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XIX Lietuvos neurologø vasaros mokyklos akimirkos

Dþiugu, kad net COVID-19 iððûkiai iki ðiol neáveikë nuo
2003 m. gyvuojanèios Lietuvos neurologø tradicijos – susiburti á kasmetinæ neurologø vasaros mokyklà „Neurologijos mokslo ir praktikos aktualijos“. Ðiemet ji vyko jau
19-àjá kartà (hibridiniu bûdu) rugpjûèio 27–29 dienomis
konferencijø centre „Vilnius Grand Resort“.
Pirmà kartà vasaros mokyklà kartu organizavo Lietuvos
neurologø asociacija ir Lietuvos vaikø neurologø asociacija.
Vaikø ir suaugusiøjø neurologijos sandûrai, bendriems klausimams buvo skirta visa sesija, kurià moderavo prof. N. Vaièienë-Magistris. Ypatingas dëmesys joje ir po to vykusiame
satelitiniame simpoziume buvo skirtas spinaline raumenø
atrofija serganèiø vaikø ir suaugusiøjø gydymo naujoms galimybëms ir iððûkiams (gyd. M. Dambrauskienë, gyd. E. Sukockienë). Didelio pasisekimo ir susidomëjimo sulaukë galvos skausmo sesija. Á ðià daþnà problemà skirtingomis akimis þvelgë neurologai doc. K. Ryliðkienë, prof. A. Vaitkus,
prof. D. Jatuþis, endokrinologë doc. L. Zabulienë, Migrena
serganèiøjø asociacijos atstovë L. Stanevièiûtë. Sesijos pabaigoje vyko Galvos skausmo specialistø asociacijos eks-
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pertø apskritojo stalo diskusija, kurioje apþvelgtos migrenos
profilaktinio gydymo biologiniais vaistais proverþis Lietuvoje per pastaruosius metus – ko tikëjomës ir kaip pavyko.
Daugelá svarbiø praktiniø klausimø palietë praneðimai ir diskusijos epilepsijos ir sàmonës sutrikimø sesijoje (moderavo
prof. R. Mameniðkienë). Iðsëtinës sklerozës ir demielinizuojanèiø susirgimø sesijoje (moderavo doc. R. Kizlaitienë)
nuotoliná praneðimà skaitë pasaulinio garso iðsëtinës sklerozës ekspertas prof. Xavier Montalban ið Ispanijos, áþvalgomis apie optinio neuromielito spektro sutrikimus dalijosi
neurologë doc. N. Giedraitienë ir oftalmologë gyd. A. Liveikienë, apie iðsëtinës sklerozës eigos ir gydymo ypatumus
COVID-19 pandemijos metu diskutavo Vilniaus universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslø universiteto specialistai.
Jau tapo tradicija mokykloje iðklausyti praneðimus neurologijos istorijos ir meno (dr. E. Sakalauskaitë-Juodeikienë, gyd. D. Survilaitë, prof. R. Mameniðkienë), retø neurologiniø ligø tematika, aptarti ádomius klinikinius atvejus.
Dokt. A. Ekkert ir gyd. rez. J. Grigaitë nagrinëjo vis labiau
aktualëjanèius insulto genetikos klausimus. Lietuvos jaunøjø neurologø sesijoje (moderavo prof. A. Vaitkus) net
ðeði jaunieji kolegos pristatë originaliø moksliniø darbø, atliktø Lietuvoje ir Baltijos ðalyse, rezultatus bei mokslines
apþvalgas. Sveèias ið Kauno technologijos universiteto
M. Venslauskas pristatë terapiná árenginá ir mobilià aplikacijà rankø drebëjimo maþinimui ir stebësenai. O kur dar tiesioginiø dalyviø susitikimo ir bendravimo dþiaugsmas, dalinimasis naujienomis, áspûdþiais, patirtimi...
Taigi, trys dienos neprailgo ir pralëkë bematant, o
355 dalyviai, 40 praneðëjø ir ákvepiantys atsiliepimai po
renginio patvirtino ðio renginio, kaip svarbiausio metinio
neurologø bendruomenës ávykio, reputacijà. Aèiû neurologams, rëmëjams ir lektoriams ið visos Lietuvos uþ aktyvø
dalyvavimà! Iki susitikimo kitais metais jubiliejinëje
XX neurologø vasaros mokykloje!
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