مقدمه
دومين کنگره پزشکي اجتماعي با محوريت پيشرفت و چشم انداز پيشگيري و کنترل بيماري هاي
غيرواگير در ايران ،دومين کنگره پزشکي اجتماعي ايران است که به پيشگيري و کنترل مهمترين بيماري ها
در کشور و جهان از نظر بار و مرگ و مير مي پردازد.
پيشگيري مقرون به صرفه ترين مداخله سالمتي است و در خصوص بيماري هاي غيرواگير و به منظور
کنترل بار اين بيماري ها ،همکاري بين بخشي و فعاليت همه ي گروه ها و دست اندرکاران باليني ،غير
باليني ،سياست گذاري ،اقتصاد ،حمل و نقل ،غذا و کشاورزي و محيط زيست نيازمند است.
اميد است اين کنگره بتواند گامي در اين مسير برداشته و نکات مهم در نقشه راه را براي دست اندرکاران
فراهم آورد.

نجم علم
ميثم
دکتر علي اپشا ي ،رئيس ا ن ي زپشکي اجتماعي اريان

در حال حاضر در کشور ،بيماريهاي غير واگير مسوول حدود  ۶۷درصد از مرگها هستند و برنامهريزي
و ادغام برنامههاي پيشگيري و کنترل بيماريهاي غير واگير در نظام سالمت و ارائه خدمات سالمت و
پيشگيري به همه مردم از دسته برنامههاي موجود در کشور براي کنترل و پيشگيري از بيماريهاي غير
واگيرمي باشند .انجام اين فعاليتها نيازمند مشارکتهاي درون و برون بخشي و مردم است .بدون مشارکت
مردم ،همکاريهاي درون و بين بخشي ،توليت مناسب وزارت بهداشت ،به کاري گيري افراد متخصص و
آگاه جهت مديريت و راهبري برنامهها ،برنامههاي حمايتطلبي و التزام اجراي آييننامهها نميتوان چشمانداز
خوبي براي پيشگيري و کنترل بيماريهاي غير واگير در کشور داشت .کنگره دو روزه پزشکي اجتماعي،
پيشرفت و چشمانداز پيشگيري و کنترل بيماريهاي غير واگير در ايران سعي دارد اهميت کنترل و
پيشگيري از اين بيماريها را متذکر شده و از شواهد موجود استفاده کرده و برنامههاي جاري و چشمانداز

اين بيماريها در کشور را به سمع و نظر مخاطبين برساند.
علم
دکتر مرضيه نجومي ،دبير ي کنگره
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ثبت نام و دريافت بسته محتواي برنامه همايش
تالوت آياتي از قرآن کريم -سرود جمهوري اسالمي ايران-

---

----

خيرمقدم و افتتاحيه
بيماري هاي غيرواگير -اهميت توجه به اين بيماري ها-
ضرورت ها و فرايند برگزاري کنگره

دکتر مرضيه نجومي

مدير گروه پزشکي اجتماعي
دانشگاه علوم پزشکي ايران

راهکارهاي پيشگيري و کنترل بيماري هاي غيرواگير مبتني بر
کلينيک هاي پيشگيري و ارتقاء سالمت -تبيين نقش و
خدمات متخصصين پزشکي اجتماعي ،پزشکان عمومي و

دکتر علي پاشا ميثمي

رئيس انجمن علمي پزشکي
اجتماعي ايران

ساير متخصصين
غلبه بر چالش هاي پيشگيري و کنترل بيماري هاي غيرواگير

دکتر سعيد نمکي

نتايج پژوهش ها در ارائه راهکارهاي نوين پيشگيري و کنترل
بيماري هاي غيرواگير (قابل تجويز توسط پزشکان بر اساس

وزير محترم بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي
معاون محترم تحقيقات و

دکتر رضا ملک زاده

نتايج پژوهش ها)

فناوري وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکي
معاون محترم آموزشي

پيشرفت در تحقق سند کنترل بيماري هاي غير واگير در
کشور و استراتژي هاي تداوم اجرائي شدن آن (انتظارات از
پزشکان عمومي ،متخصصين پزشکي اجتماعي و ساير

وزارت بهداشت ،درمان و
دکتر باقر الريجاني

آموزش پزشکي و نايب
رئيس کميته ملي بيماري هاي

متخصصين)

غيرواگير

کنترل و پيشگيري بيماري هاي غير واگير در ايران -از نظام
PHCتا پزشک خانواده (جايگاه و وظايف پزشکان عمومي و

معاون محترم بهداشت
دکتر عليرضا رئيسي

متخصصين پزشکي اجتماعي)

وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي

معاونت هاي اجتماعي-دستاوردها و حمايت هاي موجود از

دکتر سيد محمد

برنامه هاي کنترل و پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير

هادي ايازي
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پنل پيشگيري و کنترل ديابت -نسخه کاربردي و همه جانبه
گرداننده پنل :دکتر عليرضا استقامتي (استاد بيماري هاي غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي تهران )

داروهاي خط اول در پيشگيري و کنترل ديابت

دکتر عليرضا
استقامتي

11:01-11:11

رويکردهاي جامع نگر در کنترل و پيشگيري ديابت

دکتر عليرضا مهدوي

11:01-11:01

بار بيماري ديابت در ايران و جهان

دکتر کوروش کبير

مداخالت تغذيه اي در پيشگيري و کنترل ديابت

دکتر فريبا کوهداني

استاد بيماري هاي غدد و
متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي
تهران
معاون اجرايي دفتر مديريت
بيماري هاي غيرواگير
استاديار پزشکي اجتماعي ،دانشگاه
علوم پزشکي البرز
استاد تغذيه و رژيم درماني
دانشگاه علوم پزشکي تهران

راهکارهاي پيشنهادي جهت تعامل بهتر انجمن هاي
علمي تخصصي با پزشکان ،وزارت بهداشت و

دکتر اسداله رجب

رئيس انجمن ديابت ايران

سازمان هاي مردم نهاد در زمينه پيشگيري از ديابت
اهميت پيشگيري از عوارض چشمي در بيماران
ديابتي و ميزان تأثيرگذاري راهکارهاي باليني موجود

دکتر عليرضا الشئي

در کاهش بار عوارض چشمي اين بيماري

استاد چشم پزشکي دانشگاه علوم
پزشکي تهران

پرسش و پاسخ و جمع بندينهايي
ارائه مقاالت
گزارش فاز پايلوت همگروه ارزيابي و مديريت خطر
بيماريهاي غيرواگير با تمرکز بر بيماري هاي قلبي -عروقي

دکتر علي پاشا ميثمي

وديابت درجمعيت منتخب محله هاي مناطق  6۷و  6۶تهران

فراواني سندرم متابوليک در بيماران بستري در بخش

دکتر نسرين جيريايي

قلب بيمارستان قلب فرشچيان همدان در سال 6931
تاثير آموزش سبک مقابله مساله مدار بر کنترل قند

دکتر جواد جواهري

خون در بيماران ديابتي نوع 2

رئيس انجمن علمي پزشکي
اجتماعي ايران
متخصص پزشکي اجتماعي
متخصص پزشکي اجتماعي

پيشگيري اوليه از بيماريهاي قلبي عروقي با کاهش
بروز ديابت :کارآزمايي باليني با استفاده از گايد الين
AHA/ACC
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پنل پيشگيري و کنترل ديابت -نسخه کاربردي و همه جانبه
گرداننده پنل :دکتر عليرضا استقامتي (استاد بيماري هاي غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي تهران )
گزارش توصيفي غربالگري و مداخالت  CBTکوتاه
ديابت نوع دو در مراجعين به مراکز سالمت دانشگاه
علوم پزشکي اهواز در سال693۷
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پنل پيشگيري و کنترل بيماري هاي قلبي عروقي-نسخه فردي ،نسخه اجتماعي
گرداننده پنل :دکتر علي واشقاني فراهاني (رئيس مرکز تحقيقات پيشگيري اوليه از بيماري هاي قلبي عروقي دانشگاه علوم پزشکي تهران)

دکتر علي واشقاني

مديريت خطر بيماري عروق کرونر

فراهاني

نقش کلينيک هاي پيشگيري و ارتقاء سالمت
در پيشگيري و کنترل فشار خون باال
10:10-10:11
10:01-10:10

دکتر محمدرضا سهرابي

راهکارهاي عملي جايگزيني نمک در کاهش

دکتر ندا نادري

فشار خون

رئيس مرکز تحقيقات پيشگيري اوليه از
بيماري هاي قلبي عروقي دانشگاه علوم
پزشکي تهران
مدير گروه پزشکي اجتماعي دانشگاه علوم
پزشکي شهيد بهشتي
استاديار نفرولوژي دانشگاه علوم پزشکي
تهران

داروهاي خط اول در پيشگيري و کنترل

دکتر محبوب لسان

استاد نفرولوژي دانشگاه علوم پزشکي

بيماريهاي قلبي عروقي

پزشکي

تهران

دکتر مسعود قاسمي

رئيس انجمن علمي آترواسکلروز ايران

بار جهاني و کشوري بيماري هاي قلبي
عروقي ،و عوامل خطر مرسوم آن
استراتژي هاي کنترل و کاهش بار بيماري

مشاور معاونت درمان در امور بيماري هاي

هاي قلبي عروقي (سکته قلبي ،سکته

دکتر جمشيد کرمانچي

مداخالت تغذيه اي در پيشگيري و کنترل

دکتر محمد جواد حسين

رئيس دانشکده علوم تغذيه و رژيم شناسي

بيماري هاي قلبي عروقي

زاده عطار

دانشگاه علوم پزشکي تهران

مغزي) در طرح تحول سالمت

تغييرات سبک زندگي در پيشگيري و کنترل
بيماري هاي غيرواگير

دکتر محمد خواجه دلويي

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي

استاد پزشکي اجتماعي دانشگاه علوم
پزشکي مشهد

پرسش و پاسخ و جمع بندي نهايي
ارائه مقاالت
عوامل خطر بيماري هاي قلبي عروقي در
دکتر فريده کوچک

کارکنان ستادي دانشگاه علوم پزشکي

متخصص پزشکي اجتماعي

گلستان در سال 3۷
چه عواملي مي توانند خطر فشارخون باال را

ابراهيم بابايي

دوبرابر کنند؟

استراحت و پذيرايي
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گرداننده پنل :دکتر غالمرضا حيدري (رئيس مرکز تحقيقات پيشگيري و کنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي)
داروهاي خط اول در ترک سيگار
و دخانيات
پيشرفت هاي و چشم انداز کاهش
مصرف دخانيات در ايران
10:11-11:01
10:11-10:11

مالحظات ترک سيگار و دخانيات
در گروه هاي پرخطر
مشاوره ترک سيگار و دخانيات

دکتر غالمرضا حيدري
مهندس بهزاد ولي زاده
دکتر علي پاشا ميثمي

دکتر زهرا حسامي

رئيس مرکز تحقيقات پيشگيري و کنترل دخانيات
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
دبير ستاد کشوري کنترل دخانيات
رئيس انجمن پزشکي اجتماعي ايران
متخصص کنترل دخانيات مرکز تحقيقات پيشگيري و
کنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

ميزان تاثير رويکردهاي غير
دارويي ترک سيگار در کشور و
توانايي آنها در کاهش بار مصرف

دکتر اکبر نيک پژوه

استاديار پزشکي اجتماعي مرکز آموزشي ،پژوهشي و
درماني قلب شهيد رجايي

دخانيات
جمع بندي نهايي ،پرسش و پاسخ  -توزيع  DVDبرنامه بازآموزي غيرحضوري کنترل دخانيات
ارائه مقاالت
تداوم مصرف قليان در ميان زنان
ايراني :يک مطالعه کيفي
بررسي مصرف دخانيات در
بيماران فشارخوني روستايي
سالهاي  3۷و  3۶استان گيالن

دکتر شيرين شهبازي
صيقلده
دکتر رحيم خوشه چين
گيلک

دکتراي تخصصي بهداشت باروري

پزشکي عمومي /دکتراي حرفه اي

بررسي نمايش رفتار مصرف قليان
در فيلم هاي پر فروش اکران شده

دکتر کامبيز عباچي زاده

ايراني در سال 6931
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روز اول- 71/11/01سالن فرعي شماره  011( 1نفره)

پنل عوامل اجتماعي موثر بر سالمت -نقش پزشکان در کنترل عوامل اجتماعي موثر بر سالمت
گرداننده پنل :دکتر حبيب اهلل مسعودي
زمان
11:11-11:11

فريد (معاون اجتماعي سازمان بهزيستي کشور)

عنوان

سخنران

درجه علمي و تخصص

مباني عملي مداخله در عوامل اجتماعي

دکتر محمد زکريا

دانشيار پزشکي اجتماعي دانشگاه علوم

مؤثر بر سالمت

پزشکي

پزشکي تبريز

دکتر سيد محمد

معاون اجتماعي وزارت بهداشت ،درمان

هادي ايازي

و آموزش پزشکي

نقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري

دکتر محمدرضا

مديرعامل شبکه ملي پيشگيري از بيماري

و کنترل بيماري هاي غيرواگير

مسجدي

هاي غيرواگير

ارجاع اجتماعي

دکتر بهزاد دماري

مشاور سازمان امور اجتماعي کشور

عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت و
11:01-11:11

مداخالت طراحي و اجرا شده جهت تغيير
آنها به عنوان اقدام پيشگيرانه

11:01-11:01
11:11-11:01

ارگان هاي دخيل در برنامه ريزي جهت
10:11-11:01

دکتر حبيب اهلل

کنترل عوامل اجتماعي موثر بر سالمت و

مسعودي فريد

نحوه تعامل اين ارگان ها با يکديگر
10:11-10:11
10:01-10:11

معاون اجتماعي سازمان بهزيستي کشور

عوامل اجتماعي موثر بر سالمت از منظر

دکتر محسن

مدير کل امور بين الملل وزارت بهداشت،

جهاني

اسدي الري

درمان و آموزش پزشکي

نقش مشارکت مردم در کنترل عوامل
اجتماعي موثر بر سالمت

-10:01

دکتر فاطمه رجبي

معاون پژوهشي مرکز تحقيقات سالمت
مبتني بر مشارکت جامعه

پرسش و پاسخ ،جمع بندينهايي

10:01

ارائه مقاالت
بررسي رابطه وضعيت اجتماعي-اقتصادي

10:11-10:01

بستگان درجه اول بيماران مبتال به سرطان
کولورکتال و ميزان مشارکت در برنامه غربالگري

دکتر آرزو چوهدري

متخصص پزشکي اجتماعي

کولونوسکپي
بررسي و ارزيابي نگرش بانوان مدير شاغل در

10:01-10:11

دکتر فخرالسادات

نظام سالمت شهر تهران درخصوص نقش زنان

امامي اوره

درتوسعه پايدار زندگي شهري
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پنل عوامل اجتماعي موثر بر سالمت -نقش پزشکان در کنترل عوامل اجتماعي موثر بر سالمت
گرداننده پنل :دکتر حبيب اهلل مسعودي
زمان

فريد (معاون اجتماعي سازمان بهزيستي کشور)

عنوان

سخنران

درجه علمي و تخصص

دکتر زهرا صنائي

متخصص پزشکي اجتماعي

بررسي سرمايه اجتماعي و عوامل موثر برآن در

10:11-10:01

دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي همدان در
سال 693۷
ارزيابي نيازهاي سالمت جامعه براي شناسايي و

10:11-10:11

احمد مهري

اولويت بندي مشکالت سالمت در شهرستان

کارشناسي ارشد اپيدميولوژي

بندرعباس -يک مطالعه مبتني بر جامعه
بررسي ارتباط بين عوامل اجتماعي تاثير گذار بر

10:01-10:11

دکتر نرجس سرگل

سالمت و انجام آزمايش تشخيص قبل از تولد

زايي

تاالسمي در جنوب شرق ايران  -زاهدان

متخصص پزشکي اجتماعي

باور حاشيه نشينان شهر تهران در مورد

10:01-10:01

دکتر الله قديريان

جستجوي کمک در مشکالت روانپزشکي
چگونه است؟

نماز و نهار

11:01-10:01
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پنل مسووليت اجتماعي-شفافيت ،مسووليت پزشکان
گرداننده پنل  :دکتر علي پاشا ميثمي (رئيس انجمن علمي پزشکي اجتماعي ايران)
زمان

عنوان

سخنران

11:10-11:01

مسئوليت اجتماعي -مباني و ديدگاه ها

دکترعلي پاشا ميثمي

10:11-11:10

10:10-10:11
10:01-10:10
10:10-10:01

مباني و اجزاء مشارکت مستقيم شهروندان در امور
سالمتي بر مبناي مسووليت اجتماعي

درجه علمي و تخصص
رئيس انجمن علمي پزشکي
اجتماعي ايران
استاديار متخصص پزشکي

دکتر کوروش کبير

اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي
البرز

اهميت سياست ،مسئوليت اجتماعي ،شفافيت و مديريت

دکتر عباس وثوق

در پيشگيري و کنترل بيماري هاي غيرواگير

مقدم

عضو هيات علمي وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي

شفافيت در تخصيص منابع مالي و هزينه ها در نظام

دکتر مرتضي

رييس مرکز تحقيقات بهداشت

سالمت بر مبناي مسئوليت اجتماعي

ناصربخت

روان دانشگاه علوم پزشکي ايران

عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت از ديدگاه مسئوليت

دکتر محمد زکريا

دانشيار پزشکي اجتماعي دانشگاه

اجتماعي

پزشکي

علوم پزشکي تبريز

پرسش و پاسخ ،جمع بندي نهايي

11:01-10:10

ارائه مقاالت
11:01-11:01
11:11-11:01

ارتقاء سالمت جامعه ،مهمترين رسالت دانشگاه پزشکي
پاسخگو :مروري نقادانه
بررسي "جهاني سالمت دانش آموزان" در شمال غرب
کشور

دکتر سياوش مرادي

متخصص پزشکي اجتماعي

دکتر مريم سپهري

متخصص پزشکي اجتماعي

دکتر آمنه باريکاني

متخصص پزشکي اجتماعي

سالمت اجتماعي و معنوي و ارتباط آن با رفتارهاي

11:11-11:01

پرخطر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي قزوين در
سال 693۷
بررسي نقش شبکه هاي اجتماعي ارتباطي در پيشگيري از

11:01-11:11

سوء مصرف مواد مخدر در بين دانش آموزان (محيط هاي

مريم رمضاني نعيم

کارشناسي ارشد جمعيت شناسي

آموزشي مدارس و دانشگاه ها)

11:11-11:01
11:01-11:11

بررسي عوامل مديريتي تاثيرگذار برکنترل بيماران ديابتي
نوع  2مناطق روستايي استان اردبيل در سال 693۷

رامين ايماني

استراحت و پذيرايي
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پي
بهم
چش
پيش
تفص
ربانمه يلي دومين کنگره زپشکي اجتماعي  -رفت و مانداز شگيري و کنترل بيماري اهي غيرواگير رد اريان 72و  72ن 72
روز اول - 71/11/01سالن فرعي شماره  011( 1نفره)

پنل پيشگيري و کنترل حوادث با رويکرد کاهش عوامل خطر فردي و اجتماعي و نقش آموزش (فردي و
گروهي) در جمعيت تحت پوشش
گرداننده پنل :دکتر عليرضا مغيثي (معاون فني دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير و رئيس گروه پيشگيري از سوانح و حوادث)
زمان
11:11-11:01
11:01-11:11

سخنران

عنوان
راهکارهاي موجود در کاهش بار حوادث ترافيکي
در کشور
رويکردهاي بين بخشي و چند بخشي در کاهش
آسيب هاي ترافيکي

10:11-11:01
10:11-10:11

عوامل اجتماعي موثر بر مصدوميت ها

10:01-10:01

دکتر عليرضا مغيثي

غيرواگير و رئيس گروه پيشگيري
از سوانح و حوادث

چگونگي دستيابي به کاهش بار آسيبهاي ترافيکي

10:01-10:11

درجه علمي و تخصص
معاون فني دفتر مديريت بيماريهاي

خشونت خانگي ،نقش و جايگاه پزشکي اجتماعي
در اين زمينه

دکتر حميد سوري

استاد اپيدميولوژي دانشگاه علوم
پزشکي شهيد بهشتي

دکتر مژگان کاربخش

دانشيار پزشکي اجتماعي دانشگاه

داوري

علوم پزشکي تهران

دکتر پيمان سالمتي
دکتر سيدعلي آذين

استاد پزشکي اجتماعي دانشگاه
علوم پزشکي تهران
دانشيار پزشکي اجتماعي پژوهشگاه
ابن سينا جهاد دانشگاهي

پرسش و پاسخ ،جمع بندينهايي
ارائه مقاالت

10:11-10:01
10:01-10:11
17:11-10:01
17:11-17:11

تعيين ميزان شيوع پديده خشونت و علل آن در بين
دانش آموزان دبيرستاني شهرستان اردبيل
رفتار رانندگي ايرانيان و عوامل مرتبط با آن
بررسي عوامل مرتبط با حواس پرتي عابر پياده در
تصادفات منجر به آسيب عابرين
چالشها و نحوه تعامل زنان روستايي با آسيبهاي
ناشي از زلزله در کرمانشاه :يک مطالعه کيفي

13

دکتر شکوفه بنائي
دکتر نرگس
تبريزچي
دکتر ليال کنفي واحد
جواد يوسفي لبني

دکتراي فيزيولوژي پزشکي
متخصص پزشکي اجتماعي
متخصص پزشکي اجتماعي
دانشجوي دکتري آموزش بهداشت
و ارتقا سالمت

پن
سخ
ربانمه نراني اه و ل اهي روز اول -سالن فرعي شماره دو
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پنل مالحظات اقتصادي در پيشگيري و کنترل بيماري هاي غيرواگير
گرداننده پنل :دکتر افشين استوار ( سرپرست دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير معاونت بهداشت ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي)
مديرکل دفتر مديريت بيماريهاي
 Best buysدر پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير

دکتر افشين استوار

سرمايه گذاري در نظام سالمت در جهت پيشگيري و

دکتر سيد رضا

رئيس مرکز تحقيقات سالمت

کنترل بيماريهاي غيرواگير ،ميزان بازده و اثربخشي

مجدزاده

مبتني بر مشارکت جامعه

غيرواگير معاونت بهداشت ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي

11:11-11:01

11:01-11:01

سياستهاي اقتصادي نظام سالمت به منظور سرمايه گذاري
در پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير

دکتر ايرج حريرچي

معاون کل وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي
مدير مرکز همکاريهاي سازمان

بازگشت سرمايه گذاري در بيماريهاي غيرواگير در نظام

دکتر محمود

سالمت

يوسفي

چالش هاي پيشرو به منظور جهت دهي سرمايه گذاري به

دکترعلي اکبرحق

سمت پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير

دوست

نقش پزشکان اجتماعي در برنامه هاي تدوين شده به

دکتر علي پاشا

رئيس انجمن علمي پزشکي

منظور دستيابي به به اهداف توسعه پايدار

ميثمي

اجتماعي ايران

بحثت و جمع بندي نهايي

دکتر شهرام توفيقي

جهاني بهداشت در امور مديريت
سالمت
معاون برنامه ريزي راهبردي و
هماهنگي وزارت بهداشت درمان
و آموزش پزشکي

مشاور معاونت درمان در امور
اقتصاد درمان و بيمه سالمت

پرسش و پاسخ
ارائه مقاالت
خدمات پيشگيري باليني اثربخش کجا ارائه مي شوند :يک

دکتر سودابه

مطالعه مروري

هويدامنش

هزينه افسردگي در بيماران اختالالت رواني در مشهد

دکتر مليحه ضيايي

تاثير طرح تحول نظام سالمت بر شاخصهاي عملکردي

دکتر مريم بيگلري

بيمارستانهاي دولتي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي ايران

ابهري

بررسي بار بستري هاي قابل پيشگيري قبل و بعد از
اجراي طرح تحول نظام سالمت در ايران
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دکتر بختيار پيروزي

متخصص پزشکي اجتماعي
متخصص پزشکي اجتماعي
متخصص پزشکي اجتماعي
دکتراي تخصصي سياستگذاري
سالمت
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پنل نقش طب مکمل در پيشگيري و کنترل بيماري هاي غيرواگير
گرداننده پنل :دکتر حسين رضايي زاده (رئيس دانشکده طب سنتي دانشگاه علوم پزشکي تهران)

11:10-11:01
10:11-11:10
10:10-10:11
10:01-10:10
10:10-10:01

جايگاه طب ايراني در پيشگيري و کنترل

دکتر حسين

رئيس دانشکده طب سنتي دانشگاه

بيماري هاي غيرواگير

رضايي زاده

علوم پزشکي تهران

طب سوزني در پيشگيري و کنترل بيماري

دکتر امير هومن

استاديار دانشکده طب سنتي دانشگاه

هاي غيرواگير

کاظمي مطلق

علوم پزشکي تهران

سبا حسينيان

کارشناس هوميوپاتي

رويکرد ارتقاء فعاليت فيزيکي در طب

دکتر علي مظاهري

رئيس دانشکده طب سنتي دانشگاه

مکمل

نژاد

علوم پزشکي ايران

پيشگيري و کنترل بيماري هاي غيرواگير
در طب هوميوپاتي

تغيير عوامل خطر بيماري هاي غير واگير
از منظر طب سنتي ايراني

دکتر مهرداد کريمي

سياست هاي کالن استفاده از طب هاي
11:01-10:10

مکمل در پيشگيري و کنترل بيماري هاي
غيرواگير

11:10-11:01

11:11-11:10

جايگاه طب هاي مکمل در کلينک هاي
پيشگيري و ارتقاء سالمت

مدير گروه دانشکده طب سنتي دانشگاه
علوم پزشکي تهران

دکتر محمود

معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي

خدادوست

شهيد بهشتي
مدير کل برنامه ريزي فرهنگي و

دکتر حسن عظيمي

نقش غذا از ديدگاه طب سنتي ايران در

اجتماعي دانشگاه فرهنگيان

دکتر محسن

رييس مرکز تحقيقات کارآزمايي باليني

ناصري

طب سنتي و عضو پيوسته فرهنگستان

پيشگيري و کنترل بيماري هاي غيرواگير

علوم پزشکي جمهوري اسالمي

پرسش و پاسخ ،جمع بندي نهايي
ارائه مقاالت
راهبردهاي هاي تغذيه مبتني بر طب ايراني در

دکتر زهرا غورياني

پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير و مزمن
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دکتري حرفه اي پزشکي

سخن ن پن
ل
ص
ل
ربانمه را ي اه و ل اهي روز دوم -سا ن ا ي
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پرونده الکترونيک سالمت-سامانه سيب و نقش
پزشکان خانواده ،عمومي و متخصصين پزشکي
اجتماعي در پيشگيري و کنترل بيماري هاي

قـائم مقام معاون بهداشت وزارت
دکتر محمد شريعتي

بهداشت و رئيس مرکز مديريت
شبکه

غيرواگير -انتظارات /برنامه ها
اهميت توجه به عوامل اجتماعي مؤثر بر سالمت
توسط پزشکان خانواده ،عمومي و متخصصين پزشکي
اجتماعي جهت کاهش بار بيماري هاي غيرواگير در
نقش معاونت هاي اجتماعي دانشگاه ها در اين مهم

دکتر عبدالرحمن

معاون اجتماعي فرهنگي دانشگاه

رستميان

علوم پزشکي تهران

در سالن اصلي
نتايج کاربردي از رويکردهاي مبتني بر مشارکت
جامعه در پيشگيري و کنترل بيماري هاي غيرواگير-

دکتر سيد رضا

رئيس مرکز تحقيقات سالمت مبتني

هزينه اثر بخشي ارائه مراقبت ها توسط پزشکان

مجدزاده

بر مشارکت جامعه

عمومي در مقايسه با متخصصين
سياست هاي صحيح در به کارگيري پزشکان عمومي
و متخصصين پزشکي اجتماعي در کنترل و پيشگيري

مدير گروه سالمت جهاني و
دکتر امير حسين تکيان

بيماري هاي غيرواگير

سياستگزاري دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکي تهران

استقرار ايراپن در ايران -جايگاه پزشکان عمومي و
متخصصين پزشکي اجتماعي در تحقق اهداف برنامه

مديرکل دفتر مديريت بيماري هاي
دکتر افشين استوار

ايراپن

غيرواگير معاونت بهداشت ،وزارت
بهداشت

الگوي بيماري هاي غير واگير در ايران -پيش و پس
از سند بيماري هاي غيرواگير-نقش مداخالت انجام

رئيس مرکز تحقيقات بيماري هاي
دکتر فرشاد فرزادفر

شده توسط پزشکان عمومي در تغيير اين الگو

غيرواگير پژوهشگاه علوم غدد و
متابوليسم

سالمت اجتماعي ،پزشکي اجتماعي و پيشگيري و

دکتر محمد زکريا

دانشيار پزشکي اجتماعي دانشگاه

کنترل بيماري هاي غيرواگير

پزشکي

علوم پزشکي تبريز
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پنل پيشگيري و کنترل سرطانها – رويکردهاي فردي ،مبتني بر خانواده و جامعه
گرداننده پنل :دکتر علي قنبري مطلق (رئيس اداره سرطان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي)

11:01-11:11
11:01-11:01

تآثير طرح تحول سالمت بر مديريت و

دکتر علي قنبري

رئيس اداره سرطان وزارت بهداشت،

درمان سرطان

مطلق

درمان و آموزش پزشکي

رويکردهاي پيشگيري از سرطان هاي

جناب آقاي دکتر

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکي و

دستگاه گوارش در کشور

عليرضا دالوري

خدمات بهداشتي درماني تهران

نظام ثبت سرطان ،چالش ها و

دکتر کامبيز

دانشيار پزشکي اجتماعي دانشگاه علوم

راهکارهاي ارتقاء

عباچي زاده

پزشکي شهيد بهشتي

راهکارهاي کاهش بار سرطان سينه در

دکتر حبيب اهلل

رييس انستيتو کانسر و دانشيار جراحي

کشور

محمودزاده

عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران

پيشگيري و کنترل سرطان هاي شايع

دکتر رمضانعلي

دانشيار خون و سرطان بالغين دانشگاه

جوانان و نوجوانان

شريفيان

علوم پزشکي تهران

مداخالت تغذيه اي در پيشگيري و کنترل
سرطان ها
سرطان هاي توارثي از نگاه ملي

دکتر ميترا زراتي

استاديار تغذيه و رژيم درماني دانشگاه
علوم پزشکي ايران

دکتر کيوان مجيد

رئيس پژوهشکده سرطان معتمد جهاد

زاده

دانشگاهي

پرسش و پاسخ ،جمع بندي نهايي
ارائه مقاالت
برآورد اندازه فراواني مصرف الکل با استفاده از
 NSUMبراي برنامه هاي پيشگيري در

سکينه ناروئي

کارشناسي ارشد اپيدميولوژي

شهرستان ايرانشهر -سيستان و بلوچستان
افزايش انسيدانس ،کاهش سن و تغيير توزيع

دکتر شيرين

جغرافيايي سرطان در ميان زنان ايراني

شهبازي صيقلده

دکتراي تخصصي بهداشت باروري

بررسي نتايج غربالگري سرطان کولورکتال در
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان از ابتداي سال

دکتر زهرا روانخواه

پزشک

 3۷تا پايان شهريور 3۶
بررسي عوامل مرتبط با مرگ و مير در بيماران

دکتر عبدالرحيم

با تومورهاي سيستم اعصاب مرکزي و محيطي

افخم زاده
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متخصص پزشکي اجتماعي
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پنل پيشگيري و کنترل سرطانها – رويکردهاي فردي ،مبتني بر خانواده و جامعه
گرداننده پنل :دکتر علي قنبري مطلق (رئيس اداره سرطان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي)
بررسي بقاي بيماران مبتال به سرطان پستان در
کاشان در طي سالهاي  39تا 39
ارزشيابي برنامه آموزشي مبتني بر مدل رويکرد
فرآيند عمل بهداشتي بر رفتار ماموگرافي در
زنان باالي  14سال شهر تهران

دکتر مجتبي صحت

پزشک  -دکتراي تخصصي اپيدميولوژي

دکتر فاطمه

دکتراي تخصصي آموزش بهداشت و ارتقا

پورحاجي

سالمت

بررسي نقش پزشکي شخصي در پيشگيري از
سرطان هاي کولورکتال با تمرکز بر جنبه هاي
اقتصادي
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فاطمه گرگاني

دانشجوي علوم پزشکي دانشگاه علوم
پزشکي تهران

پي
بهم
چش
پيش
تفص
ربانمه يلي دومين کنگره زپشکي اجتماعي  -رفت و مانداز شگيري و کنترل بيماري اهي غيرواگير رد اريان 72و  72ن 72

گرادننده پنل :دکتر فرزين حلبچي (دانشيار پزشکي ورزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران)

11:01-10:11

مداخالت موثر به منظور ارتقاي فعاليت فيزيکي

دکتر فرزين

دانشيار پزشکي ورزشي دانشگاه علوم

و کنترل چاقي

حلبچي

پزشکي تهران

حداقل هاي قابل قبول فعاليت فيزکي در گروه

دکتر آبتين حيدر

هاي سني و جنسي مختلف

زاده

مداخالت موثر به منظور ارتقاء فعاليت فيزيکي

دکتر مريم

استاديار پزشکي ورزشي دانشگاه

در افراد بيمار

ابوالحسني

علوم پزشکي تهران

سرپرست مرکز سنجش آموزش
پزشکي وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي

نقش پزشکان عمومي در آموزش راهکارهاي
10:11-10:11

مناسب و کارآمد به مراجعين در جهت ايجاد

دکتر مهستي

مدير گروه پزشکي اجتماعي دانشگاه

تغيير و نهادينه ساختن سبک زندگي همراه با

عليزاده

علوم پزشکي تبريز

فعاليت فيزيکي
روش هاي ارزيابي مداخالت فعاليت فيزيکي و

دکتر امين عيسي

استاديار دکتراي تخصصي فيزيولوژي

نژاد

ورزش

تجربه موفق ارتقاء فعاليت فيزيکي نوجوانان با

دکتر سيد

دانشيار پزشکي اجتماعي دانشگاه

استفاده از مدل همکاري هاي بين بخشي

عليرضا مروجي

علوم پزشکي کاشان

مداخالت تغذيه اي در پيشگيري و کنترل چاقي

دکتر آتوسا سعيد

استاديار تغذيه و رژيم درماني

و اضافه وزن

پور

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

چاقي بر اساس شاخص هاي حداقلي متناسب با
سن و جنسيت

مداخالت فردي جهت پيشگيري و کنترل اضافه
وزن و چاقي ،رويکردهاي کاربردي در بالين
چالش ها و راهکارهاي نهادينه کردن ارتقاء
فعاليت فيزيکي در شهروندان ،گزارش يک
تجربه عيني

دکتر علي دواتي

علوم پزشکي شاهد

دکتر سعيد

مدير گروه پزشکي اجتماعي دانشگاه

صادقيه اهري

علوم پزشکي اردبيل

پرسش و پاسخ ،جمع بندي نهايي
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دانشيار پزشکي اجتماعي دانشگاه
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گرادننده پنل :دکتر فرزين حلبچي (دانشيار پزشکي ورزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران)
ارائه مقاالت
نسخه فارسي پرسشنامه سبک زندگي سالم و کنترل
شخصي :يک تحليل عامل تائيدي

دکتر حبيبه احمدي
پور

بررسي تاثير باالرفتن از پله ها در کنترل و پيشگيري از
بيماريهاي غير واگير

دکتر زهرا زماني

بررسي تاثير مداخله آموزشي مبتني بر الگوي فرانظري

دکتر معصومه

در ارتقاي سطح فعاليت فيزيکي افراد پيش ديابتي

هاشميان

دانش ،نگرش و الگوي فعاليت فيزيکي در دانش
آموزان راهنمايي در اصفهان 6931
مشارکت والدين در مداخالت پيشگيري از چاقي

دکتر عاطفه واعظي
دکتر مريم

کودکان :يک مرور سيستماتيک

عمادزاده

تاثير مداخله جمعيت محور در حيطه فعاليت بدني

دکتر مريم برادران

براي زنان چاق و دچار اضافه وزن روستايي

بي نظير

تحليل محتواي يک استند آپ کمدي پر بيننده از

دکتر کامبيز عباچي
زاده

ديدگاه جامعه شناسي چاقي
آيا استراتژي هدف گذاري در افزايش فعاليت فيزيکي
مادران داراي فرزند  6تا  5ساله موثر است؟ طراحي
مطالعه
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دکتر نسرين
جيريايي

دانشيار پزشکي اجتماعي
متخصص پزشکي اجتماعي
دکتراي آموزش بهداشت وارتقاء سالمت
متخصص پزشکي اجتماعي
متخصص پزشکي اجتماعي
متخصص پزشکي اجتماعي
دانشيار پزشکي اجتماعي

متخصص پزشکي اجتماعي
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پنل پيشگيري و کنترل بيماريهاي اسکلتي ،عضالني ،سالمندي -محيط کار سالم
گرداننده پنل :دکتر محمدرضا سهرابي (مدير گروه پزشکي اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي )
اپيدميولوژي بيماريهاي اسکلتي-

دکتر محمدرضا

مدير گروه پزشکي اجتماعي دانشگاه

عضالني و سالمندي در ايران و جهان

سهرابي

علوم پزشکي شهيد بهشتي

رويکردهاي عملي در پيشگيري از

دکتر سيده زهرا

مدير گروه طب فيزيکي دانشگاه علوم

بيماريهاي اسکلتي عضالني در جامعه

امامي رضوي

پزشکي تهران

دکتر عبدالرحمن

معاون اجتماعي و فرهنگي دانشگاه

رستميان

علوم پزشکي تهران

آموزش سالمت و سواد سالمتي در
10:10-10:11

پيشگيري از بيماريهاي اسکلتي-
عضالني
نقش کلينيکهاي پيشگيري و ارتقاء

10:01-10:10

سالمت در ارتقاء فعاليت فيزيکي و

دکتر زهرا محتشم

استاد پزشکي اجتماعي دانشگاه علوم

پيشگيري از بيماريهاي اسکلتي عضالني

اميري

پزشکي گيالن

در سالمندان
 ،جمع بندي نهايي
بررسي مقايسه اي اختالالت عضالني
اسکلتي در پرستاران با کادر اداري مالي

دکتر فرحناز خواجه
نصيري

بيمارستان هاي علوم پزشکي تهران

مليسا مهديان

ارگونومي در مطب دندانپزشکي
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دکتراي تخصصي بهداشت حرفه اي
کارشناسي ارشد معماري داخلي

پن
سخ
ربانمه نراني اه و ل اهي روز دوم -سالن فرعي شماره يک
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روز دوم - 71/11/00سالن فرعي شماره  011( 1نفره)

پنل پيشگيري و کنترل بيماري هاي تنفسي -دخانيات ،آلودگي هوا
گرداننده پنل :دکتر مهدي نجمي (رييس اداره بيماريهاي مزمن تنفسي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي)
زمان

عنوان

سخنران

استراتژي هاي وزارت بهداشت در

11:10-11:11

پيشگيري و کنترل بيماري هاي

دکتر مهدي نجمي

مزمن تنفسي
رويکردهاي عملي جامع نگر در

11:01-11:10

مهار عوامل خطر بيماري هاي مزمن
تنفسي

11:10-11:01
10:11-11:10

راهکارهاي عملي پيشگيري و کنترل
مصرف دخانيات در جوانان
راه هاي کنترل عوامل خطر محيطي
بيماري هاي مزمن تنفسي

دکتر محمد علي جواد
موسوي
دکتر غالمرضا حيدري
دکتر مهرداد عسکريان

درجه علمي و تخصص
رييس اداره بيماريهاي مزمن تنفسي وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي

معاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي ايران
رئيس مرکز تحقيقات پيشگيري و کنترل
دخانيات دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
مدير گروه پزشکي اجتماعي دانشگاه علوم
پزشکي شيراز

سياست ها و اقدامات وزارت

10:10-10:11

بهداشت در زمينه پيشگيري و کنترل

مهندس بهزاد ولي زاده

دبير ستاد کشوري کنترل دخانيات

مصرف دخانيات

10:01-10:10

سياست ها و اقدامات وزارت
بهداشت در زمينه کنترل آلودگي هوا

سرپرست گروه "سالمت هوا" مرکز سالمت
دکتر عباس شاهسوني

آموزش پزشکي

10:11-10:01
10:01-10:11

محيط و کار وزارت بهداشت ،درمان و

پرسش و پاسخ
جمع بندي نهايي

دکتر مهدي نجمي

نماز و نهار

11:01-10:01
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رييس اداره بيماريهاي مزمن تنفسي وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
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پنل بار بيماري هاي غيرواگير-نقش پزشکان در کاهش بار و محاسبه صحيح شاخص ها
گرداننده پنل :آقاي دکتر فرشاد فرزادفر (رئيس مرکز تحقيقات بيماري هاي غيرواگير پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم)
ساعت
11:01-11:01

سخنران

عنوان
نقش داده هاي گردآوري شده توسط پزشکان در
محاسبه بار بيماري ها

معاون تحقيقات و فن
دکتر فريد نجفي

مدير گروه سالمت جهاني

تحول سالمت در محاسبه بار بيماري ها جهت تعيين

دکتر اميرحسين

و سياستگزاري دانشکده

تاثير مداخالت به منظور کاهش بار بيماري هاي

تکيان

بهداشت دانشگاه علوم

غيرواگير (سکته قلبي ،سکته مغزي ،سرطان ها)
چالش هاي ارزيابي بار و خطر بيماري هاي
10:01-10:11

غيرواگير در مطالعات کشوري در تعيين راهکارهاي
پيشگيرانه

10:01-10:01

پزشکي تهران
رئيس مرکز تحقيقات
دکتر فرشاد

بيماري هاي غيرواگير

فرزادفر

پژوهشگاه علوم غدد و
متابوليسم

راهکارهاي باليني کنترل بار بيماري هاي غيرواگير

دکتر علي پاشا

رئيس انجمن علمي

ميثمي

پزشکي اجتماعي ايران

مشارکت پزشکان عمومي و متخصصان در اجراي
11:11-10:01

معاون اجرايي دفتر بيماري

روند ارجاع و کاهش بار بيماري هاي غيرواگير با

دکتر عليرضا

هاي غيرواگير وزارت

توجه به طرح پزشک خانواده ،چگونگي افزايش

مهدوي

بهداشت ،درمان و آموزش

کارآئي آن.
11:11-11:11

آوري دانشگاه علوم
پزشکي کرمانشاه

استراتژي هاي افزايش صحت اطالعات در طرح
10:11-11:01

درجه علمي و تخصص

پزشکي
پرسش و پاسخ ،جمع بندي نهايي
ارائه مقاالت

11:01-11:11

برآورد بار اقتصادي ناشي از بيماري سکته قلبي

کامران ابراهيمي

کارشناسي ارشد اپيدميولوژي

دکتر بتول رباني

متخصص پزشکي اجتماعي

تعيين سالهاي تعديل شده عمر در موارد مرگ ناشي از

11:11-11:01

بيماريهاي غيرواگير در جمعيت تحت پوشش دانشگاه
علوم پزشکي کرمان در سال 693۷

11:01-11:11

استراحت و پذيرايي
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پنل نظام مراقبت بيماري هاي غير واگير
گرداننده پنل :دکتر افشين استوار (سرپرست دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير معاونت بهداشت ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي)
درجه علمي و تخصص

زمان

عنوان

سخنران

11:11-11:01

کليات نظام مراقبت بيماري هاي غير واگير

دکتر افشين استوار

نظام مراقبت مرگ و مير ناشي از بيماري هاي

دکتر اردشير

غيرواگير

خسروي

نظام مراقبت ناتواني هاي مرتبط با بيماري هاي

دکتر غالمرضا

مسئول دبيرخانه ثبت سرطان وزارت

غيرواگير

روشندل

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي

نظام مراقبت عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير

دکتر فرشاد فرزادفر

چالش هاي نظام مراقبت بيماري هاي غيرواگير

دکتر جليل کوهپايه

سرپرست دانشگاه علوم پزشکي و

و راهکارهاي ارتقاء کيفي داده هاي آن

زاده اصفهاني

خدمات بهداشتي درماني ايران

مديرکل دفتر مديريت بيماري هاي
غيرواگير معاونت بهداشت ،وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
11:01-11:11

10:11-11:01

عضو هيات علمي پژوهشي ستاد وزارت
بهداشت و رئيس اداره اطالعات و آمار
مرکز مديريت شبکه

رئيس مرکز تحقيقات بيماري هاي
10:11-10:11

غيرواگير پژوهشگاه علوم غدد و
متابوليسم

10:01-10:11

10:01-10:01

پاسخگويي در نظام ارائه خدمات سالمت در
پيشگيري و کنترل بيماري هاي غيرواگير

10:11-10:01

معاون فني دفتر مديريت بيماري هاي
دکتر عليرضا مغيثي

غيرواگير و رئيس گروه پيشگيري از
سوانح و حوادث

پرس و پاسخ ،جمع بندي نهايي
ارائه مقاالت

10:01-10:11

باورها درمورد کمک هاي اوليه سالمت روان در

دکتر آزاده سياري

بين بالغين

فرد

بررسي تأثير پزشک خانواده در شناسايي و
17:11-10:01

مديريت بيماران مبتال به فشارخون باال و ديابت
در استان گلستان

17:11-17:11

دکتر معصومه
غالمي

رجيستري بيماري ها و پيامدهاي سالمت محور

دکتر اردشير علي

مطالعات حوزه اجتماعي پزشکي اجتماعي

زاده شهريور
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متخصص پزشکي اجتماعي

دکتري تخصصي سياستگذاري سالمت

پزشک عمومي
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پنل پيشگيري و کنترل اختالل چربي خون-نسخه مبتني بر دارو ،همراه با توجه به سفره
گرداننده پنل :دکتر منوچهر نخجواني (استاد بيماري هاي غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي تهران)

11:01-11:10
11:10-11:01

رويکردهاي باليني کنترل اختالالت چربي خون

دکتر منوچهر

استاد بيماري هاي غدد و متابوليسم

توسط پزشکان

نخجواني

دانشگاه علوم پزشکي تهران

راهکارهاي جامع نگر در تغيير عوامل خطر

دکتر مژده

استاديار گروه پزشکي اجتماعي

اختالالت چربي خون

رمضاني

دانشگاه علوم پزشکي ايران

اصول و الگوريتم تشخيصي اختالالت چربي

دکتر نويد

دانشيار پزشکي اجتماعي دانشگاه

خون

محمدي

علوم پزشکي قزوين

مداخالت تغذيه اي در پيشگيري و کنترل
اختالالت چربي خون

دکتر سوده رازقي

استاديار تغذيه و رژيم درماني
دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
رئيس اداره بيماري هاي غدد و

نقش پزشک خانواده در پيشگيري از اختالالت

دکتر شهين

چربي خون

ياراحمدي

نقش کلينيک هاي پيشگيري و ارتقاء سالمت

دکتر آزيتا خيل

دانشيار پزشکي اجتماعي دانشگاه

در پيشگيري بروز از اختالالت چربي خون

تاش

علوم پزشکي تهران

متابوليسم وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکي

پرسش و پاسخ ،جمع بندي نهايي
ارائه مقاالت
نقطه برش مطلوب شاخص توده چربي و درصد
چربي بدن براي پيشگويي سندرم متابوليک :بخشي از
نتايج مطالعه آينده نگر بيماريهاي غيرواگير در ايران
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پنل مداخالت تغذيه اي در پيشگيري و کنترل بيماري هاي غيرواگير -از مزرعه تا سفره
گرداننده پنل :دکتر نويد محمدي ( دانشيار پزشکي اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي قزوين)
نقش کلينيک هاي پيشگيري و ارتقاء سالمت در
دکتر نويد محمدي

ارتقاء وضعيت تغذيه اي افراد و خانواده در
راستاي پيشگيري و کنترل بيماريهاي غيرواگير
سياستهاي تشويقي و تنبيهي موجود و ميزان تحقق

دکتر کوروش
جعفريان

علوم پزشکي تهران

رويکردهاي جامع نگر در مداخالت تغذيه اي

دکتر سيدضياءالدين

رئيس انجمن علمي غذا و تغذيه حامي

کاهش خطر بيماري هاي غيرواگير در کشور

مظهري

سالمت ايران

در صنايع غذايي

پيشرفت برنامه هاي تغذيه اي پيشگيري از

10:11-10:11

پزشکي قزوين
دانشيار تغذيه و رژيم درماني دانشگاه

آنها در کنترل عوامل خطر بيماري هاي غيرواگير

10:11-11:01

دانشيار پزشکي اجتماعي دانشگاه علوم

بيماريهاي غيرواگير ،چالش هاي تحقق اهداف

دکتر زهرا عبدالهي

برنامه ها
پيشگيري از بيماريهاي غير واگير در کشور در گرو

دکتر ربابه شيخ

تغيير رويکرد نظام ارائه خدمات

االسالم

نقش متخصصين تغذيه در پيشگيري و کنترل

دکتر جالل الدين

مدير کل دفتر بهبود تغذيه وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
دانشيار عضو هيات علمي وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
رئيس هيات مديره انجمن تغذيه ايران

بيماريهاي غيرواگير و رسالت انجمن ها

ميرزاي رزاز

چالش هاي مداخالت تغذيه اي بر مبناي پزشک

دکتر محبوبه

دبير کميته آموزش انجمن علمي پزشکان

خانواده و پزشکان عمومي در کشور

گلستاني

عمومي کشور

پرسش و پاسخ ،جمع بندي نهايي
ارائه مقاالت
بررسي اثر تنظيم متابوليک بدن به وسيله رژيم

دکتر فرزاد

غذايي مناسب در کاهش بروز بيماري هاي مزمن

برهمندپور

ارتباط دريافت غذايي کلسيم با ريسک بروز فشار
خون :يک مطالعه مروري و متااناليز دوز-پاسخ
ارتباط وزن تولد با وقوع بيماري هاي قلبي در
بزرگسالي ،متا آناليز
نقش برچسبهاي تغذيه اي :مداخله در جامعه
براي کاهش خطرات بيماريهاي غير واگير

31

متخصص تغذيه

احمد جيدي

کارشناسي ارشد علوم بهداشتي در تغذيه

مريم صفابخش

کارشناسي ارشد علوم تغذيه

پانتهآ منصوري

کارشناسي ارشد علوم بهداشتي در تغذيه
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پنل همکاري بين بخشي در پيشگيري و کنترل بيماري هاي غير واگير
گرداننده پنل :دکتر نرگس رستمي گوران (رئيس اداره همکاري بين بخشي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي)
ساختار و فرايند همکاري بين بخشي براي

دکتر عباس وثوق مقدم

پيشگيري و کنترل بيماري هاي غيرواگير
11:01-11:10

دکتر شيوا مافي مرادي

نظام نامه استاني مديريت جامع سالمت
همکاري بين بخشي جهت پيشگيري و کنترل

11:10-11:01

دکتر عبدالرحمن رستميان

بيماري هاي غير واگير در معاونت هاي
اجتماعي دانشگاه ها ،چالش ها و راهکارها

عضو هيات علمي دبيرخانه شوراي
عالي سالمت و امنيت غذايي
کارشناس محترم دبيرخانه شوراي
عالي سالمت وامنيت غذايي
معاون اجتماعي فرهنگي دانشگاه علوم
پزشکي تهران
عضو دبيرخانه و مسئول پيگيري

مصوبات شوراي عالي سالمت و امنيت غذايي

دکتر نيلوفر پيکري

در پيشگيري و کنترل بيماري هاي غيرواگير

مصوبات کميته ملي پيشگيري و کنترل
بيماري هاي غيرواگير کشور

دکتر سعيد سعادت

دبيرخانه هاي سالمت در دستگاه هاي اجرايي

مدير کل دفتر سالمت غذا و محيط
زيست جهاد کشاورزي
رئيس اداره همکاري بين بخشي

تفاهم نامه هاي همکاري ،ابزاري براي تقويت

دکتر نرگس رستمي گوران

همکاري بين بخشي

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي
عضو هيات مديره انجمن علمي

دکتر مسعود مطلبي

جشنواره مسئوليت پذيري اجتماعي

آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
ايران

پرسش و پاسخ ،جمع بندي نهايي
بررسي ارتباط بين حمايت اجتماعي درک شده
دکتر خاطره عنبري

با توان خود مراقبتي در بيماران مبتال به نارسايي
قلبي شهر خرم آباد در سال 693۶

نماز و نهار
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گردهمايي کمپين سرطان
توسط انجمن علمي دانشجويي پزشکي AMSA
قرائت قرآن – سرود ملي  -خيرمقدم

-

-

دوره آموزشي سرطان (پيشگيري از

دکتر کيوان

رئيس محترم پژوهشکده سرطان معتمد جهاد

سرطان هاي توارثي)

مجيدزاده

دانشگاهي

پخش کليپ
دوره آموزشي سرطان (فناوري هاي

دکتر رامين

معاون محترم پژوهشي و فناوري پژوهشکده

نوين در درمان سرطان)

صرامي

سرطان معتمد جهاد دانشگاهي

پخش کليپ
شرح فعاليت هاي کمپين سرطان توسط انجمن علمي دانشجويي پزشکي AMSA
ويژه برنامه هنري  -ادبي با حضور جمعي از هنرمندان و ورزشکاران کشور
بهزاد رحيم خاني
فرحناز منافي ظاهر
صابر قديمي
علي محمودي
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برنامه نشست مديران بيماريهاي غيرواگير دانشگاههاي علوم پزشکي کشور 23 ،بهمن ماه 693۶
زمان

عنوان

0:01-0:11

قرائت قرآن کريم و سرود جمهوري اسالمي ايران
برنامه هاي دفتر مديريت بيماري هاي غيرواگير در

0:01-7:11

سال 6933

-

-

جناب آقاي دکتر
افشين استوار

-6برنامه عملياتي سال  6933پيشگيري از حوادث
7:11-7:01

سخنران

درجه علمي و تخصص

-2تدوين برنامه دوساالنه کارگروه سبک زندگي سالم
و ايراپن مرتبط با سند استاني غيرواگير

جناب آقاي دکتر
عليرضا مغيثي

مديرکل محترم دفتر مديريت بيماري
هاي غيرواگير معاونت بهداشت،
وزارت بهداشت
معاون محترم فني دفتر مديريت
بيماريهاي غيرواگير و رئيس گروه
پيشگيري از سوانح و حوادث

-6برنامه عملياتي سال  6933دفتر مديريت بيماري
هاي غيرواگير
7:01-11:11

-2گزارش ها و شاخص هاي خدمات قلب و عروق
و ديابت در سامانه سيب

جناب آقاي دکتر
عليرضا مهدوي هزاوه

معاون محترم اجرايي دفتر بيماري هاي
غيرواگير وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي

خدمات جديد ديابت در سامانه سيب
11:11-11:01

برنامه ملي مديريت سرطان

11:01-11:10

جناب دکتر علي

رئيس محترم اداره سرطان وزارت

قنبري مطلق

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي

استراحت و پذيرايي
-6گزارش اقدامات محدود کننده تبليغات کاالهاي

11:10-11:10

آسيب رسان

جناب آقاي عباس

مدير گروه محترم عوامل خطر غير

-2چارچوب ملي پايش (برنامه هاي پيشگيري و

پرياني

واگير

کنترل بيماريهاي غيرواگير )
11:10-10:01

سرکار خانم دکتر

برنامه هاي ژنتيک اجتماعي در سال 6933

طاهره سماوات

مدير گروه محترم برنامه ژنتيک

10:01-11:11

نماز و نهار

11:11-10:01

پرسش و پاسخ همکاران دانشگاه هاي علوم پزشکي

10:01-11:11

جناب آقاي دکتر

جمع بندي

افشين استوار
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مديرکل محترم دفتر مديريت بيماري
هاي غيرواگير معاونت بهداشت،
وزارت بهداشت

يادداشت
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يادداشت
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يادداشت
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يادداشت
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يادداشت
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