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یازدهمین کنگره جهانی سکته مغزی
با حضورمحققان ایرانی برگزار شد
یازدهمین کنگره جهانی سکته مغزی
) (11th World Stroke Congressدر تاریخ
 17تا  20اکتبر ( 25تا  28مهر) در مونترال
(کانادا) برگزار شد.
این کنگره ( )WSC2018که با همکاری
سازمان جهانی سکته مغزی و کنسرسیوم
سکته مغزی کانادا برگزار شد ،فرصت
بینظیری برای جراحان و متخصصان مغز
و اعصاب ،پژوهشگران و سیاستگذاران بود تا در خصوص برنامههای
علمی  -آموزشی برای پیشگیری ،مراقبت و توسعه روشهای درمان بیماران
مبتال به سکته مغزی به بحث و گفتگو بنشینند.
ورنر هیک ،رئیس سازمان جهانی سکته مغزی ( )WSOو مایک شارما،
ریاست کنگره جهانی سکته مغزی  2018را برعهده داشتند.
ازمحورهای همایش امسال می توان به موضوعات زیراشاره کرد :
مدیریت سکته مغزی حادسکته مغزی حاد :مفاهیم
درمانهای جدیدآئوریزم مغزی (تورم بالنیشکل رگ مغز)،
خونریزی سوباراکوئیدیپیشگیری از سکته مغزیاپیدمیولوژی
سکته مغزیژنتیکقلب و مغزبیماریهای عفونی
و سکته مغزیبیماریهای عفونیآزمایشهای بالینی
تصادفیتوانبخشی بالینی چندرشتهایپرستاری بیماران سکته
مغزیسیستمهای مراقبت از بیماران سکته مغزیمدیریت
نورولوژیکافزایش آگاهی عمومیسکته مغزی و رسانههای
اجتماعیبازبینی سیستماتیک و متاآنالیز
جوایز این دوره ازWSC2018
جایزه محقق جوان ( :)Young Investigator Awardدر این بخش
 33پژوهشگر جوان به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند:
آیوش آگاروال ،پاالب باتاچایرا ،نیخیل چودهاری ،دورکاس گاندی،
آرون نیر ،هارسیمارت پرت کور ،سومیا کریشنامورتی ،آمیت کومار،
نها کوتیاال ،ابهیناو راینا ،سوباسری راماکریشمان ،چاکرادار ردی ،رام
ساگار ،اودیت سراف ،سکرات سینها ،پرانجال سیسودیا ،پومانشی تالوار،
ونوگوپاالن ویشنو (هند) ،تاتیا آپراسایدز ،تیناتین خرخویلیدز (گرجستان)،
دیمیترولبدینتس،اولهاابوخوا،کنستانتیناستپانچنکو(اوکراین)،اینالوتسنکو
(قرقیزستان) ،کریستینا آنه (فیلیپین) ،دیاگا ماتار گایه (سنگال) ،پریسیال یانی

گوناوان ،اندره دارماوان ویجونو (اندونزی)،
زاهد حسن (بنگالدش) ،اولوواتوسین اولورن
موتنی(نیجریه)،محمدعثمان،احمدعبدالکریم
(مصر) ،ساماراویت زوده (اتیوپی)
جایزه ویکتور و کالرا سوریانو
):(Victor and Clara Soriano Award
افضل عبدالباسط از پاکستان ،مگا چوداری
کانا ،سواهام دسای ،وارون گوپتا،
پاوان پای از هند به عنوان برندگان این جایزه معرفی شدند.
مقاالت و پوسترهای ارائه شده توسط پژوهشگران ایرانی
میرفخرائی،عابدین،صالحی:
MIR149 MAY EXPLAIN THE INCREASED RISK OF STROKE IN MIGRAINE PATIENTS

فرهودی ،صدیق اعتقاد ،گرانمایه ،مجیدی ،صالح پور ،محمودی:

CEREBROLYSIN IMPROVES EPISODIC AND SPATIAL MEMORIES IN MICE MODEL
OF MPFC STROKE: POSSIBLE ROLE OF SYNAPTIC STRUCTURE

شکیبا جهرمی ،برهانی حقیقی ،قائدیان ،فیض ،مولوی ،موال:

PREDICTORS OF EARLY, DELAYED AND EXPANDED INTRACRANIAL HEMORRHAGE IN PATIENTS WITH CEREBRAL VENOUS SINUS THROMBOSIS

حیدری ،رحیمی جابری ،نیلی پور ،رحیمیان ،برهانی حقیقی:

CHARACTERISTICS AND DETERMINANTS OF APHASIA AMONG PERSIAN SPEAKING STROKE PATIENTS

قریشی،نیکسیرت،مقبولی:

RELIGIOUS SUBLIMATION OF PHARMACOLOGY: USE OR ABUSE

شیخ عندلیبی ،آذرپژوه ،فرزاد فرد ،مروت دار ،مخبر ،امیری:

PRE-STROKE CIGARETTE SMOKING ARE ASSOCIATED WITH STROKE SEVERITY
AND POST-STROKE DISABILITY

سادات نیا ،ابراهیمی ،حق جو جوانمرد ،عسگری ،دهقانی ،امیری:

OPIUM ADDICTION AND ISCHEMIC STROKE IN ISFAHAN, IRAN:
A CASE-CONTROL STUDY

فرهودی ،ابوطالبی ،شال بافان ،مهرور ،پرنیان فرد ،زمانلو:

HIGH FREQUENCY OF FABRY DISEASE IN NORTH-WEST IRANIAN YOUNG ADULT
STROKE PATIENTS

گفتنی است ،دوازدهمین کنگره جهانی سکته مغزی با شعار
«صدای واحد برای سکته مغزی» در تاریخ  12تا  15مه  2020در
وین (اتریش) برگزار خواهد شد.
آبان 97
شماره 154
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