فعالیتهای مرکس تحقیقات گوارش و کبذ گلستان در هفته سالمت گوارش _1396
عنوان فعالیت

تاریخ

روز

1396/3/1

یکطٌبِ

هصاحبِ تلَیشیًَی رئیس هزکش تحقیقات با هَضَع IBD

1396/3/2

دٍضٌبِ

ٍیشیت رایگاى بیواراى  IBDتَسط فَق تخصصیي هحتزم گَارش

1396/3/3

سِ ضٌبِ

ارائِ هطاٍرُ رایگاى بِ بیواراى ( IBDرٍاًطٌاسی ،تغذیِ)...،

1396/3/4

چْارضٌبِ

بزگشاری کارگاُ آهَسضی بزای بیواراى  IBDجْت هقابلِ با استزس

1396/3/5

پٌج ضٌبِ

بزگشاری سویٌار آهَسضی  IBDبزای پشضکاى ،پزسٌل ٍ داًطجَیاى

1396/3/7

ضٌبِ

1396/3/8

یکطٌبِ

بزگشاری صٍرًال کالب بزای داًطجَیاى با هَضَع IBD
ٍیشیت رایگاى رٍهاتَلَصی ٍ چطن پشضکی بزای بیواراى IBD

سایر فعالیتها :تهیه و توزیع بروشورهای آموزشی ،اطالع رسانی در خصوص بانک اطالعات
 IBDبا تهیه و نصب پوستر و بنر ،و نیس هماهنگی با شرکتهای دارویی برای ارائه خذمات در
سطح استان

آدرس :گرگان-بلوار شهید صیاد شیرازی-بیمارستان شهید صیاد شیرازی-مرکس تحقیقات گوارش و کبد گلستان
تلفه( 017-32251910 :داخلی ) 2637

پست الکتروویکgrcgh@goums.ac.ir :

ّفتِ جْاًی گَارش
سویٌار باسآهَسی بیواری ّای التْابی رٍدُ )(IBD
رٍس پٌج ضٌبِ 1396/3/4
هکاى :گزگاى ،داًطگاُ علَم پشضکی گلستاى ،سالي کٌفزاًس هجوَعِ آهَسضی فلسفی
ساعت

عنوان

سخنران

8-8:30

تالٍت قزآى ٍ خَضاهذگَیی

-

8:30-9:30

بیواری ّای التْابی رٍدُ :اپیذهیَلَصی ٍ پاتَصًش

دکتز ضْزیار سوٌاًی

9:30-10:30

رٍضْای تطخیصی

دکتز هسعَد خَش ًیا

10:30-11

درهاى ّای دارٍیی رایج

دکتز علیزضا ًَرٍسی

11-11:30

استزاحت ٍ پذیزایی

11:30-12

درهاى ّای دارٍیی جذیذ

دکتز تقی اهیزیاًی

12-12:30

بیواری ّای التْابی رٍدُ :عَارض بیواری

دکتزساهاى الَْیی

12:30-13

درگیزی ّای خارج رٍدُ ای :هطکالت هفصلی ٍ استخَاًی

دکتز ًفیسِ عبذالْی

13-14

ًواسًْ -ار

14-14:30

حوایت عاطفی اس بیوار هبتال

دکتز فیزٍسُ درخطاى پَر

14:30-15

پاسخ بِ سَاالت هتذاٍل در هَرد تغذیِ ایي بیواراى

دکتز سویزا عطقی ًیا

15-15:30

پیص آگْی بیواری التْابی رٍدُ

دکتز عبذاهلل پَضاًی

-16:00

ّوکاری هزکش تحقیقات گَارش ٍ کبذ گلستاى با پزٍصُ کطَری

دکتز سیوا بطارت

15:30

ثبت بیواری التْابی رٍدُ

-16:30

پزسص ٍ پاسخ

16:00
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