مرکز تحقیقات سالمت
دانشگاه علوم

مردان و بهداشت باروری

پزشکی شهید بهشتی

سومین کنگره سالمت مردان
یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری

سالن ابوریحان
زمان

سخنران

عنوان

7:00 - 7:45

پذیرش و ثبت نام

7:45 - 7:50

قرآن و سرود

7:50 - 8:00

خوشامدگویی و معرفی برنامه توسط آقای دکتر سلیمانی دبیر علمی کنگره
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پانل :سالمت جنسی ،رفتارهای جنسی
گرداننده :دکتر جلیل عرب خردمند
اعضا :دکتر زهره کشاورز ،دکتر ناهید خداکرمی ،دکتر فیروزه رییسی ،دکتر علی مظاهری
دکتر حسین ملک افضلی ،حجت السالم دکتر غالمرضا معارفی
نقش پیشگیری در سالمت جنسی

8:00 - 9:15

نقش رسانهها در شکلگیری باورها و رفتارهای جنسی
آموزش جنسی در چرخه تحول انسان
ادغام سالمت جنسی در مراقبتهای بهداشتی درمانی اولیه
جایگاه بهداشت جنسی در مراقبتهای بهداشتی ،درمانی اولیه
مشاوره مؤثر قبل و بعد از ازدواج
پانل :ناباروری ( وضعیت ناباروری مردان در ایران )
گرداننده :دکتر سراج الدین وحیدی
اعضا :دکتر علی زارع ،دکتر الله دهقان ،دکتر امید پویان

9:15-10:15

اپیدمیولوژی ناباروری در ایران

دکتر سراج الدین وحیدی

تغییرات اسپرموگرام در دههای گذشته در جهان

دکتر علی زارع

عوامل دخیل در تغییرات اسپرموگرام

دکتر الله دهقان

استراتژی مقابله با تغییرات اسپرموگرام

دکتر امید پویان

پانل :آینده سالمت مردان در جامعهایران
گرداننده :دکتر علی اکبر حقدوست
اعضا :دکتر سید رضا مجدزاده ،دکتر محمدرضا سروش ،دکتر علی منتظری
10:15 - 11:30
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بررسی ابر روندهای موثر

دکتر علی اکبر حقدوست

ارزیابی روند کیفیت سالمت مردان

دکتر علی منتظری

نقش مردان در ارتقا سالمت امروز و آینده

دکتر سید رضا مجدزاده
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مرکز تحقیقات سالمت
دانشگاه علوم

مردان و بهداشت باروری

پزشکی شهید بهشتی

 1-3اسفند ماه 1397
تهران-مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

10:15 - 11:30

آینــده وچالشهــای بلنــد مــدت وتجربیــات نظــام
ســامت ایثارگــران

دکترمحمد رضا سروش

دکتر سید جلیل حسینی

(ریاست مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری )

سیاستگذاری سالمت مردان
بیانات دکتر محمد آقاجانی

11:30 - 12:30

دکتر علیرضا رئیسی

(معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)

وضعیت سالمت مردان در ایران
بیانات دکتر سعید نمکی

(وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی )

12:30-13:30

نماز و نهار وبازدید از نمایشگاه و پوستر

سالن ابوریحان

پانل :سرطان کبد
گرداننده :دکتر افشین مرادی
اعضا :دکتر مریم خیام زاده ،دکتر بابک صالحی ،دکتر شیرین حقیقی
دکترمرتضی صانعی ،دکتر سارا حافظی بختیاری ،دکتر مهسا احدی
دکتر فرید مرادیان ،دکتر مهدی شادنوش
سیمای جهانی سرطان و سرطان کبد

دکتر افشین مرادی

آمار ثبت سرطان ایران

دکتر مریم خیام زاده

ریسک فاکتورها ،پیش گیری ،بیماریابی ،تشخیص
13:30-14:40

زودرس ،مشکالت تشخیصی و راهکارها
نقش رادیولوژی در بیماریابی ،تشخیص زودرس،
مشکالت تشخیصی و راهکارها

روز اول _چهارشنبه _ 1اسفند 1397

دیدگاهها

(ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

دکتر بابک صالحی
دکتر مرتضی صانعی

پاتولوژی سرطان مجاری صفراوی

دکتر سارا حافظی بختیاری

تشخیص پاتولوژی ،مشکالت تشخیصی و راهکارها

دکتر مهسا احدی

درمان ،مشکالت ،راهکارها

دکتر شیرین حقیقی

پیوندکبددرایران،تاریخچه،مشکالت،راهکارها

دکتر مهدی شادنوش

درمان جراحی سرطان کبد

دکتر فرید مرادیان

www.irhrc2019.ir
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مرکز تحقیقات سالمت
دانشگاه علوم

مردان و بهداشت باروری

پزشکی شهید بهشتی

سومین کنگره سالمت مردان
یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری

پانل :سالمت مردان
سالمت مردان ،کودکی ،نوجوانی ،جوانی ،میانسالی ،سالمندی
گرداننده :دکتر محمد اسالمی
اعضا :دکتر فرشاد فرزادفر ،دکتر علی قنبری مطلق ،دکتر حسن عینی زیناب
14:40-15:40

بار بیماریهای مردان در ایران

دکتر فرشاد فرزادفر

وضعیت سرطان پروستات در ایران و روشهای
پیش بینی مرگ مردان با اتیولوژیهای مختلف تا
1420

سالن ابوریحان
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تشخیص زودرس

دکتر حسن عینی زیناب

پانل :سرطان ریه
گرداننده :دکتر اسماعیل ایدنی
اعضا :دکتر رضا هاشمی ،دکتر پیام مهریان ،دکتر اردا کیانی ،دکتر علی قنبری مطلق
علل سبب ساز و پیشگیری ،تشخیص ( غربالگری ) ،بازتوانی و حمایت بیماران
15:40-16:50

16:50-18:50
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دکتر علی قنبری مطلق

نقش تصویر برداری به عنوان  Screenدر تشخیص
بدخیمیها

دکتر پیام مهریان

روشهای نوین  screeningغیر از تصویربرداری

دکتر رضا هاشمی

آلودگی هوا ،مصرف دخانیات ( سیگار و قلیان)

دکتر اردا کیانی

نتیجه اقدامات تشخیصی و پیشگیری در کشور

دکتر علی قنبری مطلق

ارائه مقاالت
رییس جلسه :دکتر میترا عبدلی ،دکتر فرهنگ عابد ،دکتر ناصر مقربیان
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مرکز تحقیقات سالمت
دانشگاه علوم

مردان و بهداشت باروری

پزشکی شهید بهشتی

 1-3اسفند ماه 1397
تهران-مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

سالن عالمه طباطبایی
کارگاه اوروپاتولوژی

زمان

سخنران

عنوان

8:30 - 9:00

اسپرموگرام

دکتر ماندانا رحیمی

9:00 - 9:30

بیوپسی بیضه جهت بررسی ناباروری

دکتر میترا مهر آزما

9:30 - 10:00

تومورهای ژرم سل بیضه

دکتر بهرنگ کاظمی نژاد

10:00 - 10:30

تومورهای طناب جنسی بیضه

دکتر مریم ابوالحسنی

10:30 - 11:00

بررسی نمونه رادیکال ارکیکتومی

11:00 - 11:30

تومورهای مثانه

دکتر محمود پروین
دکتر مژگان عسگری
دکتر پیمان محمدی تربتی

11:30 - 12:30

دیدگاهها (سالن ابوریحان)

12:30 - 13:30

نماز و نهار وبازدید از نمایشگاه و پوستر
نگاه جامعه محور به سرطان سلول کبدی

 13:30 - 14:40شامل اتیولوژی ،پیشگیری ،پیوند کبد در ایران

(برنامه در سالن ابوریحان)

 14:40 - 17:00گارگاه پاتولوژی دستگاه گوارش

دکتر سارا حافظی بختیاری

www.irhrc2019.ir
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8:00 - 8:30

آزمایشات تشخیص ناباروری

دکتر مریم ستوده
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بهداشتباروری
مردانووبهداشت
باروری
سالمتمردان
تحقیقاتسالمت
مرکزتحقیقات
مرکز
شهیدبهشتی
بهشتی
پزشکیشهید
علومپزشکی
دانشگاهعلوم
دانشگاه

سالمتمردان
کنگرهسالمت
سومینکنگره
سومین
مردان
بهداشت
سالمت مردان
تحقیقات
یازدهمین مرکز
یازدهمین کنگره
باروری باروری
بهداشت
سالمت ومردان و
تحقیقات
کنگره مرکز

سالن خوارزمی
زمان

سخنران

عنوان

اسفند 1397
_چهارشنبه _ 1
دوم اول
روز روز
اسفند 1397
_پنجشنبه _2

کارگاه Erectile dysfunction
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14:00 - 14:30

 Priapismدکتر حسین کرمی

14:30 - 15:00

 Penile Fractureدکتر بابک جوانمرد

15:00 - 15:30

 Penile Implantدکتر سید مختار حسینی

15:30 - 16:00

 Peyronie surgeryدکتر فرزین سلیمان زاده

16:00 - 16:30

 Penile Revascularizationدکتر فرهاد میرکاظمی
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مرکز تحقیقات سالمت
دانشگاه علوم

مردان و بهداشت باروری

پزشکی شهید بهشتی

 1-3اسفند ماه 1397
تهران-مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

سالن ابوریحان
زمان
8:00 - 9:00

سخنران

عنوان

ارائه مقاالت
رییس جلسه :دکتر فرخنده پوراسماعیلی  ،دکتر زهره کشاورز ،دکتر غالمرضا محسنی
پانل :نقش  DNA Fragmentationاسپرم بر باروری و سالمت نسل آینده
گرداننده :دکتر محمدحسین نصر اصفهانی
اعضا :دکتر محمدعلی صدیقی گیالنی ،دکتر نیما نریمانی ،دکتر مرضیه توالیی
دکتر مریم حافظی

9:00 - 10:00

دکتر محمدعلی صدیقی گیالنی

تاثیر واریکوسل بر سالمت  DNAاسپرم

دکتر نیما نریمانی

مردان نابارور
اتیولوژی آسیب  DNAاسپرم در مردان نابارور

دکتر مرضیه توالیی

ارتباط بین آسیب  DNAاسپرم و سقط مکرر

دکتر مریم حافظی

رییس جلسه :دکتر محمداسماعیل مطلق
10:00-10:15

سخنرانی:اهداف سند ملی پیشگیری و کنترل
بیماریهای غیر واگیر با محوریت سالمت مردان

دکتر افشین استوار

پانل :سالمت مردان و مردم شناسی
گرداننده :دکتر حوریه شمشیری میالنی
اعضا :دکتر مصطفی حمدیه ،دکتر ابوالقاسم پوررضا ،دکتر مریم محسنی
10:15 - 11:30

باورهای نادرست و سالمت روان در مردان

دکتر مصطفی حمدیه

آسیبهای اجتماعی و سالمت مردان

دکتر ابوالقاسم پوررضا

رویکردهای مردم شناسی در ارتقا سالمت مردان

دکتر مریم محسنی

سالمت و بیماری از منظر پزشکی و مردم شناسی

دکتر حوریه شمشیری میالنی

روز دوم _ پنجشنبه _ 2اسفند 1397

شناخت متدهای ارزیابی آسیب  DNAاسپرم در

رییس جلسه  :دکتر محمد حسین حیدری ،دکتر میرداود عمرانی ،دکتر مصطفی حمدیه
11:30 - 11:45

سخنرانی :سرطانهای وراثتی و  follow upافراد
در معرض خطر

دکتر سید محمد اکرمی

11:45 - 12:00

سخنرانی :اهمیت پژوهش در سالمت مردان

دکتر وفا رحیمی موقر

12:00 - 12:15

سخنرانی :معرفی پروژه پایش سالمت مردان

دکتر میترا عبدلی

12:15 - 12:30

سخنرانی :نقش ورزش و توانبخشی در سالمت مردان

دکتر محمدتقی حلی ساز
www.irhrc2019.ir

21

مرکز تحقیقات سالمت
دانشگاه علوم

مردان و بهداشت باروری

پزشکی شهید بهشتی

سومین کنگره سالمت مردان
یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری

نماز و نهار وبازدید از نمایشگاه و پوستر

12:30-13:30

رییس جلسه  :دکتر محمداسماعیل مطلق
13:30-13:45

سخنرانیMale infertility Imaging :

دکتر احمد وثوق

پانل :پیشگیری از ناباروری

گرداننده :دکتر محمدعلی صدیقی گیالنی

اعضا :دکتر حسام الدین سجادی ،دکتر سید نوید المدنی ،دکتر محمد حسین وزیری

13:45-15:15

سالن ابوریحان
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دکتر امیررضا عابدی ،دکتر رویا حسینی ،دکتر روح اهلل فتحی ،دکتر معرفت غفاری نوین

اختالالت اوروژنتیال مرتبط با ناباروری مردان

دکتر حسام الدین سجادی

سندرومهای ژنتیکی مسبب ناباروری در مردان

دکتر سید نوید المدنی

تاثیرات شیوه زندگی بر ناباروری مردان

دکتر امیررضا عابدی

نقش آالیندههای محیطی در ناباروری مردان

دکتر محمدحسین وزیری

اختالالت غددی مسبب ناباروری در مردان

دکتر رویا حسینی

نقش  cryopreservationدر پیشگیری و درمان
ناباروری مردان

دکتر روح اهلل فتحی

بررسی فاکتورهای مسبب ناباروری در جنس مونث

دکتر رویا حسینی

نقش تکنیکهای کمک باروری در درمان ناباروری مردان

دکتر معرفت غفاری نوین

پانل :سرطان پروستات ( ) 1
گرداننده :دکتر محمد سلیمانی
15:15-16:30

15:15-16:30

اعضا :دکتر حسینعلی غیاثی ،دکتر نوید معصومی ،دکتر بهرام مفید ،دکتر فرزاد عالمه
عوامل خطر سرطان پروستات و روشهای
پیشگیری سرطان پروستات

دکتر حسینعلی غیاثی

زبان آمار برای مردم ( شــروع وسیر بالینی
سرطان پروستات )

دکتر نوید معصومی

تشخیص زودرس سرطان پروستات ( آری یا خیر )

دکتر بهرام مفید

درمان انتظاری سرطان پروستات با ریسک پایین در

جامعهایرانی آری یا خیر

دکتر فرزاد عالمه

پرسش و پاسخ
16:30-18:30
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ارائه مقاالت
رییس جلسه :دکتر سید محمد قهستانی ،دکتر علی طیبی آذر ،دکتر حجت سلیمی
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مرکز تحقیقات سالمت
دانشگاه علوم

مردان و بهداشت باروری

پزشکی شهید بهشتی

 1-3اسفند ماه 1397
تهران-مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

سالن عالمه طباطبایی
زمان
8:00 - 10:00

سخنران

عنوان
سمپوزیوم آسیب شناسی طالق و راههای پیشگیری از آن

8:20 - 8:40

نقش مشکالت جنسی در بروز طالق

دکتر مهدی عبدلی

وضعیت طالق در کشور و مداخالت صورت گرفته

دکتر حبیب اهلل مسعودی فرید

9:00 - 9:20

تاثیر طالق بر روی کودکان

دکتر کتایون رازجویان

9:20 - 9:40

زوج درمانی در طالق

دکتر حافظ باجغلی

8:40 - 9

پرسش و پاسخ

9:40 - 10:00
10:00 - 12:00
10:00-11:00
11:00-12:00

سمپوزیوم نقش تکنیکهای ژنتیک در تشخیص علل ناباروری مردان
گرداننده :دکتر محمدعلی صدیقی گیالنی
رویکرد مناسب تشخیصی به اختالالت ژنتیکی در

دکتر محمدرضا زمانیان

ناباروری

دکتر نسرین قاسمی

اهمیت و لزوم مشاوره ژنتیک در بیماران نابارور

دکتر محمدعلی میرجلیلی
دکتر حسام الدین سجادی

نماز و نهار وبازدید از نمایشگاه و پوستر

12:30-13:30
13:30-15:30

سالمندی و سالمت مردان

13:30-13:50

دمانس

دکتر پریسا طاهری

13:50-14:10

اختالالت جنسی در سالمندان

دکتر مهری مهراد

14:10-14:30

مقایسه سالمندان ایران و دنیا

دکتر رضا فدای وطن

14:30-14:50

آندروپوز

دکتر حامد اخوی زادگان

14:50-15:10

پیشرفت سند سالمندی

دکتر محمدحسین حیدری

15:10-15:30

گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان و
سیاستگذاریهای انجام شده

روز دوم _ پنجشنبه _ 2اسفند 1397

8:00 - 8:20

علل بروز طالق و راههای پیشگیری

دکتر عباسعلی ناصحی

دکتر محسن سلمان نژاد
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مرکز تحقیقات سالمت
دانشگاه علوم

مردان و بهداشت باروری

پزشکی شهید بهشتی

سومین کنگره سالمت مردان
یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری

سالن عالمه طباطبایی

15:30-17:30

سمپوزیوم سالمت روان در مردان مبتال به سرطان

15:30-15:50

نحوه ارائه خبر ابتال به سرطان به بیمار

15:50-16:10

واکنشهای روان شناختی در بیماران مبتال به سرطان دکتر مهدی هرمزپور

16:10-16:30
16:30-16:50

روز دوم _پنجشنبه _ 2اسفند 1397

16:50 - 17:10

24

مشکالت روان شناختی بیماران بهبود یافته از سرطان
()Cancer Survivors
مداخالت روانشناختی الزم در بیماران مبتال به سرطان
فرسودگی شغلی ( )Burnoutدر کادر درمانی افراد
مبتال به سرطان

17:10 - 17:30

www.irhrc2019.ir

پرسش و پاسخ

دکتر فرناز اعتصام

دکتر علی اکبر نجاتی صفا
دکتر بهاره اوجی
دکتر مریم مطمئن

مرکز تحقیقات سالمت
دانشگاه علوم

مردان و بهداشت باروری

پزشکی شهید بهشتی

 1-3اسفند ماه 1397
تهران-مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

سالن خوارزمی
زمان

سخنران

عنوان
کارگاه رویکرد جامع ژنتیک به سرطانهای ارثی:

8:15 - 9:30

Next Generation Sequencing and Cancer

دکتر مریم رفعتی
دکتر فائزه عزیزی

پرسش و پاسخ

9:30 - 10:45

کارگاه حفظ باروری در عقیمی مردان و سرطانها

دکتر ناصر سلسبیلی
دکتر فرشته علی اکبری

پرسش و پاسخ

11:00 - 11:15

گرداننده :دکتر کامیار توکلی طبسی
ابعاد روانپزشکی و آماده سازی در بیماران ترانس
سکچوآل

دکتر علی طالیی

11:15 - 11:30

ابعاد قانونی و حقوقی ترانس سکچوآل

دکتر سید مهدی صابری

11:30-11:45

ابعاد قانونی تغییر جنسیت

دکتر الله کوهستانی

11:45 - 12:00

ابعاد درمانهای طبی

خانم دکتر مژگان افخم زاده

12:00 - 12:30

ابعاد درمانهای جراحی

دکترکامیار توکلی طبسی
دکترفرزین سلیمانزاده

www.irhrc2019.ir
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11:00 - 12:30

کارگاه نحوه آماده سازی برای جراحی ترانس سکس از دیدگاه های مختلف
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مردان و بهداشت باروری

پزشکی شهید بهشتی

مرکز تحقیقات سالمت
دانشگاه علوم

سومین کنگره سالمت مردان
یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری

Italian Video Conference
ویدیو کنفرانس – انجمن اورولوژی ایتالیا

Topic / Speaker information

Time / Title

Omid Sedigh – Torino

Head of Kidney transplant in Urology, Consultant Urologist- Reconstructive Andrologist, Molinette University Hospital – TORINO, Italy
Scientific Secretary , International section of Reconstrucitive Urology & Andrology of Congress
Scientific Secretary , Asian-Pacific Society of Reconstructive Urology & Andrologic Surgeons

Jalil Hosseini – Tehran

Moderators

Introduction : Jalil . Hosseini - Omid. Sedigh

Tehran, 13:45
)Italian Time 11:15(

Alessandro Palmieri
President of Italian Society Of Andrology(SIA), Napoli, Italy

Tehran, 14:00
)Italian Time 11:30(

Carlo Bettochi
Consultant Urologist - Andrologist, Policlinico Univeristy Center, BARI, Italy

Tehran, 14:15
)Italian Time 11:45(

Carlo Ceruti
Consultant Urologist -Reconstructive Andrologist, Molinette University Hospital, Torino, Italia

Tehran, 14:30
)Italian Time 12:00(

radical prostatectomy and penile prostheses
Bruno Giammuso
Director, Andrology Unit, Policlinico Morgagni, Catania, Italy

Tehran, 14:45
)Italian Time 12:15(

MODIFIED CORPOROPLASTY FOR VENTRAL PENILE CURVATURE
Carlo Negro on behalf of

Prof. Matteo Paradiso
Andrology Unit, Urology department - Ospedale Cardinal Massaia - ASL AT, Asti, Italy

1397  اسفند2_ روز دوم _پنجشنبه

Chair, Third Men’s Health Congree – Chair, Men’s Helath & Reproductive Health Research Center, Shahid Beheshti
University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Chair, 3rd Men’s Health Congress
Chair, Asian-Pacific Society of Reconstructive Urology & Andrologic Surgeons

Tehran, 15:00
)Italian Time 12:30(

Inflatable penile prosthesis in ischemic priapism

Claudio Dadone
Tehran, 15:15
Surgeon Specialist in Urology and Andrology, 1st level Medical Director at the S.Croce and Carle Hospital
)Italian
Time 12:45(
of Cuneo
Giulio Garaffa
Tehran, 15:30
Consultant Uro-Andrologist, Honorary Senior Lecturer in Urology, The Institute of Urology, University
)Italian
Time 13:00(
College London Hospitals, Trieste, Italy

www.irhrc2019.ir
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مردان و بهداشت باروری

پزشکی شهید بهشتی

مرکز تحقیقات سالمت
دانشگاه علوم

1397  اسفند ماه1-3
مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی-تهران

The vest technique for girth and length restoration
Fulvio Colombo
Director of Andrology Unit, University Hospital of BOLOGNA, BOLOGNA, Italy

Tehran, 15:45
)Italian Time 13:15(

SCROTOPLASTY AFTER DIVISION OF THE SUSPENSORY LIGAMENT OF THE PENIS AND PUBO-CAVERNOUS
SPACER INSERTION
Antonio Vitarelli
Consultant Urologist-Andrologist, Policlinico University Center of Bari, Bari, Italy

Tehran, 16:00
)Italian Time 13:30(

Staged penile urethroplasty in a patient with failed hypospadia complicated by multiple large urethral stones

1397  اسفند2_ روز دوم _ پنجشنبه

Enzo Palminteri
Center of Urethral Surgery, Consultant and Reconsutructive Urologist – AREZZO, TORINO, Italy
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Tehran, 16:15
)Italian Time 13:45(

مرکز تحقیقات سالمت
دانشگاه علوم

مردان و بهداشت باروری

پزشکی شهید بهشتی

سومین کنگره سالمت مردان
یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری

سالن ابوریحان
عنوان

زمان

سخنران

رییس جلسه  :دکتر عباسعلی ناصحی
8:00-8:20

سخنرانی :تعریف ،اپیدمیولوژی و اتیولوژی اعتیاد جنسی

دکتر ندا فرزانه

8:20-8:40

سخنرانی :مداخالت درمانی در اعتیاد جنسی

دکتر علی فرهودیان

8:40-9:00

سخنرانی :آشنایی با انجمن معتادین جنسی گمنام

آقای علیرضا ملکوتی خواه

سرطان پروستات ( ) 2
گرداننده :دکتر علی رازی
اعضا :دکتر محمدرضا واعظ مهدوی ،دکتر حمیدرضا میرزایی ،دکتر عباس بصیری

روز سوم _جمعه _  3اسفند 1397

دکتر علیرضا قدیان
9:00-10:10

رادیوتراپی یا جراحی
استفاده از کدامیک از روشهای درمانی برای کشور

دکتر عباس بصیری
دکتر حمیدرضا میرزایی
دکتر محمدرضا واعظ

سودمند است

مهدوی

درمان و بازتوانی و حمایت بیماران

دکتر علیرضا قدیان

پانل :سرطان و ناباروری مردان
گرداننده :دکتر نیما نریمانی
اعضا :دکتر محمدرضا نیکوبخت ،دکتر حامد اخوی زادگان ،دکتر علیرضا خردمند
دکتر بهرنگ آبادپور ،دکتر نادر رباط مرادی
10:10-11:20

سرطانهای ژنیتال و غیر ژنیتال موثر بر ناباروری و نحوه ارتباط

دکتر نادر رباط مرادی

کموتراپی ،رادیوتراپی و باروری

دکتر محمدرضا نیکوبخت

پیشگیری از ناباروری در اثر سرطان

دکتر حامد اخوی زادگان

نقش بانک اسپرم و  ARTدردرمان ناباروری ناشی از سرطان دکتر علیرضا خردمند
 Oncofertilityدر کودکان
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دکتر بهرنگ آبادپور

مرکز تحقیقات سالمت
دانشگاه علوم

مردان و بهداشت باروری

پزشکی شهید بهشتی

 1-3اسفند ماه 1397
تهران-مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

رییس جلسه :دکتر سید جلیل حسینی ،دکتر محمد علی زرگر
11:20-11:35

دکتر انوشیروان محسنی

سخنرانی :سالمت مردان تهران

بندپی

پانل :سرطان مثانه
گرداننده :دکتر سید یوسف حسینی
اعضا :دکتر محمدرضا واعظ مهدوی ،دکتر علی قنبری مطلق ،دکتر علیرضا الشئی
دکترمحمدرضا نوروزی ،دکتر سید محمد سدهی

11:35-12:45

مرحله تشخیص سرطان ،سن تشخیص )
روش پیشگیری از سرطان مثانه ،عوامل خطر ( بخصوص
دخانیات )
حفظ مثانه در بیماران کانسر مهاجم مثانه آری یا خیر
روش درمان سرطان مثانه مهاجم با نگاه به اقتصاد بومی

دکتر علیرضا الشئی
دکتر محمدرضا نوروزی
دکتر سیدمحمد سدهی
دکتر محمدرضا واعظ
مهدوی

رییس جلسه :دکتر ناهید خدا کرمی
12:45-13:00
13:00-13:30

دکتر حمید چوبینه

سخنرانی :سالمت مردان و شهر سالم تهران
اختتامیه و تحویل گواهی

www.irhrc2019.ir
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سالن ابوریحان

وضعیت موجود سرطان مثانه در ایران ( پراکندگی،

دکتر علی قنبری مطلق

29

مردان و بهداشت باروری

پزشکی شهید بهشتی

مرکز تحقیقات سالمت
دانشگاه علوم

سومین کنگره سالمت مردان
یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات سالمت مردان و بهداشت باروری

سالن عالمه طباطبایی
سخنران

Student Podium

زمان
8:30-9:30

 دکتر حوریه شمشیری میالنی:گرداننده

European Video Conference
ویدیو کنفرانس – اساتید اروپایی

Time / Title

Omid Sedigh – Torino
Head of Kidney transplant in Urology, Consultant Urologist- Reconstructive Andrologist, Molinette University Hospital – TORINO, Italy
Scientific Secretary , International section of Reconstrucitive Urology & Andrology of Congress
Scientific Secretary, Asian-Pacific Society of Reconstructive Urology & Andrologic Surgeons
Jalil Hosseini – Tehran

Moderators

Chair, Third Men’s Health Congree – Chair, Men’s Helath & Reproductive Health Research Center, Shahid
Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
Chair, 3rd Men’s Health Congress
Chair, Asian-Pacific Society of Reconstructive Urology & Andrologic Surgeons

Introduction : J. Hosseini- O. Sedigh

Tehran, 9:45
)Italian Time 07:15(
Tehran, 10:00
)Italian Time 07:30(

Paolo Gontero
Chairman, SCD Urologia U, Molinette University Hospital, Torino- Italy
nerve sparing cystectomy: is robotic approach an added value?
Koenraad Van Renterghem
Jessa Hospital Hasselt Belgium, University Hospitals Leuven Belgium, Hasselt University Belgium

Tehran, 10:15
)Italian Time 07:45(

Virgin Inflatable Penile Implant with penoscrotal approach: interactive video
Abolfazl Hosseini
Department of Urology Karolinska Institutet, Solna, Sweden

Tehran, 10:30
)Italian Time 08:00(

Ahmad Shamsodini
Chairman, Consultant Urologist –Andrologist Alwakra Hospital, Doha- Qatar

Tehran, 10:45
)Italian Time 08:15(

Fariborz Bagheri
Associate professor, Head of Urology Department, Dubai Hospital, Dubai, UAE

1397  اسفند3 _ روز سوم _جمعه

Speaker information / Topic

Tehran, 11:00
)Italian Time 08:30(

www.irhrc2019.ir
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مردان و بهداشت باروری

پزشکی شهید بهشتی

مرکز تحقیقات سالمت
دانشگاه علوم

1397  اسفند ماه1-3
مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی-تهران

Ignacio Moncada
Head of Service I Urology, Unit of the Male and Robotic Surgery, University Hospital La Zarzuela, Associate Professor of Urology, Francisco de Vitoria University, Madrid, Spain

Tehran, 11:15
)Italian Time 08:45(
Tehran, 11:30
)Italian Time 09:00(

1397  اسفند3 _ روز سوم _جمعه

Cavernoplasty with Bucal mucosa graft in patients with severe Peyronies disease

31

Rados Djinovic
Chairman, Reconstructive Urologist – Andrologist, Sava peyrovic Foundation, Belgrade - Serbia

Tehran, 11:45
)Italian Time 09:15(

Paulo Egydio
Urology - Andrology Center, for Penile reconstruction, Sao Paulo - Brazil

Tehran, 12:00
)Italian Time 09:30(

Tunica expansion procedure for penile length and girth restoration/augmentation
David Ralph
Chief of Urology Consultant Urologist Andrologist University College of London- UK

Tehran, 12:15
)Italian Time 09:45(

from pubis to phallus: a complete demonstration of the three stages of radial artery forearm phalloplasty formation

www.irhrc2019.ir

سالن عالمه طباطبایی

Roberto Olianas
Chairman of the Urology Department, Städtisches Klinikum Lüneburg, Germany

