بسمه تعالی
چهاردهمین کنگره جراحی درون بین ایران
 14الی  16آذر
بیمارستان سینا؛ تهران
چهارشنبه  14آذر

چهارشنبه 14آذر

عنوان(  )1افتتاحیه
سالن پروفسور عدل)سالن اول)

 8الی 9

ثبت نام

 9الی 10:15

پنل:الپاروسکوپی را چگونه شروع کردم
دکتر فوبی (امریکا) ،دکتر ربانی ،دکتر قوامی(سوئیس) ،دکتر شکیبی ،دکتر
دکتر
وحید ،دکتر سعیدی مطهر ،دکتر طوالبی،
طالب پور،دکتر زندی،دکتر کیان منش (فرانسه)

گرداننده:
دکتر حشمت اهلل کلباسی

 10:15الی 10:20

قرآن و سرود

 10:20الی 10:35

سخنرانی افتتاحیه

دکتر ایرج فاضل

 10:35الی 10:45

خیر مقدم ریاست انجمن درون بین

دکتر حشمت اهلل کلباسی

 10:45الی 11

گزارش کنگره

دکترمحمد طالب پور

 11الی 11:30

سخنرانی ویژه علمی سندرم متابولیک

 11:30الی 13

پنل :نکات مهم پزشکی قانونی در الپاروسکوپی

پروفسور ماتیوس فوبی
(امریکا)
دکترمحمدرضا ظفرقندی

دکتر فاضل ،دکتر ربانی ،دکتر پازوکی ،دکتر شباهنگ  ،دکتر وحید
حسینی ،دکتر سادات منصوری ،دکتر قوامی (سوئیس) ،دکتر سیم
فروش ،دکتر محمودیه  ،دکتر ملک زاده
13

عکس یادگاری

 13الی 14

ناهار و نماز همزمان با ارایه ویدئو

چهارشنبه 14آذر

عنوان(  )2جراحی کولورکتال
سالن()1
هیئت رئیسه :دکتر وحید حسینی ،دکتر امجد پرویز(انگلستان)،
دکتر زمانی

14الی 14:10
 14:10الی 14:20

Laparoscopic management of endometriosis
Application of MIS in advanced colorectal Diseases

دکتر یوسف فام
دکترحمید رضا زمانی

 14:20الی 14:30

TME

 14:30الی 14:40

Laparoscopic colectomy with trans-anal extraction of
specimen

 14:40الی 14:50

Total meso colic excision

دکتر سید محمدکاظم
تدین
دکتر علی محمد
بنان زاده
دکتر سید وحید حسینی

 14:50الی 15

Lap rectocolpopexy

دکتر عالم رجبی

 15الی 15:10

A new operation procedure for Laparoscopic rectal
prolapse
الپاروسکوپیکLAR

دکترپاکروان (آلمان)

 15:10الی 15:20
 15:20الی 16:30

پنل :ویدئو پروالیس رکتوم
)(Unedited video free discussion
دکتر زمانی ،دکتر پاکروان (آلمان) ،دکتر عالم رجبی ،دکتر احمدی آملی،
دکتر کشوری،دکتر امجد پرویز (انگلستان)،دکتر محمد عاکول
السالمی(عراق)،خانم دکتر قهرمانی
استراحت و پذیرایی

 17الی 18

جراحی زنده و بحث همزمان  :کنسر رکتوم

 16:30الی 17

دکتر امجد
پرویز(انگلستان)
گرداننده:
دکتر وحید حسینی

دکتر امجد
پرویز(انگلستان)

چهارشنبه 14آذر

عنوان(  )3اورولوژی وزنان
سالن()2
هیئت رئیسه :دکتر آقامیر ،دکتر بصیری ،دکتر ریحانه حسینی

14الی 14:10

Laparoscopic Donor Nephrectomy

دکتر سیم فروش

 14:10الی 14:20

Laparoscopic Partial Nephrectomy

دکتر بصیری

 14:20الی 14:30

TUL Complications

دکترمحمدرضا نیکوبخت

 14:30الی 14:40

Laparoscopic Radical Prostatectomy

دکترسید محمد آقامیر

 14:40الی 14:50

Laparoscopic Ureter stone extraction

دکتر حسینی

 14:50الی 15:20
 15:20الی 15:30

پنل :نفرکتومی )(Unedited video free discussion
دکتر آیتی  ،دکتر آقامیر ،دکتر نوروزی ،دکتر بصیری
Laparoscopic hysterectomy

گرداننده:
دکتر سیم فروش
خانم دکتر رخ گیره

 15:30الی 15:40

اندومتریوزیس و نازایی

خانم دکتر عسگری

 15:40الی 15:50

Laparoscopic Myomectomy

خانم دکتر حجاریان

 15:50الی 16

Endometriosis and adjacent Tissue involvement

خانم دکتر حسینی

 16الی 16:10

Laparoscopic Ovarian Cyst operation

خانم دکتر رضا ئی نژاد

 16:10الی 17

پنل:آندومتریوزیس )(Unedited video free discussion
دکتر کشوری  ،دکتر نیکوبخت  ،دکتر حجازیان  ،دکترحسینی

گرداننده:
دکتر عسگری

پنج شنبه  15آذر
پنج شنبه  15آذر

 8الی 8:45

 8:45الی 9:30

 9:30الی 10:15

عنوان (  )4چاقی

گرداننده:

سالن پروفسور عدل (سالن اول)

دکتر سروش

Sleeve: tip & tricks
)(Unedited video free discussion
دکتر شباهنگ ،دکتر خلج ،دکتر طوالبی ،دکتر محمودیه،
دکتر علی بیگی ،دکتر کرمان ساروی ،دکتر ملک پور،
دکتر سروش
Mini Gastric Bypass: tip & tricks
)(Unedited video free discussion
دکتر عبدالحسینی ،دکتر عاشق ،دکتر جاللی ،دکتر پازوکی،
دکتر طالب پور ،دکتر میرهاشمی ،دکتر عسگری ،دکتر پکنه،
دکتر صفا (عراق)
Revision: tip & tricks

دکتر توماس روگال
(امریکا)

)(Unedited video free discussion
دکتر قوامی ( سوئیس) ،دکتر نائینی ،دکتر زندی،
دکتر سادات منصور ،دکتر صفامنش ،دکتر جنگجو،
دکتر توسلی
 10:15الی 10:30

پذیرایی

پروفسور روتلک
(امریکا)

پروفسور ماتیوس فوبی
(امریکا)

عنوان( )5هپاتوبیلیری
سالن پروفسور عدل (سالن اول)
هیئت رئیسه :دکتر جنگجو ،دکتر امینی ،دکتر کیان منش
(فرانسه)
 10:30الی 11:15

پنل :نکات مهم در کله سیستکتومی های پیچیده
دکتر ضرغامی ،دکتر شهرام نظری ،دکتر بربند  ،دکتر کلیدری  ،دکتر الیاسی
نیا ،دکتر سعیدی،دکتر هوشمند،دکتر پورسیدی ،دکتر صادقی

گرداننده:
دکتر کیان منش (فرانسه)

 11:15الی 11:30

روباتیک هپاتکتومی

 11:30الی 12:15

پنل :عوارض کله سیستکتومی
دکتر سعیدی مطهر،
دکتر دریانی ،دکتر ربانی،دکتر توماس (امریکا)،
دکتر کارگر ،دکتر کلباسی ،دکتر یعقوبی

دکتر توماس روگوال
(آمریکا)
گرداننده:
دکتر قوامی (سوئیس)

12:15الی 12:30

Laparoscopic management of liver metastasis

دکتر کیان منش (فرانسه)

پنج شنبه12:30الی

جراحی زنده و بحث همزمان
Gold Standard Bariatric Surgery: R-Y Gastric Bypass

دکتر طوالبی

پنج شنبه  13الی 14

ناهار و نماز همزمان با ارائه ویدئو

14

پنج شنبه  15آذر

عنوان(  )6جراحیهای اندوسکوپیک و TEM
سالن ()2
هیئت رئیسه  :دکتر زمانی  ،دکتر پکنه  ،دکتر حسینی

 8الی 8:15

درمانهای آندوسکوپیک در بیماری های چاقی و درمان عوارض جراحی چاقی

دکتر پکنه

 8:15الی 8:30

مداخالت آندوسکوپیک جهت درمان سودو کیست های شکمی

دکتر فرهاد زمانی

 8:30الی 8:45

RIRS

دکتر سید محمدآقامیر

 8:45الی 9

رزکسیون های آندوسکوپیک در دستگاه گوارش

دکتر کشوری

 9الی 9:15

رزکسیون های جراحی انورکتال TAMIS,TEM

دکتر سید وحید حسینی

 9:15الی 9:30

رزکسیون های اندوسکوپیک در دستگاه گوارش

دکتر مژگان فروتن

 9:30الی 10:15

پانل :جراحی های آندوسکوپیک
دکتر عالم رجبی ،دکتر فرامرزی ،دکتر آقامیر ،دکتر بنان زاده ،دکتر فرجی،
دکتر محمد نژاد،دکتر دولتشاهی
پذیرایی

دکتر لنکرانی

 10:15الی 10:30

عنوان(  )7گوش و حلق و بینی
سالن()2
هیئت رئیسه  :دکتر صمیمی  ،دکتر محمدی اردهالی ،
دکتر شیرانی
 10:30الی 10:40

جراحی آندوسکوپیک تومور هیپوفیز

 10:40الی 10:50

دکمپرسیون اربیت و عصب اپتیک

 10:50الی11

جراحی ترمیمی آندوسکوپیک فرونتال در شکستگی های قاعده جمجمه

 11الی 11:10

جراحی آندوسکوپیک تومور های گردن و تیروئید

 11:10الی 11:20

جراحی آندوسکوپیک گوش و فوسبی خلفی

دکتر احمد دانشی

 11:20الی 11:30

جراحی  Robaticحنجره و حلق

 11:30الی 11:40

خروج آندوسکوپیک تومور هیپوفیز

 11:40الی 11:50

ترمیم دیفکت جراحی اندوسکوپیک هیپوفیز

دکتر پیمان دبیر
مقدم
دکتر کاشف علی
سلطان(پاکستان)
دکتر نادر اکبری

 11:50الی 12

عوارض جراحی اندوسکوپیک هیپوفیز

دکتر مریم جالسی

 12الی 12:10
 12:10الی 13

 DCRاندوسکوپیک
ناهار و نماز همزمان با ارائه ویدئو

دکتر سید موسی صدر
حسینی
دکتر مجتبی محمدی
اردهالی
دکتر سید هادی
صمیمی اردستانی
دکتر ابراهیم کریمی

دکتر جهانگیر قربانی

پنج شنبه  15آذر

عنوان( ) 8اندو واسکوالر سرجری
سالن()3
هیئت رئیسه :دکتر مدقق ،دکتر معینی ،دکتر سلیمی

 8الی 8:15

آنوریسم توراسیک و دیسکان

دکتر فرشید مهر

 8:15الی 8:30

آنوریسم آئورت شکمی و توراکوابدومن

دکتر سلیمی

 8:30الی 8:45

آنوریسم کاذب و فیستول شریانی وریدی

دکتر معینی

 8:45الی 9

ناهنجاری های شریانی -وریدی AVM

دکتر اخالق پور

 9الی 9:15

 DVTمزمن

دکتر ظفرقندی

 9:15الی 9:30

آنژیوپالستی اورژانس

دکتر سلیمانی

 9:30الی 10:15

(EVAR )Unedited video free discussion
دکتر اخالق پور ،دکتر تقوی ،دکتر سلیمی ،دکتر معینی،
دکتر مدقق،دکتر کربالئی صالح
پذیرایی

دکتر ظفرقندی

 10:15الی 10:30

عنوان (  ) 9ارتوپدی و دست
سالن ()3
هیئت رئیسه :دکتر طهماسبی ،دکتر زهتاب ،دکتر اصالنی
 10:30الی 10:40

آرتروسکوپی مچ دست

دکتر ناظرانی

 10:40الی 10:50

آرتروسکوپی زانو

دکتر طهماسبی

 10:50الی 11

آرتروسکوپی شانه

دکتر گیتی

 11الی 11:10

آتروسکوپی کارپال تانل سندروم

دکتر حمید رضا اصالنی

 11:10الی 11:20

آرتروسکوپی هیپ

دکتر زهتاب

 11:20الی 12

()Unedited video free discussion
پنل:آرتروسکوپی شانه
دکتر گیتی  ،دکتر فالح  ،دکتر اصالنی

گرداننده :دکتر طهماسبی

پنج شنبه  12الی

ناهار و نماز همزمان با ارایه ویدئو

13

پنجشنبه  15آذر
عنوان(  )10هرنی
سالن()1
هیئت رئیسه :دکتر یعقوبی ،دکتر بهلولی ،دکتر ملیح
پکسوی(ترکیه)
14الی 14:15

Sport Hernia

 14:15الی 14:30

درمان فتق های نادر لگن

 14:30الی 15:30

( )Unedited video free discussionهرنی انسیزیونال
دکتر کارگر ،دکتر رضوانی ،دکتر بهلولی ،دکتر توسلی،
دکتر نعمتی ،دکتر ملیح پکسوی (ترکیه) ،دکتر فهیمی ،دکتر صیادی
پانل :عوارض هرنی های شکمی
دکتر یعقوبی ،دکتر داورپناه ،دکتر خطیب سمنانی ،دکتر عیدی،دکتر
توماس(امریکا)
استراحت و پذیرایی

 17الی 18

جراحی زنده و بحث همزمان
Incisional Hernia

 15:30الی 16:30

 16:30الی 17

Gala Dinner

دکتر ملیح پکسوی
(ترکیه)
دکتر شیرین توفیق
(آمریکا)
دکتر زندی

دکتر سعیدی مطهر

دکتر ملیح پکسوی

پنجشنبه  15آذر
عنوان( )11رادیولوژی اینترونشنال
سالن ()2
هیئت رئیسه :دکتر قناعتی ،دکتر فوبی(امریکا) ،دکتر عباسی
14الی 14:10

درمان کم تهاجمی مجاری صفراوی

دکتر هژیر صابری

 14:10الی 14:20

Cosmetic Intervention

دکتر توفیقی

 14:20الی 14:30

 RFمتاستاز ریوی

دکتر اخالق پور

 14:30الی 14:40

رادیو آمبولیزایشن در درمان تومور ها

دکتر عباسی

 14:40الی 14:50

درمان اینترونشنال کیست هیداتید

دکتر حسن هاشمی

 14:50الی 15

درمان آندوواسکوالر چاقی

دکتر حسین قناعتی

 15الی 15:10

آمبولیزاسیون ورید پورت

دکتر پورقربان

 15:10الی 15:20

درمان آندوواسکوالر GI bleeding

 15:20الی 16

پنل:رفع تنگی های ثانویه به جراحی مجاری صفراوی
()Unedited video free discussion
دکتر قناعتی ،دکتر شهریاران ،دکتر صابری،دکتر عباسی،
دکتر فوبی (امریکا) ،دکتر توفیقی ،دکتر دریانی،دکتر بربند
استراحت و پذیرایی

دکتر هادی
رکنی یزدی
گرداننده:
دکتر اخالق پور

 16الی 16:30

Gala Dinner

پنجشنبه  15آذر

عنوان(  ) 12جراحی اطفال جراحی توراکس
سالن ()3
هیئت رئیسه :دکتر گدازنده ،دکتر خالق نژاد،دکتر باستار

14الی 14:15

Lobectomy

دکتر لشکری زاده

 14:15الی 14:30

Esophagectomy

 14:30الی 14:45

Thymectomy

 14:45الی 15

مدیاستینال تومور با VATS

دکتر سید ضیا الدین
راثی هاشمی
دکتر مسعود
بقایی وجی
دکتر گدازنده

 15الی 15:15

درمان آمپیم به کمک VATS

دکتر مهاجرزاده

 15:15الی 15:30

ترمیم آترزی مری به روش VATS

دکتر آزادمهر

 15:30الی 15:45

تایمکتومی اطفال در بیماری میاستنی گراو به روش VATS

دکتر حمید فروتن

15:45الی 16

پیس گذاری قلب به روش VATS

دکتر شاکریان

16لی 16:15

One stage operation: choledocholithiasis

دکتر نظری

 16:15الی 16:30

SADI

دکتر سادات منصور

 16:30الی 17

استراحت و پذیرایی
Gala Dinner

جمعه  16آذر
جمعه  16آذر

عنوان(  )13ارائه مقاالت
سالن()2
هیئت رئیسه :دکتر سعیدی ،دکتر عالم رجبی ،دکتر صفامنش

 8الی 8:15

روش انتخابی آناستوموز در کولکتومی الپاروسکوپیک

دکتر مهدی فشارکی زاده

 8:30الی 8:45

بدنبال Mini gastric Bypassچه کسانی در معرض چاقی مجدد هستند

دکتر شهاب شهابی

 8:45الی 9

ژژنوستومی الپاروسکوپیک

دکتر فرزاد واقف داوری

 9الی 9:15

جراحی هپاتیکوپانکراتیک به روش الپاروسکوپی

دکتر سعیدی

 9:15الی 9:30

خونریزی متعاقب  R-Yگاستریک بای پس

دکتر رضائی

 9:30الی 9:45

 Oversewدر خط استاپلر در اسلیو گاسترکتومی

دکتر الیاسی نیا

 9:45الی 10

انسداد در  PROXاسلیوگاسترکتومی

دکتر صفری

 10الی 10:30

پذیرایی
عنوان( Nursing and laparoscopic)14
سالن ()2
هئیت رئیسه:دکتر ورعی،دکتر بلورچی،کارشناس پرستاری خانم بابایی

 10:30الی 10:45

زمان مناسب و نحوه  out of bedشدن بیماران

 10:45الی 11

تغذیه بیماران با جراحی چاقی را چگونه آغاز کنیم؟

خانم فاطمه گرجی زاده
کارشناس پرستاری
خانم دکتر فریبا بلورچی
استادیار دانشکده
پرستاری و مامایی شهید
بهشتی

 11الی 11:15

مراقبت های مهم در جلوگیری از ریسک آمبولی در دوران

خانم دکتر شکوه ورعی

بعد از عمل

استاد یار دانشکده
پرستاری و مامایی
دانشگاه تهران

 11:15الی 11:30

دردهای بعد از الپاروسکوپی را جدی بگیریم

 11:30الی 11:45

چگونه بروز عوارض الپاروسکوپی را سریعا متوجه شویم

 11:45الی 12

شرایط الزم برای  out patientشدن بیماران در اعمال چاقی

خانم سوریا بابایی
کارشناس پرستاری
خانم سهیال مهر آراد
کارشناس اتاق عمل
خانم دکتر آلیس خاچیان
استادیار دانشکده
پرستاری و مامایی
دانشگاه ایران

عنوان(  ) 15بیهوشی
جمعه  16آذر

سالن()3
هیئت رئیسه :دکتر نجفی ،دکتر شریعت محرری

 8الی 8:25

عوارض بعد از عمل جراحی الپاروسکوپی باریتریک

دکتر فرهاد صفری

 8:25الی 8:50

پره کاندیشنینگ در اعمال جراحی الپاروسکوپی شکمی برای کاهش
عوارض التهابی جراحی
پانل :تازه های انستزی در اعمال الپاروسکوپی
دکتر مهراد علیمیان ،دکتر فرهاد صفری ،دکتر هومن تیموریان ،دکتر
کسری کروندیان ،دکتر فرهاد اعتضادی
پذیرایی

دکتر اعتضادی

 8:50الی 10

 10الی 10:30

گرداننده:
دکتر ولی اهلل حسنی

عنوان( Fellowship Presentation )16
سالن ()3
هیئت رئیسه :دکتر عبدالحسینی ،دکتر جاللی ،دکتر کلیدری
 10:30الی 10:45

SASI

 10:45الی 11

مقایسه پلیکاسیون و باندینگ

دکتر احسان عبدالواحد
مجید (عراق)
دکتر نجاری

 11الی 11:15

روش های دیگر R-Yکاستریک بای پس

دکتر مهدی سلیمی

 11:15الی 11:30

ارگونومی کمک جراح ها در الپاروسکوپی

دکتر لیال ساداتی

 11:30الی 11:45

نتایج بای پس معده با یک آناستوموز در BMIهای مختلف

دکتر ناصر افشین

 11:45الی 12

درمان الپاروسکوپیک کیست کلدوک

دکتر جزایری

جمعه  16آذر

عنوان(  )17جراحی های متفرقه
سالن ()1
هیئت رئیسه :دکتر قوامی(سوئیس) ،دکتر پاکروان(آلمان) ،دکتر علی بیگی

 8الی 8:15

اشاالزی و هرنی هیاتال بزرگ

 8:15الی 8:30

 Omental Patchدر عفونت استرنوم

دکتر حسین
الحری (عراق)
دکتر طالب پور

 8:30الی 8:45

پاراتیروئیدکتومی Minimally Invasive

دکتر ذبیحی

 8:45الی 9

فوندوپلیکاسیون در مری کوتاه

دکتر پورسیدی

 9الی 9:15

سمپاتکتومی توراسیک و لومبر

دکتر کارگر

 9:15الی 9:30

اسپلنکتومی و متدهای مختلف بستن عروق ناف طحال

 9:30الی 9:45

الپاروسکوپی در بیماران ترومایی

دکتر محمد
تقی رضایی
دکتر محمودیه

 9:45الی 10

آدرنالکتومی در فئو

دکتر بربند

 10الی 10:30

پذیرایی

 10:30الی 10:45

عنوان( Tip & Tricks by video presentation )18
سالن ()1
هیئت رئیسه :دکتر توماس(امریکا)  ،دکتر فهیمی ،دکتر کیان منش(فرانسه)
چگونه مجرای کیستیک را درموارد مشکل پیدا کنیم

دکتر فهیمی

 10:45الی 11

عروق ناف طحال را چگونه ببندیم

دکتر توسلی

 11الی 11:15

طول روده باریک را چگونه محاسبه کنیم

 11:15الی 11:30

درمان  Leakدر پلیکاسیون و اسلیو را چگونه مهار کنیم

دکتر
عبدالحسینی
دکتر کرمی راد

 11:30الی 11:45

چگونه از بروز هرنی در محل تروکارها در بیماران چاق پیش گیری کنیم

 11:45الی 12

چگونه در بیماران با سابقه عمل قبلی مجددا الپاروسکوپی کنیم

دکتر کرمان
ساروی
دکتر شاپوری

