پانزدهمین کنگره مغز و اعصاب کودکان ایران  61-61بهمن 41
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مرکز طبی کودکان
اقدامات درمانی درصرع کودکان و نوجوانان
Therapeutic management of children and adolescent epilepsies
ریاست کنگره :دکتر محمد غفرانی دبیر علمی کنگره :دکتر محمود رضا اشرفی
چهارشنبه مورخ 41/66/61
افتتاحیه

8-8/03

جلسه اول :هیئت رئیسه
دکتر محمد غفرانی ،دکتر سید حسین حسن پور ،دکتر حسین کریمی ،دکترمحمد مهدی ناصحی
8/03-9

اصول درمان صرع در کودکان

دکتر محمد غفرانی

9-9/03

جنبه های درمانی صرع در دوره گذار از کودکی به
بزرگسالی

دکتر محمود معتمدی

9/03-03

فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک داروهای ضد
صرع

دکتر هوشیار هنرمند

03-03/03

تنفس و پذیرایی
جلسه دوم :هیئت رئیسه

دکتر محمود محمدی ،دکتر محمد مهدی تقدیری ،دکتر فیروزه حسینی ،دکتر حسین محبی
03/03-00/03

پانل مسائل پزشکی قانونی در صرع کودکان

دکتر کامران آقا خانی -دکتر شهروز کاظمی-
دکتر علی محمد علی محمدی -دکتر محمد
علی امام هادی

00/03-01

استفاده از نانو فناوری در بهبود نفوذ مغزی داروها

دکتر مهرداد حمیدی

01-00

نماز و ناهار

00-00/03

عوارض جانبی و تداخالت دارویی ضد تشنج ها

دکتر پدیده قائلی

00/03-01

داروهای ضد تشنج جدید

دکتر وجیهه آقامالئی

01-01

پانل درمان صرع کودکان

دکتر غالمرضا زمانی(گرداننده)
دکتر زرین تاج کیهانی دوست ،دکتر
الدن افشارخاص ،دکتر سید سعید انوری،
دکتر علیرضا رونق ،دکتر علیرضا
نیکخواه -دکتر عباس تفاخری

01-01/03

پرسش و پاسخ

پنج شنبه مورخ 41/66/61
تالوت آیات قرآن کریم

7/11-8

جلسه اول
هیئت رئیسه :دکتر زرین تاج کیهانی دوست ،دکتر مرتضی رضوانی ،دکتر نرجس جعفری ،دکتر محمد وفایی
8-8/01

صرع مقاوم به درمان

دکتر فرهاد محوالتی

8/01-8/03

کورتیکواستروئید تراپی در صرع کودکان

دکتر تکتم فقیهی

8/03-8/11

کاربرد ایمونوگلوبولین ولیدی در صرع کودکان

دکتر شهیده امینی

8/11-9

نقش لوتیراستام در درمان صرع کودکان

دکتر محمودرضا اشرفی

9-9/01

نقش سدیم والپروات در درمان صرع کودکان

دکتر ناهید خسروشاهی

9/01-9/03

نقش تراس المانها و ویتامین ها در درمان صرع

دکتر مرتضی حیدری

9/03-03

نقش جراحی در صرع کودکان

دکتر فریده نجات

03-03/03

تنفس و پذیرایی
جلسه دوم

هیئت رئیسه :دکتر ابوالفضل نصیریان ،دکتر امین شاهرخی ،دکتر پگاه کتیبه ،دکتر ساسان ساکت
03/03-00

رژیم غذایی کتوژنیک-تجربه ترکیه

دکتر ارکیده

00-00/11

رژیم غذایی کتوژنیک-تجربه ایران (مرکز طبی
کودکان و بیمارستان مفید)

دکتر پروانه کریم زاده  -دکتر مریم
محمودی -دکتر پرویز کریمی

00/11-01

نقش کتوکال در درمان صرع

دکتر سید احمد حسینی

01-00

نماز و ناهار

00-01

پانل صرع مقاوم به درمان

دکتر سید حسن تنکابنی(گرداننده)
دکتر ابوالفضل نصیریان ،دکتر آزیتا
توسلی ،دکتر علیرضا رضایی ،دکتر
سیدحسین حسن پور ،دکتر ساناز
احمدی

01-01

پانل نقش تصویر برداری مغز در تشخیص و درمان
صرع کودکان

دکتر هومن علیزاده(گرداننده)
دکتر مهرزاد مهدیزاده ،دکتر الهام
رحیمیان ،دکتر فاطمه زمانی

01-01/03

پرسش و پاسخ

جمعه مورخ 41/66/61
تالوت آیات قرآن کریم

7/11-8

جلسه اول
هیئت رئیسه :دکتر غالمرضا زمانی ،دکتر محمدرضا صالحی عمران ،دکتر زهرا پیر زاده
8-8/03

نکات مهم تکنیکی در EEG

دکتر محمود محمدی

8/03-9

حداقل استانداردها در  EEGکودکان

دکتر محمدبرزگر

9-9/03

چینش الکترودها و تنظیمات دستگاه

9/03-03

چالش های تشخیصی در  EEGدر کودکان

03-03/03

تنفس و پذیرایی

دکتر سوزان امیرساالری
دکتر رضا شروین بدو

جلسه دوم
هیئت رئیسه :دکتر ناهید خسروشاهی ،دکتر سپیده عموییان ،دکتر فخرالدین شریعتمداری
03/03-00

شناخت آرتفکت ها در  EEGکودکان

دکتر رضا عزیزی مال امیری

00-00/03

معرفی چند مورد جالب EEG

دکتر رضا شروین بدو

00/03-01

معرفی Video – EEG Monitoring

دکتر محمود محمدی

01-00

نماز و ناهار

00-00/03

معرفی موارد جالب LTM

دکتر محمدبرزگر

00/03-01

تغییرات  EEGدر خواب

دکتر محسن جوادزاده

01-01

پرسش و پاسخ و جمع بندی

