مقاالت پذیرفته شده بصورت سخنرانی در سالن شماره 2
ردیف

نام ونام خانوادگی

موضوع سخنرانی

1

دکتر مریم سابوته

تعیین ارزش پیش بینی کننده ایتترلوکین  35در تشخیص سپسیس نوزادان ترم

2

دکتر مازیار وکیلی امینی

بررسی اثر سین بیوتیک بر میزان کلونیزاسیون روده ای کاندیدا آلبیکنس در نوزادان با وزن کمتر از  2500گرم

3

دکتر مینو فالحی

بررسی تاثیرداروی فلوکونازول در پیشگیری از عفونت مهاجم کاندیدایی در نوزادان خیلی نارس بستری در NICU
بیمارستان کودکان مفید

4

خانم تکتم اعتضادی جمع

تغذیه کامل وریدی و عفونت در نوزادان

5

خانم مهوان خداپرست

موانع رعایت بهداشت دست در پرستاران بخش نوزادان و  NICUبیمارستان بنت الهدی بجنورد دی 1396

6

دکتر زهرا اکبریان راد

بررسی نتایج کشت میکروبی کاتترهای نافی و PICC

7

دکتر رویا طاهری تفتی

نحوه برخورد با نوزادو جنین مبتال به HIV

8

دکتر سمیرا شهباززادگان

هرپس سیمپلکس نوزادی

9

خانم اکرم قادری صفت

مدیریت عفونت واریسالی مادری در بارداری با هدف کاهش خطر عفونت در نوزادان

10

خانم ثریا شجاعی

بررسی ریسک فاکتورهای عفونت بیمارستانی در بخش NICU

11

خانم فرزانه قادری

بررسی شیوع عفونتهای دوران نوزادی درمتولدین مناطق روستایی شهرستان تبریز درسال 96

12

خانم فاطمه خسروی فرد

بررسی روابط عوامل باکتریال شایع در سپسیس و میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در دو دهه اخیر

13

دکتر محمد پویا

بررسی الگوی پاتوژن های شایع و مقاومت آنتی بیوتیکی آنها در بین نوزادان مبتال به عفونت ادراری د رتهران

14

دکتر محمدباقر حسینی

بومی سازی راهنمای بالینی درمان سپسیس نوزادی بر اساس فراوانی عامل میکروبی

15

دکتر راضیه سنگسری

درمان عفونت های نوزادی با آمینوگلیکوزیدها یا سفالوسپورین ها

16

دکتر نجمه آجودانیان

تلفن همراه و عفونت در بخش مراقبت ویژه نوزادان

17

خانم معصومه سهرابی

بیومارکرهای عفونت ادراری در نوزادان

18

دکتر لیلی مقبولی

بررسی ارتباط بین ترومبوسیتوپنی و سپسیس نوزادی

19

محمدصادق باقری باغدشت

ارتباط اختالل خواب ناشی از سر وصدا و نور برمیزان شیوع عفونت نوزادان نارس بستری دربخش مراقبت های ویژه
نوزادان  :یک مطالعه مروری جامع

20

دکتر مجید محله ای

بررسی عالیم بالینی و آزمایشگاهی و میکروبی و در نوزادان مشکوحک به سپسیس نوزادی در بیمارستان ریفرال
کودکان در شمال غرب ایران

21

خانم زهرا جعفری

عامل انتقال عفونت در بخش مراقبت ویژه نوزادان :پرسنل یا والدین

22

خانم رقیه نصیری

بررسی فراوانی وعلل عفونت چشمی در نوزادان بستری در بیمارستان کودکان تبریز

23

آقای علی صادقی

تعیین علل میکروبی عفونت نوزادان در بیمارستان الزهرا

24

خانم زهره عراقی

مقایسه دو روش شستن دست با مایع صابون و مایع الکلی بدون آب(درموسپت) بر آلودگی میکروبی دست پرستاران
بخش  NICUبجنورد سال 1396

25

خانم سرور سهرابی

راههای کنترل عفونت بیمارستانی در بخش مراقبت ویژه نوزادان

26

خانم سیده مژده صفوی نائینی

سیتومگالوویروس و کاهش شنوایی حسی عصبی :ارزیابی و مدیریت

27

خانم مژگان احمدی واسقانی

بررسی شیوع عفونت بیمارستانی مرتبط با ابزاردر بخش مراقبت های ویژه نوزادان

28

دکتر ناهید جعفری

عفونت های کاندیدایی در نوزادان

29

دکتر علیرضا سعادتی

ضد عفونی کردن تلفن همراه و تبلت شخصی کارکنان و همراهان نوزادان بستری  ,کاهش کولونیزاسیون میکربی و
عفونت بیمارستانی

30

دکتر رویا چوپانی

تأثیر روی خوراکی بر کاهش موربیدیتی و مورتالیتی در نوزادان با احتمال سپسیس نوزادی

31

دکتر نعیمه تسلیمی

اهمیت مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها

32

هاجر ابراهیمی

بررسی شیوع عفونت ادراری در نوزادان مبتال به زردی

