بسمه تعالی
استاد ارجمند جناب آقای دکتر ملک زاده
ریاست محترم انجمن گوارش و کبد ایران؛
با سالم و احترام،
بدینوسیله برنامه هفته جهانی گوارش  2931ازتاریخ  1-3خرداد در استان قم به شرح ذیل جهت
استحضار خدمتتان ارسال می گردد .امید آن میرود که با ایجاد بسترهای الزم بتوان فرهنگ
پیشگیری از بیماریهای گوارشی را در جامعه نهادینه کرد.

با تشکر
دکتر محمدرضا قدیر
دبیر علمی هفته جهانی گوارش استان قم

بسمه تعالی
گروه گوارش بیمارستان شهید بهشتی
واحد توسعه تحقیقات بالینی و معاونت آموزشی با همکاری دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی قم

برنامه هفته جهانی گوارش در استان قم
 2-9خرداد 3192
تاریخ

ساعت

مجری

برنامه

عنوان

گروه هدف

22/3/2

2-11

22/3/3

8/31-11

22/3/4

8-12

واحد توسعه
تحقیقات بالینی
دکتر قدیر،
دکتر سرکشیکیان
واحد توسعه
تحقیقات بالینی

اطالع رسانی

نصب پوستر ،تراکت،
برنامه های آموزشی
گزارش یک مورد سرطان
کبد و درمان آن
عالئم شایع سرطان کبد

22/3/2

11-12

گروه داخلی و گوارش

جامعه پزشکی ،دانشگاهی و
کارمندان دانشگاه
دانشجویان پزشکی،
پیراپزشکی و پرستاری
دانشجویان پزشکی،
پیراپزشکی و پرستاری و
کارمندان دانشگاه
دانشجویان پزشکی

22/3/2
22/3/7

11-12
11-12

دکتر سرکشیکیان
دکتر قدیر

22/3/8

8/31-12

گروه گوارش ،واحد
توسعه تحقیقات بالینی،
دانشکده پزشکی و
معاونت آموزشی
بیمارستان شهید بهشتی

گزارش صبحگاهی
پاسخ دهی به سواالت
از طریق تلفن
2122212
گراند راند آموزشی

برنامه رادیویی
برنامه زنده تلویزیونی
شبکه استانی قم
همایش یک روزه

بسمه تعالی

بررسی یک مورد سرطان
عوارض
با
کبد
متاستاتیک ریوی
پیشگیری از سرطان کبد
درمان سرطان کبد

سرطان کبد و راههای مدعوین
پیشگیری از آن

عموم مردم
عموم مردم

گروه گوارش بیمارستان شهید بهشتی
واحد توسعه تحقیقات بالینی و معاونت آموزشی با همکاری دانشکده پزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی قم

برنامه همایش یک روزه سرطان کبد و راههای پیشگیری از آن
چهارشنبه 92/1/8
ردیف

ساعت

عنوان سخنرانی

سخنران

1
2

8/31-8/41
8/41-2

تالوت قرآن مجید و سرود ملی جمهوری اسالمی
افتتاحیه سمینار سرطان کبد و راههای پیشگیری آن
و هفته سالمت گوارش

دکتر محمدرضا قدیر

3
4
1
2
7

2-2/21
2/21-2/41
2/41-11
11-11/21
11/21-11/41

8
2
11
11

11/41-11
11-11/21
11/21-11/41
11/41-12

تخصص

اپیدمیولوژی سرطان کبد در ایران و جهان
اتیولوژی و عالئم سرطان کبد
تشخیص سرطان کبد
استراحت و پذیرایی

دکتر سعید سرکشیکیان
دکتر پزشکی
دکتر ابوالفضل ایرانیخواه

فوق تخصص گوارش
)دبیر علمی همایش(
فوق تخصص گوارش
فوق تخصص گوارش
فوق تخصص گوارش کودکان

هپاتیت  Bو  Cو نقش آنها در سرطان کبد
غربالگری و پیشگیری از سرطان های کبدی
درمان سرطان کبد
نقش تصویربرداری در سرطان کبد
پاتولوژی درسرطان کبد

دکتر جمشید وفایی منش

متخصص داخلی

دکتر محمد باقرزاده
دکتر موسوی
دکتر سعید خسروی
دکتر محمد مهدی ریاحی

متخصص داخلی
متخصص داخلی
رادیولوژیست
پاتولوژیست

دبیر علمی همایش:آقای دکتر محمدرضا قدیر
مسئول برنامه ریزی و هماهنگی :دکتر وحید دامن پاک مقدم
مکان :میدان امام خمینی-بلوار شهید بهشتی-بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی شهید بهشتی -سالن همایش

