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XVIII Lietuvos neurologø vasaros mokyklos akimirkos

2020 m. rugpjûèio 28–30 d. konferencijø centre „Vilnius
Grand Resort“ vyko tradicinë XVIII Lietuvos neurologø
vasaros mokykla. Atsiþvelgiant á Lietuvos Respublikos
Vyriausybës rekomendacijas ir siekiant uþtikrinti dalyviø
saugumà bei koronaviruso plitimo prevencijà Lietuvoje,
neurologø mokykla ðiemet pirmà kartà vyko vasaros pabaigoje, hibridiniu bûdu, derinant tiesioginio dalyvavimo, internetinës transliacijos ir vaizdo áraðø galimybes
bei laikantis visø apsaugos nuo COVID-19 reikalavimø.
Nepaisant pandemijos sukeltø iððûkiø ir kitokio renginio
formato, neurologø mokykloje dalyvavo rekordinis dalyviø skaièius – per 300, ið jø apie 100 – nuotoliniu bûdu.
Mokyklos dalyviai – gydytojai neurologai – tris dienas tiesiogiai ir virtualiai dalijosi savo patirtimi, supaþindino su neurologijos srities naujovëmis. Programa
buvo pilna aktualijø, ádomiø áþvalgø, diskusijø ir, þinoma, bendravimo su kolegomis.
Mokyklà atidarë originalus seminaras, skirtas neurologijos istorijai ir menui. Jame, greta þinomø Vilniaus universiteto ir Respublikinës Vilniaus psichiatrijos ligoninës
lektoriø, dalyvavo ir du garbûs sveèiai, JAV lietuviai –
neurologas-neuromokslininkas ir menininkas dr. Audrius
V. Plioplys ir poetë Sandra Aviþienytë, neseniai iðleidusi
savo naujà poezijos knygà „Psichopatija“. Dr. A. Plioplys
skaitë konceptualø praneðimà „Meniniai sàmonës tyrinëjimai“, kuriame unikaliai derëjo neurobiologiniai tyrimai
ir originaliomis meninës iðraiðkos priemonëmis vizualizuojami màstymo ir sàmonës procesai. Visos mokyklos
metu veikë A. Plioplio darbø paroda „Atminties gijos“.
Puikiø atsiliepimø susilaukë seminaras „Ar 2020-ieji tapo migrenos gydymo persilauþimo metais?“, rengtas kartu su Lietuvos galvos skausmo specialistø asociacija. Jame iðgirdome ne tik neurologø, bet ir ðeimos gydytojø, toksikologø praneðimus ir interaktyvias diskusijas. Demielinizuojanèiø ir autoimuniniø ligø seminare
apþvelgta iðsëtinës sklerozës bei autoimuniniø encefalitø diagnostikos evoliucija ir gydymo perspektyvos. Kitos sesijos buvo skirtos insulto aktualijoms, ávairiø neurologiniø ligø gydymo standartams ir alternatyvoms,
inovatyvioms reabilitacijos sistemoms neurologijoje,
jaunøjø neurologø praneðimams.
Baigiant lieka pasidþiaugti, kad mokyklos metu ir
po jos niekas nesusirgo, o perteiktos þinios, patirtis ir
bendravimo dþiaugsmas iðliks visø dalyviø atmintyje
iki kitø, tikëkimës, sveikesniø ir saugesniø, metø.
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