
۱۳۹۶/۰۸/۱۳

ندارد

۲۳۵/۱۰۱۴۶/د/۹۶
تاریخ:

پیوست:

شماره:



۱۳۹۶/۰۸/۱۳

ندارد

۲۳۵/۱۰۱۴۶/د/۹۶
تاریخ:

پیوست:

شماره:

با سالم و درود

احتراما باستحضار مي رساند، ، " نخستين كنگره ملي پزشكي كوهستان" با 

همت دانشگاه علوم پزشكي ايران و گروه پزشكي ورزشي مورخ ٢ لغايت ٤ اسفند ماه 

سال جاري در مركز همايش هاي زكرياي رازي دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار 

خواهد شد. 

هدف از برگزاري اين كنگره  ارتقاء سطح علمي و كيفي، ارائه خدمات به جامعه 

پزشكي و ورزشي و  تبادل جديدترين اطالعات موجود مي باشد.

محورهاي كنگره :

-          ارتفاعات ايران

-          امداد و نجات در كوهستان

-          امداد هوايي

-          مديريت بحران در محيط هاي طبيعي

-          بي حركت سازي مصدوم در مرحله پيش بيمارستاني
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-          آماده سازي تجهيزاتي

-          تروما در ارتفاع

-          تغذيه در ارتفاع

-          بيماري حاد ارتفاع ( كوه گرفتگي، ادم ريوي ناشي از ارتفاع، 
ادم مغزي ناشي از ارتفاع)

-          حوادث طبيعي ( بهمن، صاعقه زدگي)

-          آسيب هاي شايع كوهنوردي

-          اختالالت طبي در ارتفاع

-          مشكالت پوستي و چشمي در ارتفاع ( ناشي از اشعه آفتاب در 
برف و سرما)

-          بيولوژي جانوري و گياهي در ارتفاع

-          تغييرات آزمايشگاهي در كوهنوردان و سنگ نوردان

((BLS) Basic Life Support ) اقدامات حياتي مقدماتي     

-          داروها و مكمل ها در ارتفاع

-           روانشناسي كوهستان



۱۳۹۶/۰۸/۱۳

ندارد

۲۳۵/۱۰۱۴۶/د/۹۶
تاریخ:

پیوست:

شماره:

-           سنگ نوردي و غارنوردي 

-          و ساير پژوهش هاي مرتبط با ارتفاع

 كارگاه هاي آموزشي :

*  ((BLS) Basic Life Support ) اقدامات حياتي مقدماتي     -

-     بي حركت سازي مصدوم و انتقال مصدوم  *

-     سونوگرافي  در تروما

(Tele Medicine ) تله مديسين     -

SAM SPLINT بداهه سازي جهت مصدومين  با     -

-     تفسير تست تحريكي قلبي ريوي  
(Cardiopulmunary Exercise Test ) "CPET"    
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گروه هاي هدف :پزشكي- ورزشي، طب اورژانس، تكنسين هاي اورژانس،  

داخلي، ارتوپدي، جراحي عمومي/عروق، پزشك عمومي، پزشكي كودكان، 

بيهوشي، ICU، عفوني، پزشكي قانوني، پرستاري، روانشناسي، كوهنوردي، 

فيزيوتراپي، تربيت بدني و  پيراپزشكي و فدراسيون هاي ورزشي

الزم به ذكر است شركت در اين كنگره داراي حداكثر امتياز بازآموزي مي باشد.

  دكتر دادگستر ( دبير علمي )                   دكتر الچيان ( دبير اجرايي)

                  

           *  كارشناسان  مسئول مرتبط با كنگره : خانم ترابي، خانم نوعي                                  


