AKTUALNOŚCI
Sekcje PTN
Powołano do życia Sekcję Młodych Neurologów. Jej przewodniczącym został
dr Stanisław Szlufik z Kliniki Neurologii Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.
Sekcja SM i Neuroimmunologii wybrała nowy Zarząd. Przewodniczącą została
prof. Halina Bartosik-Psujek (Uniwersytet Rzeszowski), Przewodniczącą Sekcji
Schorzeń Pozapiramidowych jest od kwietnia prof. Monika Rudzińska-Bar
(Klinika Neurologii SUM w Katowicach), natomiast nowym Przewodniczącym
Elektem prof. Sławomir Budrewicz (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu).
Gratulujemy!

Relacja z AAN
Zapraszamy do obejrzenia relacji z ostatniej Amerykańskiej Akademii Neurologii.
Materiały są dostępne na stronie internetowej: www.postaan.pl/edu.

Trombektomia mechaniczna u pacjentów z nieznanym czasem
wystąpienia udaru
Zasadniczym ograniczeniem interwencyjnego leczenia udarów mózgu pozostaje
czas, jaki minął między pojawieniem się objawów a przyjęciem pacjenta na
oddział ratunkowy. Escalard i wsp. opublikowali w majowym numerze European
Journal of Neurology wyniki analizy efektów trombektomii mechanicznej
u pacjentów o nieznanym momencie zachorowania. Do badania włączono
chorych, u których stwierdzono objawy udaru po ponad 6 godzinach od
momentu, gdy po raz ostatni widziano ich zdrowych. Prezentujemy omówienie
tego badania. Zapraszamy do lektury.

Zaburzenia impulsywno-kompulsywne w
Parkinsona

przebiegu choroby

Zaburzenia impulsywno-kompulsywne są poważnym pozaruchowym objawem
w przebiegu choroby Parkinsona. Zaburzenie to może rozwinąć się w czasie
choroby, może też stanowić powikłanie leczenia dopaminergicznego. Ricciardi
i wsp. opublikowali w Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry wyniki
badania, którego celem było wyznaczenie cech klinicznych lub odchyleń
w badaniach obrazowych, które pozwoliłyby na określenie ryzyka wystąpienia
zaburzeń impulsywno-kompulsywnych u pacjentów z chorobą Parkinsona.
Zapraszamy do zapoznania się z omówieniem tego badania.
Więcej.

EDUKACJA
III edycja Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy (ICHD-III)
Komitet Klasyfikacyjny Bólów Głowy Międzynarodowego Towarzystwa Bólów
Głowy (IHS, International Headache Society) opublikował w tym roku III wersję
Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy (ICHD-III, International Classification
of Headache Disroders). Warto zwrócić uwagę na nowe definicje pierwotnych
bólów głowy, w tym bólu głowy z nadużywania leków. Zmieniło się także
podejście do rozpoznawania wtórnych bólów głowy. Na stronie www.neuroedu.pl
prezentujemy krótkie omówienie ICHD-III.
Więcej.

Internetowe narzędzie do rozpoznawania rzadkich chorób
Zespól lekarzy ze szpitala Charité w Berlinie opracował i udostępnił algorytm
pozwalający wytypować jednostki chorobowe do uwzględnienia w diagnostyce
różnicowej na podstawie stwierdzonych odchyleń w badaniu fizykalnym. System
o nazwie Phenomizer, na podstawie opisanych objawów, proponuje najbardziej
prawdopodobne rozpoznania

różnicowe. Dokładniejsze

działania można przeczytać tutaj.

omówienie jego

ZALECENIA
Rozpoznanie pierwotnego piorunującego bólu głowy według
ICHD-III
Pierwotny piorunujący ból głowy jest kontrowersyjnym rozpoznaniem, głównie
dlatego, że część klinicystów neguje jego istnienie. Niemniej znalazł się on w III
edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy. Na stronie www.neuroedu.pl
prezentujemy zasady jego rozpoznania.
Więcej.

KONFERENCJE
Psychiatria w neurologii. Neurologia w psychiatrii

Konferencja Psychiatria w neurologii. Neurologia w psychiatrii odbędzie się
15 czerwca 2018 roku we Wrocławiu. Zapraszamy do udziału lekarzy
psychiatrów, neurologów oraz specjalistów innych dziedzin zainteresowanych tą
problematyką.
Więcej informacji

Rekomendacje w Neurologii

Zapraszamy na konferencję poświęconą rekomendacjom w leczeniu padaczki,
choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego, zaburzeń snu czy udaru mózgu.

Będzie ona pierwszą prezentacją nowych polskich wytycznych w udarze mózgu
zaktualizowanych przez grupę ekspertów po wielu latach od pierwszej edycji.
Konferencja odbędzie się 8 września 2018 roku i będzie miała ciekawą formułę
— Warszawa i Gdańsk zostaną połączone mostem medialnym, co umożliwi
uczestnictwo większej liczbie osób bez konieczności czasochłonnego wyjazdu
do odległego miasta.
Więcej informacji

Repetytorium z neurologii 2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie cyklu edukacyjnego pt.
Repetytorium z neurologii 2018, który w poprzednich latach cieszył się dużym
zainteresowaniem. Najbliższe spotkanie odbędzie się 29 września 2018 roku
we Wrocławiu.
Więcej informacji

Leczenie Przerzutów do Mózgu. Consensus NeurochirurgicznoOnkologiczny

W dniach 5–6 października 2018 w Bydgoszczy odbędzie się konferencja
Leczenie Przerzutów do Mózgu. Consensus Neurochirurgiczno-Onkologiczny,
na którą gorąco zapraszamy.
Więcej informacji

Archiwalne wydania Neurokuriera można znaleźć na stronie
www.ptneuro.pl w zakładce Czasopisma
Redaktorzy serwisów internetowych PTN: prof. dr hab. n. med. Jarosław
Sławek (jaroslawek@gumed.edu.pl), dr n. med. Mariusz Siemiński

Sekretarz Techniczny ZG PTN: Beata Woltman (b.woltman@ptneuro.pl)

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętokrzyskiej 73,
80-180 Gdańsk, tel.: 58 320 94 94, faks: 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl.

