برنامه علمي اولين همايش ملي مديريت و کنترل عفونتهای منتقله از خون
 2تا  4آبانماه  – 3197مشهد

روز اول  -چهارشنبه  2آبانماه 7931
افتتاحيه :ساعت  8-31صبح ،تاالر ابن سينا

زمان

8 -8/51

موضوع

قرآن و سرود ملي

----دکتر سيدعلي اکبر شمسيان

8/51-8/03

سخنراني رييس همايش

8/03-8/51

سخنراني رييس دانشگاه علوم پزشکي مشهد

8/51 -9/31
9/31 -9/51
9/51-53

سخنران

رييس جهاددانشگاهي خراسان رضوي

سياستها و برنامههاي وزارت بهداشت و درمان در خصوص
پيشگيري و کنترل HIV/AIDS

دکتر محمدرضا دارابي
دکتر پروين افسر کازروني
رئيس اداره ايدز و بيماريهاي آميزشي

سياستها و برنامههاي سازمان انتقال خون کشور درخصوص

دکتر علي اکبر پورفتحاهلل

کنترل عفونتهاي منتقله از خون و تامين خون سالم
اپيدميولوژي عفونتهاي منتقله از خون در ايران و استان

مدير عامل سازمان انتقال خون ايران
دکتر محمد رضا هدايتي مقدم
متخصص پزشکي اجتماعي

خراسان رضوي
پذيرايي :ساعت  31 -31/11صبح

روز اول  -چهارشنبه  2آبانماه 7931
تاالر ابن سينا

بخش اول -ساعت 31/11-32/44

 کنترل هپاتيت  Bتا سال  -7171هماهنگکننده :دکتر بهاري (مشهد)

 مباحث چالشي در مديريت هپاتيتهاي  Bو  -Cهماهنگکننده :دکتر محتشم اميري (گيالن)

زمان

موضوع

سخنران

53/03 -53/11

مروري بر جديدترين راهنماهاي
مديريت هپاتيت B

53/11-55/53

مديريت  HBVدر ضعف ايمني

55/53-55/51

پيوند کبد در بيماران مبتال به هپاتيت

55/51-55/53

چالشهاي درمان عفونت HDV

دکتر سيد مويد علويان
گوارش و کبد (بقيهاهلل)
دکتر علي بهاري
گوارش و کبد (مشهد)
دکتر موسيالرضا حسيني
گوارش و کبد (مشهد)
دکتر عباس اسماعيلزاده
گوارش و کبد (مشهد)

زمان

سخنران

موضوع

53/03 -53/11

چالشهاي

53/11-55/53

مديريت هپاتيت  Cدر زندانيان

55/53-55/51

هپاتيت  Cدر بيماران دياليزي ،تاالسمي و هموفيلي

55/51-55/53

شيوع عفونت ويروس هپاتيت  Cو عوامل مرتبط با آن در
معتادان تزريقي گرگان بر اساس مدل رگرسيون لجستيک

55/53-55/03

اثربخشي برنامه آموزشي ارتقاء خودمراقبتي در
بيماران مبتال به هپاتيت  Bمبتني بر مدل PCCC

پرسش و پاسخ

55/53-55/51

تاالر جرجاني

55/03-55/51

واکسيناسيون HBV

دکتر هومن مظفري
گوارش و کبد (مشهد)
دکتر زهرا محتشم اميري
پزشکي اجتماعي (گيالن)
دکتر بيتا بهنوا
عفوني (شبکه هپاتيت)
احساناهلل کلته کارشناس
ارشد اپيدميولوژي
(گرگان)
دکتر نسرين الهي
دکتراي پرستاري (اهواز)

پرسش و پاسخ

نماز و ناهار :ساعت 32/44 -34
بخش دوم -ساعت 34-31
 حذف و ريشهکني هپاتيت  Cتا سال  -7171هماهنگکننده :دکتر علويان (بقيهاهلل)
زمان

55-55/03
55/03-51
51-51/03
51/03-51

سخنران

موضوع
تازههاي درمان عفونت HCV

برنامههاي جهاني و ملي حذف
هپاتيت  Cتا 5553
نقش بيمار ،جامعه و نظام سالمت در
حذف هپاتيت C

دکتر علي بهشتي نامدار
گوارش و کبد (مشهد)
دکتر سيد مويد علويان
گوارش و کبد (بقيهاهلل)
دکتر زهرا محتشم اميري
پزشکي اجتماعي (گيالن)

پرسش و پاسخ

کارگاه داوري همتا ()Peer Review
(ساعت )71-71

روز دوم – پنجشنبه  9آبانماه 7931
بخش سوم  -ساعت  8- 31صبح

تاالر ابن سينا

تاالر جرجاني

 تازههاي مراقبت و کنترل  - HIV/AIDSهماهنگکننده :دکتر نادري (مشهد)
زمان
8 -8/51

موضوع

سخنران

تازههاي تشخيص و درمان HIV/AIDS

8/51-8/51

برنامه جهاني  93-93-93براي کنترل
HIV/AIDS

8/51 -9/31

 HIV/AIDSو عفونتهاي فرصتطلب

9/31 -9/51

مباحث اجتماعي و مشاوره عفونت HIV

9/51 -9/51
9/51 - 53

 انتقال داخل خانوادگي و مواجهات شغلي  -هماهنگکننده :دکتر ضيايي (بيرجند)

بهينهسازي شرايط بيان ژن  Cyanovirin-LZNو
نانوفرموالسيون دارويي آن به فرم فيتوزوم

دکتر امين بجدي
عفوني (مشهد)
دکتر حميد شريفي
اپيدميولوژي (کرمان)
دکتر حميد رضا نادري
عفوني (مشهد)
دکتر عليمحمد حسينپور
 MPHبيماريها (مشهد)
دکتر حاجيه لطفي
بيوتکنولوژي پزشکي(تبريز)

زمان

موضوع

8 -8/51

برنامه کشوري پيشگيري از عفونت در مواجهات شغلي

8/51-8/51

انتقال مادر به فرزند عفونت  HIVو پيشگيري از آن

8/51 -9/53

پيشگيري پس از تماس در عفونتهاي منتقله از خون

9/53 -9/03

داخل خانوادگي هپاتيتهاي  Bو C

9/03- 53

پرسش و پاسخ

پذيرايي :ساعت  31 -31/11صبح

انتقال

سخنران

پرسش و پاسخ

دکتر خسرو صادقنيت
طب کار (تهران)
دکتر اشرف توانايي ثاني
عفوني (مشهد
دکتر مسعود ضيايي
عفوني (بيرجند)
دکتر ليال صديق
پزشکي اجتماعي (تهران)

روز دوم – پنجشنبه  9آبانماه 7931
بخش چهارم -ساعت 31/11-32/44

تاالر ابن سينا

تاالر جرجاني

 عفونت  HTLV-1و راهکارهاي پيشگيري از آن -هماهنگکننده :دکتر رفعتپناه (مشهد)
زمان

موضوع

سخنران

53/03-53/11

مکانيسمهاي ايمونولوژيک و تشحيص
عفونت HTLV-1

53/11 -55/53

پيشگيري از انتقال مادر به فرزند عفونت
HTLV-1

55/53 -55/51

پيشگيري و مشاوره عفونت

55/51 -55/31

بررسي بيان ژن تيوردوکسين ردوکتاز و
فعاليت آن در افراد مبتال به ويروس

دکتر هوشنگ رفعتپناه
ايمنيشناسي (مشهد)
دکتر محمدسعيد ساسان
عفوني اطفال (مشهد)
دکتر محمد رضا هدايتي مقدم
پزشکي اجتماعي (مشهد)
ندا يعقوبي
کارشناس ارشد بيوشيمي باليني
(مشهد)

HTLV-1

HTLV-I

55/31-55/51

پرسش و پاسخ

 CCHF و ساير عفونتهاي منتقله از خون -هماهنگکننده :دکتر هاديزاده (مشهد)
زمان

موضوع

53/03 -53/11

تب خونريزي دهنده کريمه کنگو ()CCHF

53/11-55/51

عوارض و تشخيص

افتراقيهاي CCHF

55/51-55/01

عفونتهاي همزمان

با CCHF

55/01- 55

نقش دامپزشکي در کنترل

55-55/53

مروري بروضعيت بابزيوزيس درانسان و
حيوانات در ايران

55/53-55/51

 انتقال خون و برنامههاي کنترل عفونت–هماهنگکننده :دکتر پورفتحاهلل (انتقال خون کشور)
زمان

موضوع

سخنران

55 -55/51

برنامه واکسيناسيون هپاتيت  Bدر اهداکنندگان
مستمر خون

دکتر مريم زادسر
عفوني (انتقال خون)
دکتر مهتاب مقصودلو
پزشکياجتماعي (انتقالخون)
دکتر صديقه اميني کافيآباد
پاتولوژي (انتقال خون)

55/51-55/13
55/13-51/51
51/51-51/01
51/01- 51

برنامه خود حذفي در مراکز اهداي خون
برنامه حذف ريسک باقيمانده (
 )riskدر اهداي خون
بررسي شيوع سروپوزيتيويتي  HBcAbو
عفونت مخفي هپاتيت  Bدر اهدا کنندگان
خون مشهـد
Residual

ساناز احمدي
ايمونولوژي (جهاددانشگاهي مشهد)

پرسش و پاسخ

سخنران

بيماري CCHF

دکتر محمد جوادقبولي
عفوني (مشهد)
دکتر مهرداد فرخنيا
عفوني (کرمان)
دکتر علي اکبر حيدري
عفوني (مشهد)
دکتر غالمرضا هاشميتبار
دامپزشکي  -بيوتکنولوژي (مشهد)
دکتر موسي توسلي
دامپزشکي  -انگلشناسي (اروميه)

پرسش و پاسخ
نماز و ناهار :ساعت 32/44 -34
بخش پنجم  -ساعت 34- 31

کارگاه روشهاي برآورد اندازه گروههاي پنهان
(ساعت )71-71

روز سوم – جمعه  1آبانماه 7931
بخش پنجم  -ساعت  8- 31صبح

تاالر جرجاني

تاالر ابن سينا
 عفونتهاي همزمان منتقله از خون  -هماهنگکننده :دکتر بجدي (مشهد)
زمان

موضوع

8 -8/53

HBV/HCV co-infection

8/53-8/53

HBV / HIV co-infections

8/53 -9

HIV/HCV co-infections

9 -9/53

HIV/HTLV co-infection

9/53 -9/53

9/53 - 53

مقايسه شدت بيماري در بدو تشخيص در
عفونت همزمان  HIVو  HTLV-1با عفونت
 HIVبهتنهايي در مرکز مشاوره بيماريهاي
عفوني رفتاري دانشگاه علوم پزشکي مشهد
تنوع ژنتيکي  HCVدر افراد آلوده به HIV-1
در شهر اهواز

 کنفرانس دانشجويي (بخش اول) -هماهنگکننده :دکتر رحيمي (مشهد)

سخنران
دکتر الدن گشايشي
گوارش و کبد (مشهد)
دکتر مهناز آريان
عفوني (مشهد)
دکتر مهري نيکبين
عفوني (شبکه هپاتيت)
دکتر امين بجدي
عفوني (مشهد)
دکتر حميد قرباني
عفوني (مشهد)

زمان
8 -8/03
8/03-8/11
8/11 -9/53
9/53 -9/51
9/51 - 53

دکتر شکوه غفاري
ويروسشناسي (بيرجند)

پذيرايي :ساعت  31 -31/11صبح

موضوع

سخنران

عفونت مخفي هپاتيت  :Bچالشي بزرگ در
انتقال خون
شيوع عفونتهاي منتقله خون (هپاتيت، B
هپاتيت  Cو ) HIVدر اهداکنندگان خون
شهر سراب در سالهاي 5090-91
اپيدميولوژي هپاتيتهاي ويروسي در بيماران
دياليزي مازندران
بررسي استيگما به  HTLV-1در دانشجويان،
پرستاران و پرسنل بهداشتي بيرجند

امين سلوکي کارشناسي ارشد
هماتولوژي (انتقال خون)

پرسش و پاسخ

علي صديقي کارشناسي علوم
آزمايشگاهي (سراب)
نيلوفر فيضي
پزشکي (دانشگاه آزاد ساري)
آرش ضيائي
پزشکي (مشهد)

روز سوم – جمعه  1آبانماه 7931
بخش ششم  -ساعت 31/11-32/44

تاالر جرجاني

تاالر ابن سينا
 فناوريهاي نوين تشخيصي عفونتهاي منتقله از خون  -هماهنگکننده :دکتر کيواني (ايران)
زمان
53/03 - 55
55 -55/03
55/03 - 55
55-55/53
55/53-55/51

موضوع

سخنران

کاربرد فناوريهاي تشخيص مولکولي عفونتها
()Nested PCR ،real-time PCR ،PCR
اساس تشخيص مولکولي عفونتها با بيوسنسورها
و آپتامرها
نقش تشخيص در محل ( )Point of careدر برنامه
حذف هپاتيت C
جهش ژن  Xدر ناحيه اتصال  DDB1پروتئين X
در بيماران مبتال به هپاتيت مزمن  Bو سيروزي

دکتر کيواني
ويروسشناسي (ايران)
دکتر رحيمي
پزشکي مولکولي (مشهد)
دکتر شرفي
ويروسشناسي (شبکه هپاتيت)
فرزانه ساالرنيا
ويروسشناسي (گرگان)

پرسش و پاسخ

 کنفرانس دانشجويي (بخش دوم) -هماهنگکننده :دکتر غالمين (مشهد)
زمان
53/03 - 55
55-55/51
55/51 -55/13

55/13 -55/51
55/51-55/51

اختتاميه  -ساعت  ،32/44-31/44تاالر ابن سينا

موضوع

سخنران

عود  HBVدر مبتاليان به عفونت همزمان
 :HBV/HCVچالشهاي درماني و راه حل آن
آزمايش تشخيص سريع HCV؛ کليد طاليي
براي ريشهکني  HCVدر ايران

پويا قادري
پزشکي (دانشگاه آزاد مشهد)
زهرا اميرصدرايي
پزشکي (تهران)
نگار فرهنگدوست
کارشناسي علوم آزمايشگاهي
(دانشگاه آزاد مشهد)

مکانيسمهاي ايمونولوژيک مرتبط با بروز
اختالالت نورولوژيک در عفونت HTLV
بررسي تاثيرابتال به هپاتيت ويروسي بر ميزان
پالکت و گلبول هاي سفيد خون و  CRPدر
بيماران همودياليزي

پرسش و پاسخ

کوثر غفاري
پزشکي (دانشگاه آزاد ساري)

