برنامه روزانه دهمین کنگره کشوری سوختگی (مجازی)
 7-6آبان ماه 0011
سالن اصلی روز دوم  -جمعه 0011/10/17
تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید  -سرود ملی

8:53-8:53

موضوع :بازسازی سوختگی های سر و صورت

دبیرعلمی  :دکترمحمد حسین
حسامی رستمی

هیات رئیسه:
دکتر کمال سید فروتن ،دکتر کائیدی مجد  ،دکتر فرهاد حافظی ،دکتر حامد باطنی ،دکتر امید یوسف نژاد
ردیف

ساعت ارائه

عنوان سخنرانی

ارائه دهنده

افیلیشن

1

38:53-38:53

بازسازی در سوختگی های سر و صورت
 ،اصول و جزئیات

دکتر محمد حسین
حسامی رستمی

استادیار جراحی پالستیک و
ترمیمی ،دانشگاه علوم پزشکی
مازندران ،ساری ،ایران

2

38:53-38:33

بازسازی بینی ،پیشنهاد الگوریتم در
بازسازی های بینی در سوختگی های
کل صورت

دکتر محمد حسین
حسامی رستمی

استادیار جراحی پالستیک و
ترمیمی ،دانشگاه علوم پزشکی
مازندران ،ساری ،ایران

O58

5

38:33-30:30

درمان اسکار در سوختگی ها و استفاده
از اینتگرا

دکتر
ادوارد ترجت

پزشک فوق تخصص جراح
پالستیک و ترمیمی -دانشگاه
آلبرتا کانادا

-

5

30:30-30:10

کاربرد استخوان سازی مصنوعی در
پیامدهای سوختگی

دکتر
مایکل ماسلیس

دپارتمان جراحی پالستیک و
ترمیمی دانشگاه پالمو بخش
سوختگی بیمارستان سیویکو

-

3

30:10-30:55

مدیریت سوختگی صورت

Dr Naiem
Moiemen

پزشک فوق تخصص جراح
پالستیک و ترمیمی ،دانشگاه
بیرمنگام

-

6

30:55-30:31

سلول بنیادی در سوختگی عمیق درجه
دو

Dr Ahmet
Cinar Yasti

پزشک فوق تخصص جراح
پالستیک و ترمیمی ،دانشگاه
توسعه علوم بهداشتی

-

1

کد مقاله
O57

ردیف

ساعت ارائه

عنوان سخنرانی

ارائه دهنده

افیلیشن

کد مقاله

0

30:31-30:30

8

30:30-13:30

دگزامتازون در کاهش ادم و
اکیموز ،اگزودا تهوع و استفراغ در
سوختگی سر و گردن کودکان در
بیمارستان مراکز سوانح سوختگی
زارع ساری -یک مطالعه آینده
نگر
Acute burn facial
management

دکتر
علیرضا مهربان

متخصص اطفال ،مرکز روانپزشکی و
سوختگی زارع ساری ،دانشگاه علوم
پزشکی مازندران ،ساری ،ایران

O59

دکتر
شهریار شاهرخی

0

13:30-13: 25

بازسازی صورت در سوختگی

دکتر
علی پیرایش

Assistant Professor of
University of
toronto, plastic surgery and
reconstruction
پزشک فوق تخصص جراح پالستیک و
عضو انجمن جراحان
ترمیمی،
پالستیک هلند

-

13

13:25-13:52

نقش مداخالت توانبخشی در
سوختگیهای اندام فوقانی

دکتر
مسعود غریب

11

13:52-13:53

Evaluation of the effect
of rehabilitation in burn
)patients(Review

Mobin
Motahedi

12

13:53-13:58

مشکالت اجتماعی افراد دارای بد
شکلی در سوختگی ها

سارا مقدم

استادیار کاردرمانی ،دپارتمان توانبخشی
دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
مازندران ،ساری ،ایران.
Department of Operating
Room, School of Allied
Medical Sciences,
Kermanshah University of
Medical Sciences,
Kermanshah, Iran
عضو هیأت علمی پرستاری،
دانشکده پرستاری ،دانشکده علوم
پزشکی الرستان ،الرستان ،ایران

13:32-11:53

-

O60

O61

O62

پانل  :بازسازی و بازتوانی سوختگی های سر و صورت

اعضاء :دکتر حافظی ،دکتر کاظمی ،دکتر معتمد ،دکتر حمید فتحی ،دکتر علی ثمربخش ،دکتر قلی زاده پاشا

گرداننده:
دکترمحمد حسین
حسامی رستمی

استراحت

2

سالن فرعی روز دوم  ،شماره  / 1وبینار جانبی ()1
تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید

11:53-11:53

دبیر علمی:

موضوع :کنترل درد در سوختگی

دکترحسین مسکار
هیات رئیسه :
دکتر لیال شجاعی ،دکتر سیامک فرخ فرقانی ،دکتر علی باقرزاده صبا ،دکتر علی عباسخانی دوانلو ،دکتر نصرت اهلل بدوحی،دکتر مجید سعیدی

عنوان سخنرانی

ارائه دهنده

افیلیشن

کد مقاله

ردیف

ساعت ارائه

Dr Hossein
Meskar

Assistant Professor,
Department of
Anesthesiology,
Mazandaran University of
medical science, Sari ,
Iran
متخصص جراحی عمومی  ،مرکز
روانپزشکی و سوختگی زارع ،ساری،
ایران

O63

1

11:53-11:35

Management of burn
wound pain

2

11:35-12:31

با بیماران سوختگی که شانسی
برای بهبودی ندارند چه باید کرد؟

دکتر
عبدالرضا جعفری راد

O64

5

12:31-12:30

تازه های کنترل درد در سوختگی
های سر و صورت

دکتر علی
عباسخانی دوانلو

درد،
متخصص بیهوشی ،فلوشیپ
دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
مازندران ،ساری ،ایران

O65

5

12:30-12:10

تاثیر لیدوکائین موضعی رقیق شده
روی کنترل درد تعویض پانسمان
در بیماران سوخته

دکتر
امید یوسف نژاد

فوق تخصص جراحی پالستیک ترمیمی
و سوختگی ،مرکز روانپزشکی و
سوختگی زارع ،ساری ،ایران

O66

3

12:10-12:23

نقش هیپنوتیزم در کاهش درد در
بیماران سوختگی

دکتر
مهدی پوراصغر

6

12:23-12:55

گروه روان پزشکی ،مرکز تحقیقات روان
پزشکی و علوم رفتاری ،پژوهشکده
اعتیاد ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
Master of Nursing, Tehran
University of Medical
Sciences

O67

0

12:55-12:51

Mina Abolfazlie Methods of Pain Relief
in Burn Patients in Iran
اثر هیپنوتیزم در کاهش درد
بیماران سوختگی

سارا مقدم

12:51-15:33

عضو هیأت علمی پرستاری،
دانشکده پرستاری ،دانشکده علوم
پزشکی الرستان ،الرستان ،ایران
ناهار و نماز

3

O68

O69

سالن فرعی روز دوم  ،شماره  / 2وبینار جانبی 2
تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید

15:33-15:33

دبیر علمی:
دکتر مهدی پوراصغر

موضوع :مشکالت روانشناختی در کیفیت زندگی بیماران دچار سوختگی
هیات رئیسه :
دکتر ستاره ،دکترمسعودزاده ،دکتر الیاسی ،دکتر سفیدگرنیا ،دکتر محمد خاکزاد
عنوان سخنرانی

ارائه دهنده

افیلیشن

کد مقاله

ردیف

ساعت ارائه

دکتر
مهدی پوراصغر

گروه روان پزشکی ،مرکز تحقیقات
روان پزشکی و علوم رفتاری،
پژوهشکده اعتیاد ،دانشکده
پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
مازندران ،ساری ،ایران

O70

1

15:33-15:15

حمایت های روانی در
سوختگی ها

استادیارگروه روان پزشکی،
فلوشیپ پزشکی خواب ،مرکز
تحقیقات روان پزشکی و علوم
اعتیاد،
رفتاری ،پژوهشکده
دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم
پزشکی مازندران ،ساری ،ایران

O71

2

15:15-15:21

اثر وابستگی به مواد بر میزان
مرگ و میر ناشی از سوختگی در
بیماران بستری مرکز روانپزشکی
وسوختگی زارع

دکتر
جواد ستاره

متخصص روانپزشکی ،مرکز
تحقیقات روانپزشکی و علوم
رفتاری ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه
علوم پزشکی مازندران ،ساری،
ایران
Boali-Sina hospital,
Mazandaran University
of Medical Sciences,
Sari, Iran

O72

3

15:21-15:28

بررسی آسیب های روانشناختی
در بیماران سوختگی

دکتر
مریم سفیدگرنیا

4

15:28-15:52

The prevalence of
delirium and related
factors among the
hospitalization patients
of burn units: A
narrative review study

Dr
Forouzan Elyasi

استراحت

15:52-15:53

4

O73

)) (پرستاری5(  وبینار جانبی/ 5  شماره،  عصر روز دوم،سالن فرعی
تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید

 دکتر فروزان الیاسی:دبیر علمی

15:53-15:53

 نقش پرستاران در درمان سوختگی:موضوع

 دکتر نجمه اعزی نیا، دکتر هدایت جعفری، دکتر سفیدگرنیا، دکتر حسن اصغری، دکتر صبا مصباحی:هیات رئیسه
کد مقاله

افیلیشن

ارائه دهنده

O74

Assistant Professor of
Community Medicine,
Faculty of Medicine,
Mashhad University
of Medical Sciences,
Mashhad, Iran
Velayat Burn
University Hospital,
Guilan University of
Medical Sciences,
Rasht, Iran

Dr Majid
Khadem
Rezaiyan

O75

عنوان سخنرانی

Marjan Hajati

O76

Department of
Anatomy, Faculty of
Medicine, Ilam
University of Medical
Sciences, Ilam, Iran

Dr.Reza Keikhaie

O77

،کارشناسی ارشد پرستاری
 دانشکده علوم،گروه پرستاری
 ایران، آبادان،پزشکی آبادان

اکرم همتی پور

O78

کارشناس ارشد پرستاری
 دانشکده، جراحی پزشکی
 دانشگاه، پرستاری و مامایی
 اصفهان، علوم پزشکی اصفهان
 ایران،

نفیسه کیوان

5

ساعت ارائه

ردیف

The estimation of
hospitalization costs in burn
patients according to ABSI

15:53-15:32

1

Effects of education on the
knowledge and attitude of the
Members of the Medical
Community Mobilization on
First Aid for Burn Injuries: A
randomized clinical trial
Skin regeneration using selfassembling peptide nanofiber
scaffolds, PuraMatrix,
containing dental pulp stem
cells on burn wound model in
rat
بررسی آسیب های شغلی چشم ناشی از
سوختگی در مراجعین به بیمارستان

15:32-15:30

2

15:30-13:36

5

13:36-13:15

5

تأثیر یک برنامه ی مراقبت معنوی بر
شدت درد مبتالیان به سوختگی

13:15-13:23

3

ردیف

ساعت ارائه

عنوان سخنرانی

ارائه دهنده

افیلیشن

کد مقاله

6

13:23-13:20

تحلیلی بر تاثیر درمانهای
موضعی و سیستمیک سوختگی-
مرور سیستماتیک

سیده سحر میریان
مهریان

دانشجوی کارشناسی پرستاری ،
باشگاه پژوهشگران و نخبگان ،
بندرعباس،دانشگاه
واحد
آزاداسالمی ،بندرعباس ،ایران

O79

0

13:20-13:55

اهمیت تغذیه زودهنگام روده ای
در بیماران دچار آسیب
سوختگی-مطالعه مروری

مرضیه زارع

دانشجوی کارشناسی علوم تغذیه،
کمیته تحقیقات دانشجویی،
دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم
پزشکی یاسوج ،یاسوج ،ایران

O80

8

13:55-13:51

مروری بر درمان های زخم
سوختگی حاد :گرافت پوست،
استفاده از جایگزین های پوست،
پانسمان ها ،وکیوم تراپی

شهریار ولی زاده

دانشجوی کارشناسی پرستاری،
کمیته تحقیقات دانشجویی،
دانشکده پرستاری و مامایی،
دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،تهران ،ایران

O81

0

13:51-13:58

مروری بر عوارض
سوختگی :عفونت

زخم

صدف زارعی

دانشجوی کارشناسی پرستاری،
کمیته تحقیقات دانشجویی،
دانشکده پرستاری و مامایی،
دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،تهران ،ایران

O82

13

13:58-13:33

بررسی اثرات سوختگی بر
کیفیت زندگی و ابعاد آن در
بیماران سوختگی

عذرا
احمدی سرخکالئی

لیسانس پرستاری ،مرکز تحقیقات
علوم رفتاری و روانپزشکی،
پژوهشکده اعتیاد ،دانشگاه علوم
پزشکی مازندران ،سار ی ،ایران

O83

11

15:33-16:32

بررسی ابعاد کیفیت زندگی افراد
دارای سابقه سوختگی

فاطمه فاضلی

دانشجوی کارشناسی پرستاری،
گروه پرستاری ،واحد بندرعباس،
دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرعباس،
ایران

O84

12

16:32-16:30

بررسی تاثیرات روش های مبتنی
بر طب سنتی بر سوختگی –
مرور سیستماتیک

مهدی خادمی

دانشجوی کارشناسی پرستاری،
باشگاه پژوهشگران و نخبگان،
واحد بندرعباس ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،بندرعباس ،ایران

O85

6

ردیف

ساعت ارائه

عنوان سخنرانی

ارائه دهنده

15

16:30-16:16

15

16:16-16:25

The effect of aloe vera
extract on reliving pain
and itching in patients in
burn ward of Shahid
Mohammadi hospital in
Bandar Abbas
بررسی نقش ویتامین  Cبر ترمیم
زخم های ناشی از حوادث سوختگی

Seyed Arastou
Fathi

افیلیشن

کد مقاله

student research committee of
Hormozgan university of
medical science

O86

عرفان رجبی

دانشجوی کارشناسی تکنولوژی جراحی،
دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس،
کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،
بیرجند ،ایران

O87

13

16:25-16:53

سوختگی شیمیایی و اورژانس چشم
(مروری)

مسلم حیدری پور

16

16:53-16:50

Vaginal burn caused by
alkaline batteries in
children: a review study

Marzieh Azizi

10

16:50-16:55

اختالالت روانپزشکی در بیماران
سوختگی 8102

نجیبه محسنی
معلم کالئی

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،
مسئول آموزش بالینی بیمارستان شهدای
محراب  ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
صدوقی یزد .یزد .ایران
Sexual and Reproductive Health
Research Center, Addiction
Institute, School of Medicine,
Mazandaran University of
Medical Sciences, Sari, Iran.
کارشناسی ارشد فناوری اطالعات سالمت،
مرکز تحقیقات علوم رفتاری و روانپزشکی،
پژوهشکده اعتیاد ،دانشگاه علوم پزشکی
مازندران ،سار ی ،ایران

O88

18

16:55-16:31

بررسی موانع آموزش خودمراقبتی به
بیماران سوختگی :مطالعه مروری

سعیده نجفی

10

16:31-16:38

Jalal
The effectiveness of
Nourmohammad acceptance and
i
commitment therapy based
on perceived stress,
suicidal ideation, selfefficacy and self-esteem in
burn patients in Mashhad
in 2020

7

کارشناسی ارشد مدیرت خدمات بهداشتی و
درمانی ،مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع،
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
Master of Nursing, Department
of Pediatrics, Shahid
Hasheminejad Educational,
Research and Treatment Center,
Mashhad University of Medical
Sciences

O89

O90

O91

O92

ردیف

ساعت ارائه

عنوان سخنرانی

ارائه دهنده

افیلیشن

کد مقاله

23

16:38-10:33

پیامدهای روانی بدشکلی ناشی از
سوختگی

زهرا شیرازی

دانشجوی کارشناسی پرستاری ،باشگاه
پژوهشگران و نخبگان ،واحد بندرعباس،
دانشگاه آزاد اسالمی  ،بندرعباس ،ایران

O93

21

10:33-10:12

بررسی کیفیت زندگی در بیماران
دارای سابقه سوختگی

فاطمه زارع

کمیته تحقیقات دانشجویی  ،دانشگاه علوم
پزشکی الرستان  ،الرستان  ،ایران

O94

22

10:12-10:10

محمد ابراهیمی

25

10:10-10:26

مروری سیستماتیک بر تاثیرگیاهان
دارویی موثر در بهبود زخم های
سوختگی
Saba Kalantari A review of the effects of
biological and synthetic
dressings on burn wounds
in children

25

Evaluation of factors
10:26-10:55
related to burns in
children aged 1-6 years
referred to Imam Reza
Burns Training, Research
and Treatment Center in
Mashhad in 2020
A review of the
10:55-10:53
consequences of burns in
pregnancy
 10:53-10:50تحلیلی بر کاربرد فناوری نانو در
التیام زخم سوختگی _مروری
سیستماتیک

دانشجوی کارشناسی پرستاری ،باشگاه
پژوهشگران و نخبگان ،واحد بندرعباس،
دانشگاه آزاد اسالمی  ،بندرعباس ،ایران
Bachelor of Nursing Student,
Student Research Committee,
Abhar School of Nursing,
Zanjan University of Medical
Sciences, Zanjan, Iran
Master of Nursing, Department
of Pediatrics, Shahid
Hasheminejad Educational,
Research and Treatment
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Student Research Committee,
Mazandaran University of
Medical Sciences, Sari, Iran
دانشجوی کارشناسی پرستاری  ،باشگاه
پژوهشگران و نخبگان  ،واحد
بندرعباس،دانشگاه آزاداسالمی ،بندرعباس،
ایران
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O98

O99

20

10:50-18:35

مرور سیستماتیک فرا تحلیلی تاثیر
درمانی پانسمان های سیلیکونی بر
اسکار هیپرتروفیک سوختگی

صدیقه سلگی

دانشجوی کارشناسی پرستاری  ،باشگاه
پژوهشگران و نخبگان  ،واحد
بندرعباس،دانشگاه آزاداسالمی ،بندرعباس،
ایران

O100

28

18:35-18:13

بررسی نقش پیوند غشای آمنیون
در سوختگی های شیمیایی خفیف
تا متوسط چشم

مریم تقی زاده

دانشجوی کارشناسی پرستاری ،باشگاه
پژوهشگران و نخبگان ،واحد بندرعباس،
دانشگاه آزاد اسالمی  ،بندرعباس ،ایران

O101

20

18:13-18:10

مرور سیستماتیک بر پیشرفت ها
وچالش هادرپیوندسلول های
بنیادی برای ترمیم سوختگی

مهتا خادمی

دانشجوی کارشناسی پرستاری ،باشگاه
پژوهشگران و نخبگان ،واحد بندرعباس،
دانشگاه آزاد اسالمی  ،بندرعباس ،ایران

O102

8

عنوان سخنرانی

ردیف

ساعت ارائه

53

18:10-18:25

51

18:25-18:51

52

18:51-18:58

تاثیر ارتباط درمانی بر
اضطراب ناشی از درد و ترمیم
زخم های سوختگی

ارائه دهنده
Sahar Rasooli

افیلیشن

The Role of
Autologous PRP on
wounds healing
بررسی اثر سن حیوان ،استفاده ریحانه نصیری منصور گروه مهندسی بافت  ،دانشکده فن آوری
های پیشرفته پزشکی  ،دانشگاه علوم
از آنزیم در آسلوالر کردن و
پزشکی مازندران  ،ساری  ،ایران
روش استریلیزاسیون زنوگرفت
بر سرعت و کیفیت ترمیم زخم
سارا مقدم

MA of Nursing

عضو هیأت علمی پرستاری ،دانشکده
پرستاری ،دانشکده علوم پزشکی الرستان،
الرستان ،ایران

کد مقاله
O103

O104

O105

55

18:58-18:53

بررسی میزان رضایتمندی
بیماران بستری از خدمات
پرستاری بیمارستان شهدای
محراب

مسلم حیدری پور

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و
درمانی ،مسئول آموزش بالینی بیمارستان
شهدای محراب  ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید صدوقی یزد .یزد .ایران

O106

55

18:53-18:32

بررسی استراتژی انتقال خون
در بیماران مبتال به سوختگی

علی ریوندی

کارشناس علوم آزمایشگاهی ،اداره
بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش،
بیمارستان شهید نیاکی اهواز

O109

53

18:32-18:30

بررسی اپیدمیولوژی سوختگی
در ناحیه سر و صورت مراجعه
کننده گان به بیمارستان
سوختگی امیرالمومنین شیراز
در سال1399

عبدالرحمان زارعی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،مرکز
تحقیقات سوختگی و ترمیم زخم ،دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران

O100

50

18:30-10:36

سوختگی و سالمندی

صدیقه سادات
مختاری حسن آباد

فارغ التحصیل پرستاری ،ناظر آموزشی
بیمارستان شهدای مهراب ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید صدوقی ،یزد ،ایران

O101
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