
 مراقبت از دیابت و عوارض آن

 ایسومین دوره بازآموزی منطقه

 تبریز ،8931مرداد  2-4

 ایران، انجمن دیابت ایران و متابولیسم ریزمتخصصین غدد درون انجمن

 

 دکتر فریدون عزیزی، دکتر اسداله رجب، دکتر امیر بهرامی روسای دوره:

 (8931مرداد  2روز اول )چهارشنبه 

 00:8-0088         نامثبت

 00:8-00:8   قرائت قرآن کریم و سرود جمهوری اسالمی ایران 

 00:8-00:8       سخنان افتتاحیه

 می، دکتر اسداله رجبروسای جلسه0 دکتر فریدون عزیزی، دکتر امیر بهرا

 اپیدمیولوژی دیابت در جهان و ایران  دکتر فریدون عزیزی  00:8-08088

 بندی و پاتوژنزدیابتتشخیص، طبقه  دکتر ناصر آقامحمدزاده  08088-080:8

 اصول مراقبت از دیابت  دکتر فریدون عزیزی  080:8-00088

 استراحت و پذیرایی  00088-000:8

 ومجلسه د  88:91-82:11

 ، دکتر محمدحسین آهورروسای جلسه0 دکتر مجید مبصری، دکتر محمدرضا مهاجری

 مراقبت از پرفشاری خون در دیابت  دکتر مجید مبصری  000:8-00088

 پیشگیری و درمان موثر پای دیابتی  دکتر محمدرضا مهاجری  00088-000:8

 عوارض چشمی دیابت  دکتر محمدحسین آهور  000:8-0:088

 اقامه نماز و صرف نهار  0:088-0:0:8

 0و  0های کارگاه  0:0:8-030:8

 0 دکتر جاوید صفا0 پیشگیری و مراقبت از عوارض کلیوی در بیماران دیابتی0کارگاه  -

 0 دکتر محمدرضا مهاجری0 مراقبت از بیماران دیابتی دچار زخم پا0کارگاه  -

 رگاه حضور خواهند داشت(.دقیقه است و شرکت کنندگان در هر دو کا 38)مدت هر کارگاه 



 مراقبت از دیابت و عوارض آن

 ایسومین دوره بازآموزی منطقه

 تبریز ،8931مرداد  2-4

 ایران، انجمن دیابت ایران و متابولیسم ریزمتخصصین غدد درون انجمن

 (8931مرداد  9شنبه پنج) مودروز 

 جلسه سوم 1:91-81:91

 ناه، دکتر میترا نیافرپفرهاد حسینروسای جلسه0 دکتر امیر بهرامی، دکتر 

 0و  0های هیپرگلیسمی در دیابت نوع اورژانس   دکتر امیر بهرامی  00:8-0088

 ی و درمان هیپوگلیسمیپیشگیر  پناهدکتر فرهاد حسین  0088-00:8

 نوروپاتی دیابتی  صدرا هدکتر وحید  00:8-08088

 در بالغین 0دیابت نوع    دکتر میترا نیافر  08088-080:8

 استراحت و پذیرایی  080:8-00

 جلسه چهارم  88:11-89:11

 اکبر عسگرزاده، دکتر علیفرزاد حدائق، دکتر پروین میرمیرانروسای جلسه0 دکتر 

 نقش تغذیه در پیشگیری و درمان دیابت  پروین میرمیران دکتر  00088-000:8

 درمان دیابت با داروهای خوراکی  جلیل هوشیاردکتر   000:8-00088

 انسولین درمانی  اکبر عسگرزادهدکتر علی  00088-000:8

 سالمت قلبی عروقی و داروهای پایین آورنده قندخون  دکتر فرزاد حدائق  000:8-0:088

 اقامه نماز و نهار  0:088-0:0:8

  8و  :، :های کارگاه  0:0:8-030:8

 از ابتدا تا انتها 0پناه0 پیشبرد درمان دیابت نوع 0 دکتر فرهاد حسین:کارگاه  -

 0 درمان با انسولین در بیماران دیابتی نوع یک و دکتر ربابه قرقرچی 0 دکتر اسماعیل فرجی:کارگاه -

 های قلبی عروقی در دیابتگیری از بیماری0 دکتر فرزاد حدائق0 پیش8کارگاه  -

 کارگاه حضور خواهند داشت(. سهدقیقه است و شرکت کنندگان در هر  38)مدت هر کارگاه 
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 ایران، انجمن دیابت ایران و متابولیسم ریزمتخصصین غدد درون انجمن

 (8931مرداد  4ه جمع) موسروز 

 جلسه پنجم 1:11-81:91

 ، دکتر حسین چیتیپورفرزاد نجفی منوچهر نخجوانی، دکترروسای جلسه0 دکتر 

 0سالمندان و بیماری دیابت نوع   چهر نخجوانیدکتر منو  0088-00:8

 های دیابت در بارداریمراقبت  پوردکتر فرزاد نجفی  00:8-0088

 دیابت در نوجوانان و بالغین جوان  دکتر حسین چیتی  0088-00:8

 نقش جراحی در پیشگیری و درمان دیابت   دکتر مریم برزین  00:8-08088

 استراحت  08088-080:8

 ششمجلسه   81:91-82:11

 فریدون عزیزی، دکتر سیدعادل جاهد، دکتر سارا صداقتروسای جلسه0 دکتر 

 مانیتوریک دیابت ودرمان با پمپ انسولین  دکتر سیدعادل جاهد  080:8-00088

 های دیابتنقش آموزش در مراقبت  دکتر سارا صداقت  00088-000:8

 داریت در روزهمراقبت از دیاب  دکتر فریدون عزیزی  000:8-00088

 اختتامیه   00088


