق تخصص روماتولوژی کودکان دکتر وحید ضیائی JIAنقش داروهای بیولوژیک در درمان  16:00-15:30

 پرسش و پاسخ 16:30-16:00
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 15/04/97 جمعه  -دومروز 

09:45-08:00 

Section 5 یتهای رایج در کودکان )تشخیص، عوارض و درمان(: واسکول 

 یصادق مانیپهیات رئیسه: دکتر عبدالعلی خوارزمی)رئیس(، دکتر حمیدرضا کیانی فر، دکتر احمد هاشم زاده،دکتر 

 استاد -د ع پ مشهد-متخصص کودکان دکتر عبدالعلی خوارزمی تعریف، تقسیم بندی و تاریخچه واسکولیتها 08:15-08:00

08:30-08:15 
پورپورای  عالئم بالینی و تشخیص بیماران

 ( HSPهنوخ شونالین)

دکتر مهرنوش حساس 

 یگانه

 -د ع پ شهید بهشتی-فوق تخصص روماتولوژی کودکان

 استادیار

 دانشیار -د ع پ مشهد-فوق تخصص نفرولوژی کودکان دکتر محمد اسماعیلی HSPعوارض کلیوی ناشی از  08:45-08:30

 استاد -د ع پ مشهد-فوق تخصص گوارش کودکان دکتر حمیدرضا کیانی فر  HSPوارض گوارشی ناشی از ع 09:00-08:45

 استادیار -د ع پ مشهد-فوق تخصص روماتولوژی کودکان دکتر عبدالرضا ملک عالئم بالینی و تشخیص بیماران کاواساکی 09:15-09:00

09:30-

009:15 

بررسی تشخیص و عوارض قلبی بیماران 

 اکی کاواس
 دانشیار -د ع پ مشهد-فوق تخصص قلب کودکان دکتر حسن متقی مقدم

09:45-09:30 
Follow up  و Outcome  بیماران

 کاواساکی به مبحث مشکالت قلبی
 استادیار -د ع پ مشهد-فوق تخصص قلب کودکان دکتر بهزاد علیزاده

 پرسش و پاسخ 09:45-09:45

   تجلیل از اساتید پیشکسوت 10:00-09:45

11:30-10:00 
Section 6 تب های دوره ای :](تاکید بر تب مدیترانه ای فامیلیFMF)[ 

  فاطمه تحقیقی، دکتر هیات رئیسه: دکتر فرهاد صالح زاده)رئیس(، دکتر فرهاد حیدریان، دکتر محمد حسن جوکار

 استاد -د ع پ اردبیل-خصص روماتولوژی کودکانفوق ت دکتر فرهاد صالح زاده تقسیم بندی و تاریخجه تب های دوره ای  10:15-10:00

 استادیار -د ع پ تهران-فوق تخصص روماتولوژی کودکان دکتر مهدیه موسوی عالئم بالینی -تب فامیلی مدیترانه ای 10:30-10:15

10:45-10:30 
تشخیص افتراقی های بیماران مبتال به تب 

 دوره ای 
 استادیار -ایراند ع پ -کانفوق تخصص روماتولوژی کود یصالح مایدکتر ش

 استادیار -د ع پ مشهد-متخصص ژنتیک پزشکی کراچیان  دکتر رضا بررسی ژنتیکی بیماران مبتال به تب دوره ای  11:00-10:45

 استادیار -د ع پ البرز-فوق تخصص روماتولوژی کودکان دکتر سعید نیکخواه  FMFبرخورد درمانی با بیماران مبتال به  11:15-11:00

خصوصا  FMFعوارض ناشی از  11:30-11:15

 امیلوئیدوز )بالغین(
 استادیار -د ع پ مشهد-فوق تخصص روماتولوژی  دکتر کامیال هاشم زاده

 پذیرایی 12:00-11:30
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14:00-12:00 
Section 7 اختالالت متابولیک استخوان : 

 ، دکتر جعفرزادهدکتر نیره سعادتیهیات رئیسه: دکتر محمدهادی امیریان )رئیس(، دکتر رحیم وکیلی، 

 دانشیار -د ع پ مشهد-متخصص کودکان دکتر سپیده باقری ساختمان استخوان و بافت سازنده ان 12:15-12:00

 دکتر پیمان اشراقی  ریکتز و استئوماالسی 12:30-12:15
 -د ع پ مشهد-فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

 دانشیار

 دکتر لیلی شهبازنژاد  استئوپرورزاستئوپنی و  12:45-12:30
 -د ع پ مازندران-فوق تخصص روماتولوژی کودکان

 استادیار

13:00-12:45 
و کلسیم در بیماران  Dنقش ویتامین 

 روماتولوژیک
 استاد -د ع پ مشهد-متخصص کودکان دکتر محمدهادی امیریان

13:15-13:00 
( در BMDنقش سنجش تراکم استخوان )

 ژیک بیماران روماتولو
 استادیار  -د آزاد مشهد -فوق تخصص روماتولوژی دکتر زهره نوبخت

13:30-13:15 
درمان های الزم در بیماران مبتال به دیکتز و 

 استئوپروز
 یاردانش -د ع پ ایران-وماتولوژی کودکانفوق تخصص ر یکرم سیرئ درضایدکتر س

 پرسش و پاسخ  14:00-13:30

 ناهار و نماز  15:00-14:00

16:30-15:00 
Section 7  معرفی چند بیمار جالب : 

   رئیس جلسه: دکتر سیدرضا رئیس کرمی

 معرفی بیمار جالب مبتال به تب دوره ای  15:30-15:00

 معرفی بیمار جالب مبتال به بیماری خودالتهابی استخوان 16:00-15:30

 معرفی بیمار جالب مبتال به واسکولیت 16:30-16:00

 

 

 مدیر گروه کودکان        همایش دبیر علمی

 دکتر غالمعلی معموری       دکتر عبدالرضا ملک 

 فوق تخصص نوزادان     فوق تخصص روماتولوژی کودکان
 

 


