تاریخ برنامه اموزش مجازی بخش زنان بیمارستان شهدای تجریش

 17.1کنفرانس لوپوس و بارداری(دکتر پورانصاری)-دکتر بختیاری(سال )4دکتر عالمی(رزیدنت سال )4
اساتید:دکتر اجری دکتر افراخته دکتر نظری دکتر پورانصاری
حاضرین :تمام رزیدنتها و اینترن ها 22:نفر
کالس مجازی دانشجویان تحت عنوان :دکتر نوری -ندومتریوز و درد مزمن لگن

 18.1مورنینگ معرفی یک بیمار پارگی ترم با پارگی زودرس کیسه اب و بحث در مورد منیجمنت ان
اساتید حاضر:دکتر اجری-دکتر افراخته دکتر پورانصاری دکتر نظری
رزیدنتهای حاضر 20:
کالس درس مجازی دانشجویان :دکتر نائینی-جفت سرراهی و دکولمان
 19.1مورنینگ معرفی بیمار زایمان طبیعی با سابقه سپتوپالستی و میوم
بحث در مورد اندیکاسیونهای سپتوپالستی و نحوه زایمان و منیجمنت انومالیهای سیستم مولرین و بارداری
اساتید حاضر :دکتر افراخته دکتر اجری دکتر پورانصاری دکتر نظری
رزددنتهای زنان و اینترن های حاضر 21:
کالس درس مجازی دانشجویان :دکتر افراخته-منوپوز

 20.1مورنینگ و معرفی یک مورد خانم مولتی پار که بعلت اکرتا از لقمان توسط دکتر افراخته پذیرش داده شده بود
بحث در مورد اقدامات و مشاوره های قبل از عمل در موارد طیف اکرتا –در مورد نکات مورد توجه هنگام اخذ رضایت نامه –نحوه و
اقدامات حین جراحی –ترانسفیوژن
اساتید حاضر:دکتر اجری دکتر پورانصاری –دکتر افراخته -دکتر نظری-دکتر اعلمی
گرداننده:دکتر افراخته
جمع بندی :دکتر پورانصاری
تمام رزیدنتها و اینترن های زنان 22:
کالس مجازی دانشجویان:دکتر نظری-عفونت حاد لگن

Unrestricted

 23.1معرفی یک مورد زایمان طبیعی با پروالکتینوما و میوم اینترامورال و بحث در مورد پروالکتینوما و نحوه مانیتورینگ طی بارداری –
اندیکاسیونهای ام ار ای و پریمتری-نحوه پیگیری بعد از زایمان و شیردهی و داروهای اگونیست دوپامین
اساتید حاضر:دکتر افراخته-دکتر اعلمی-دکتر صالح گرگری-دکتر نظری-دکتر پورانصاری
جمع بندی :دکتر پورانصاری
رزیدنت ها و اینترن های زنان22 :
کالس مجازی دانشجویان :دکتر صالح گرگری بریچ-پرزانتاسیون های غیر طبیعی

 24.1معرفی یک مورد خانم باردار دوقلو و کرونایی و بحث در مورد علت ختم و اندیکایونهای ختم در کرونا-روش های غیر تهاجمی
ونتیالسیون –پروتکل درمانی کرونا در بارداری
اساتید حاضر:دکتر نوری –دکتر افراخته-دکتر نظری-دکتر پورانصاری-دکتر اعلمی-دکتر صالح گرگر-دکتر نائینی-دکتر اجری
رزیدنتها و اینترن های زنان22:
کالس مجازی دانشجویان :دکتر نوری-کانسر سرویکس
 25.1معرفی یک مورد سزارین هیسترکتومی بعلت اکرتا اعزامی از بیمارستان امام حسین و بحث در مورد اقدامات قبل از شروع عمل و
اندیکاسیون های استنت حالب قبل از عمل و سوند  3راه مثانه –نحوه تجویز ترانسید –محل برش و نوع برش پوست و رحم -کاربرد
سونوگرافی در حین عمل در چنین مواردی-اقدامات در مواجهه با چسپندگی جفت در زایمان طبیعی
اساتید :دکتر نوری-دکتر افراخته-دکتر صالح گرگر-دکتر اعلمی-دکتر نائینی-دکتر اجری-دکتر پورانصاری-دکتر نظری
جمع بندی:دکتر نوری
رزیدنتها و اساتید زنان22:
کالس مجازی دانشجویان:دکتر نائینی-خونریزی غیر طبیعی رحم و سندرم قبل از قاعدگی
کنفرانس اینترنی-تفسیر تست غیراسترسی
 26.1معرفی یک مورد کلستاز و کرونا بحث در مورد درگیری کبد در کرونا-تفسیر تست های کبدی بیمار-جایگاه تجویز کورتیکواستروئید و
ویتامین کا در کلستاز –زمان و علل ختم در کلستاز -تجویز کورتیکواستروئید جهت ماچوریشن ریه در کرونا-تست های انعقادی در
کلستاز
اساتید:دکتر اجری-دکتر افراخته-دکتر نائینی-دکتر نظری-دکتر نوری-دکتر پورانصاری-دکتر صالح گرگر-دکتر اعلمی
جمع بندی:دکتر اجری
رزیدنتها و اینترن های بخش زنان22:
کالس مجازی دانشجویان:دکتر افراخته-بیماریهای ولو و واژن
کنفرانس اینترنی-لیبر ابنورمال –دکتر قره داغی رزیدنت سال 3

Unrestricted

 27.1مورنینگ :معرفی یک مورد سقط سه ماهه اول و بحث در مورد ریسک فاکتورها و انواع سقط منیجمنت انواع سقط وکنتراسپشن بعد از
سقط -معرفی یک مورد زایمان طبیعی و بحث های پایه ای در مورد دیستوشی و منیجمنت ان در مراحل مختلف
استاد مسئول :دکتر افراخته
اساتید:دکتر اجری دکتر اعلمی د کتر نائینی دکتر نوری دکتر صالح گرگری دکتر نظری دکتر پورانصاری دکتر افراخته
رزیدنتها و اینترن های بخش زنان18:

کالس مجازی دانشجویان:دکتر پورانصاری -اختالالت ایمونولوژیک در بارداری
کنفرانس اینترنی-دکولمان-دکتر صالحی رزیدنت سال 3

 28.1ژورنال هپاتیت حاد در کورونا و سایر تظاهرات گوارشی
گرداننده:دکتر پورانصاری
اساتید:دکتر اجری دکتر اعلمی دکتر نائینی دکتر نوری دکتر صالح گرگری دکتر نظری دکتر پورانصاری دکتر افراخته –
رزیدنتها و اینترن های بخش زنان18:
کنفرانس اینترنی-دیابت دکتر قره داغی رزیدنت سال 3

 30.1کنفرانس بررسی اثرات قلبی عروقی کرونا
گرداننده :دکتر صالح گرگر

اساتید:دکتر اجری دکتر اعلمی دکتر نائینی دکتر نوری دکتر صالح گرگری دکتر نظری دکتر پورانصاری دکتر افراخته

رزیدنتها و اینترن های بخش زنان18:
کنفرانس اینترنی-بارداری خارج رحمی دکتر هورزاد رزیدنت سال3

Unrestricted

 31.1کنفرانس مالحظات جراحی در سزارین-الپاراتومی و الپاراسکوپی در مبتالیان و افراد مشکوک به کرونا
مسئول:سرکار خانم دکتر نوری

اساتید:دکتر اجری دکتر اعلمی دکتر نائینی دکتر نوری دکتر صالح گرگری دکتر نظری دکتر افراخته
رزیدنتها و اینترن های بخش زنان21:

Unrestricted

