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Drodzy koledzy, zapraszam na kolejną już konferencję Akademii po Dyplomie – Neurologia.
W przyszłym roku napiszę tradycyjną dwudniową, w tym byłoby to jednak za wcześnie.
Staraliśmy się zaproponować Państwu sesje najbardziej praktyczne i potrzebne
w codziennej pracy. W ostatnim roku najburzliwiej i w sposób najbardziej dający nadzieję,
rozwijała się propozycja terapeutyczna dla chorych na stwardnienie rozsiane. Ten przełom
w terapii jest naprawdę spektakularny. W chwili gdy lekarze już dysponują dobrym lekiem,
który jest skuteczny nawet w 70-80% chorych trzeba także doskonalić diagnostykę, tej
jednej z najczęstszych neurologicznych chorób. Proponujemy dwie sesje na ten temat
prowadzone przez doc. Beatę Zakrzewską-Pniewską. Jestem pewna, że będą to sesje bardzo
ciekawe i na naprawdę wysokim poziomie!
Drugą dziedziną w neurologii, która zmienia rewolucyjnie życie neurologa jest
neuroobrazowanie. Dzięki niemu nasze wyobrażenie o wielu procesach patologicznych
rozgrywających się w układzie nerwowym uległo ogromnej zmianie. W tym roku
prof. Hubert Kwieciński zaprosił na konferencję światowy autorytet w tej dziedzinie
– prof. Richarda Frackowiaka. W Polsce dysponujemy już coraz większą liczbą
czynnościowych MR. Jednak poza doskonałością techniki i jej bajkowymi wręcz
możliwościami, jeszcze pewnie długo będziemy spotykać się z ich ograniczeniami
– trudnościami w interpretacji uzyskiwanych wyników. Mówiąc krótko, te badania muszą
być opisywane przez doskonałych specjalistów, najlepiej bardzo doświadczonych, a do tego
potrzebny jest czas. Dlatego tak ważne żebyśmy uczyli się interpretacji od absolutnie
najlepszych, a takim specjalistą jest na pewno nasz gość.
Tradycyjnie już proponujemy sesję poświęconą najnowszym metodom leczenia
padaczki. Robimy to na wyraźne życzenia Państwa. Tym razem będzie to padaczka
w przebiegu chorób internistycznych, neurochirurgicznych i onkologicznych.
W codziennej pracy neurologa w Polsce problemem najczęstszym pozostają bez
wątpienia bóle kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego. Im częstszy problem w życiu
codziennym tym mniej poświęcamy mu uwagi podczas naukowych sesji. Bardzo się cieszę,
że tym razem ten schemat złamiemy i proponujemy aż dwie sesje poświęcone tym
chorobom. Pierwsza skupia się na zasadach postępowania diagnostycznego i leczenia
zachowawczego, druga przedstawia aktualne zasady postępowania operacyjnego. To ważne
żebyśmy umieli proponować drogę operacyjną naszym chorym w wybranych przypadkach
– to przecież neurolog musi chorego na tę metodę namówić lub go od niej odwieść.
Powinniśmy wiedzieć o czym mówimy.
Podobnie często w naszych gabinetach musimy leczyć pacjentów po przebytych urazach
mózgu i znacznie rzadziej rdzenia. Tym oczekiwaniom wychodzimy naprzeciw proponując
dwie sesje prowadzone przez prof. Wojciecha Beutha.
Na zakończenie udary mózgu! Sesję zorganizowała prof. Anna Członkowska, która bez
wątpienia jest Pierwszą Damą polskiej nauki o udarach. Pani Profesor, jako długoletnia
szefowa neurologicznego Polkardu wprowadzała nowoczesne metody leczenia udarów
w naszym kraju. Jej wieloletnie starania zaowocowały powstaniem licznych oddziałów
udarowych w Polsce, a racjonalna opieka wydatnie zmniejszyła śmiertelność, zbliżając nas
do europejskich osiągnięć.
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