Lietuvos mokslo kronika
6-asis Baltijos ðaliø neurologijos kongresas (BALCONE)

Baltijos ðaliø neurologijos kongresas (BALCONE) – svarbiausias neurologijos mokslo renginys Baltijos ðalyse, nuo
1994 m. kas trejus metus rengiamas Estijoje, Latvijoje ir
Lietuvoje.
2009 m. gegu þës 13–16 d Vilniuje vyko 6-asis
BALCONE kongresas, kuris buvo iðskirtinis tiek dalyviø
(per 500 dalyviø), tiek kviestiniø lektoriø gausa.
Pirmàjà kongreso dienà vyko EEG ir ENMG mokomieji kursai.
Praktiniai EEG kursai „Elektroencefalografija epilepsijoje“ buvo skirti neurologams, savo kasdienëje veikloje
susiduriantiems su epilepsijos diagnostika. Kursus rengë ir
jiems vadovavo dr. R. Mameniðkienë (VULSK Neurologijos centras). Praneðimus skaitë ir atvejus analizavo kviestiniai lektoriai: dr. W. Van Emde Boas (Olandija), dr. S. Beniczky (Danija) ir dr. R. Mameniðkienë. Kursø metu buvo
demonstruoti, aptarti ir apibendrinti neaiðkûs klinikiniai
atvejai esant sudëtingai interpretuojamai EEG.
ENMG kursams „Nuo klausimo iki atsakymo“ vadovavo prof. M. R. Magistris (Þenevos universiteto ligoninë,
Ðveicarija). Praneðimus skaitë dr. P. Soichot (Diþono universiteto ligoninë, Prancûzija), dr. Annick Labarre-Vila
(Grenoblio universiteto ligoninë, Prancûzija), dr. A. Klimaðauskienë (VULSK Neurologijos centras), dr. M. Aliðauskienë (KMUK Neurologijos klinika), dr. J. Ðvilpauskë
(KMUK Neurologijos klinika). Ðie kursai nuo ávairiø tarptautiniø kongresø mokomøjø ENMG kursø skyrësi savo
tikslu ir struktûra: nuspræsta sujungti du, atrodytø, nesuderinamus dalykus – pasiekti, kad kursai taptø ádomûs ir nau-
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dingi ne tik gydytojams neurofiziologams, bet ir neurologams, kurie patys ðio tyrimo neatlieka. Paskaitø tikslas –
suprantamai pateikti tyrimo galimybes, kad neurologai þinotø, ko jie gali tikëtis ið ðio diagnostinio metodo, kada nukreipti pacientus iðtyrimui, kaip panaudoti gautus rezultatus ir kaip ENMG papildo klinikinius bei kitus paraklinikinius duomenis. Prof. M. R. Magistris skatino kurso dalyvius klausti, komentuoti, pasidalinti savo patirtimi. Malonu, kad gydytojai aktyviai pasinaudojo ðia galimybe. Taigi, kursø uþduotis – parengti juos ádomiai tiek neurologams, tiek neurofiziologams – buvo sëkmingai pasiekta.
Ypatingo susidomëjimo sulaukë Oksfordo universiteto
(Jungtinë Karalystë) klinikinës neurologijos lektoriaus,
keleto neurologiniø mokomøjø knygø autoriaus M. Donaghy vesti mokomieji kursai „Kaip egzaminuoti neurologiná ligoná?“. BALCONE dalyviai turëjo unikalià galimybæ pamatyti, kaip viename þymiausiø pasaulio universitetø
mokoma tirti neurologiná ligoná. Profesionaliai organizuoti praktiniai kursai, átaigûs pavyzdþiai, gausûs klausimai ir
gyva diskusija buvo naudinga ir ásimintina visiems kursø
dalyviams.
Pasibaigus mokomiesiems kursams, kongreso mokslinæ programà oficialiai atidarë kongreso prezidentas prof.
V. Budrys, kuris pasveikino visus susirinkusius ir perskaitë intriguojanèià paskaità „Lietuvos meno indëlis á neurologijà“. Meno temà pratæsë unikalus seserø Daunyèiø kamerinës muzikos ansamblio pasirodymas.
Antroji kongreso diena prasidëjo rytine sesija „Smegenø kraujotakos sutrikimai“, kurioje plenarines paskaitas
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skaitë þymûs savo srities specialistai M. Kaste (Suomija),
A. Aleksandrov (JAV), A. Voiner Aleksandrov (JAV),
N. Borstein (Izraelis), M. Nilson (Ðvedija) bei Baltijos ðaliø atstovai.
Antroji (popietinë) sesija buvo skirta galvos skausmø
problematikai. Plenarines paskaitas skaitë pasaulyje pripaþinti lektoriai: L. Stovner (Norvegija), J. Schoenen (Belgija), M. Ashina (Danija), T. S. Jensen (Danija), A. Hietaharju (Suomija).
Vakarinëje kongreso dalyje vyko paraleliniai satelitiniai simpoziumai.
Treèioji kongreso diena prasidëjo rytine sesija „Judëjimo sutrikimai / Demencija“, kurioje plenarines paskaitas
skaitë A. J. Lees (Jungtinë Karalystë), L. Basel-Vanagaitë

(Izraelis), G. Waldemar (Danija), T. Erkinjuntti (Suomija)
bei Estijos, Latvijos ir Lietuvos atstovai.
Popietinë sesija buvo skirta epilepsijos temai. Kongreso dalyviai turëjo galimybæ paklausyti P. Wolf (Danija),
L. Sahlholdt (Danija), S. Shorvon (Jungtinë Karalystë),
T. Tomson (Ðvedija), S. Haldre (Estija), K. Malmgren
(Ðvedija), J. Majkowski (Lenkija) ir kitø lektoriø paskaitø,
uþduoti rûpimus klausimus, padiskutuoti.
Vakarinëje programoje vyko paraleliniai satelitiniai
simpoziumai, po kuriø kongreso dalyviai dalyvavo iðkilmingoje kongreso vakaronëje Belmonte, palikusioje puikiø áspûdþiø.
Ketvirtoji kongreso diena prasidëjo sesija „Iðsëtinë
sklerozë“, kurioje praneðimus skaitë G. Comi (Italija),
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K. Gross-Paju (Estija), P. S. Sorensen (Danija), S. Dzelzite
(Latvija), R. Kizlaitienë (Lietuva), R. Balnytë (Lietuva),
A. Novik (Rusija).
Paskutinioji kongreso sesija buvo skirta ávairios tematikos praneðimams. Iðsamias, profesionaliai parengtas paskaitas skaitë B. Dubois (Prancûzija), A. Hietaharju (Suomija), J. Þiburkus (JAV), D. Obelienienë (Belgija-Lietuva), M. Lill (Estija), M. Braschinsky (Estija).
Kongreso uþdarymo metu buvo áteikti trys apdovanojimai uþ geriausius stendinius praneðimus, kuriuos kruopðèiai atrinko nepriklausoma komisija (pirmininkas prof.
M. Magistris, Ðveicarija). Visus tris apdovanojimus gavo
Vilniaus neurologai: K. Ryliðkienë ir bendraautoriai, I. Sereikë ir bendraautoriai, J. Liutkienë ir bendraautoriai.

Kiekvienà dienà, pasibaigus mokslinei programai,
kongreso sveèiai turëjo galimybæ susipaþinti su senojo
Vilniaus – Europos kultûros sostinës 2009 – architektûra, muziejais, jaukiomis kavinëmis ir pajusti nepakartojamà Lietuvos, ðvenèianèios savo 1000 metø jubiliejø,
dvasià.
Kongreso organizacinis komitetas nuoðirdþiai dëkoja
Baltijos konferencijø organizatoriui – Conbaltui (AIM
Group Baltic), visoms farmacijos kompanijoms, parëmusioms kongresà bei surengusioms satelitinius simpoziumus, taip pat visiems kongreso lektoriams, dalyviams ir
sveèiams.
Kongreso programa ir tezës publikuotos atskirame
„Neurologijos seminarø“ 2009 m. priede Nr. 1.
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