XXIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

Przedłużenie terminu nadsyłania abstraktów
Do 15 czerwca 2017 roku (do północy) można przesyłać streszczenia prac,
które

zostaną

zaprezentowane

w

trakcie

XXIII

Zjazdu

Polskiego

Towarzystwa Neurologicznego. Zgłaszanie streszczeń jest możliwe za
pośrednictwem strony internetowej zjazdu po uprzednim zarejestrowaniu
się jako uczestnik tego wydarzenia.

Rejestracja
Na

stronie

www.zjazdptn.viamedica.pl

dostępny

jest

system

rejestracji

uczestników XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Zapraszamy
do udziału w największym tegorocznym wydarzeniu w polskiej neurologii!

Program zjazdu
Na oficjalnej stronie XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
można znaleźć informacje dotyczące programu wykładów, warsztatów i sesji.
Więcej informacji.

Konkursy Zarządu Głównego PTN
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego otwiera konkursy
mające na celu przyznanie następujących nagród:
Nagroda Prezesów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego — nagroda
indywidualna, przyznawana za oryginalny dorobek naukowy lub nowatorskie
rozwiązania wdrożeniowe w zakresie neurologii klinicznej lub doświadczalnej.
Nagroda Naukowa PTN im. prof. Władysława Jakimowicza — przyznawana
młodemu (przed ukończeniem 35. roku życia), wybitnie uzdolnionemu adeptowi
neurologii, który zakończył w sposób wyróżniający się specjalizację z neurologii.
Nagroda Naukowa PTN im. Józefa Babińskiego — przyznawana przez Zarząd
Główny PTN na wniosek Komisji Nauki Zarządu Głównego autorowi, lub autorom,
najlepszej pracy oryginalnej opublikowanej lub przyjętej do druku.
Więcej.

AKTUALNOŚCI
Wybory Regionalnych Władz PTN oraz Delegatów na Walne
Zebranie Członków PTN
Przypominamy o konieczności odbycia zebrań sprawozdawczo-wyborczych
w Regionalnych Oddziałach PTN. Tylko aktywni członkowie PTN, tzn. Ci, którzy
opłacili składkę członkowską za rok 2017 do 2 maja, mają prawo wyborcze oraz
mogą zostać Delegatami na Walne Zgromadzenie podczas XXIII Zjazdu PTN
w Gdańsku. Sekretarz Techniczny PTN, p. Beata Woltman rozesłała listy do
Przewodniczących Oddziałów Regionalnych. Według statutu PTN tylko Delegat
może ubiegać się o stanowisko Prezesa Elekta oraz członka Zarządu Głównego
PTN.

Prof. Jerzy Vetulani (1936–2017)
Z wielkim żalem i smutkiem Polskie Towarzystwo Neurologiczne żegna swojego
Przyjaciela,

wybitnego

neurobiologa,

wspaniałego wykładowcę,

dobrego

i mądrego człowieka. To wielka strata dla polskiej nauki, przyjaciół, czytelników
Jego książek i bloga oraz niezwykle licznego grona sympatyków wykładów Pana
Profesora wygłaszanych w całym kraju. Zapraszamy do lektury wspomnienia
o Profesorze Jerzym Vetulanim napisanego przez Profesora Andrzeja
Potemkowskiego.
Więcej.

Poszerzenie listy refundowanych leków w stwardnieniu rozsianym
Według informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Zdrowia od 1 maja 2017
roku w ramach programu lekowego "Leczenie stwardnienia rozsianego" dostępny
będzie nowy doustny lek I rzutu — teriflunomid (Aubagio). Ponadto
w przypadkach szybko postępującej choroby refundacją zostanie objęte dożylne
leczenie przeciwciałem monoklonalnym — alemtuzumabem (Lemtrada).
Więcej.

Program lekowy obejmujący terapię Duodopą
Duodopa, dojelitowy żel zawierający L-Dopę, został objęty refundacją. Lek,
przeznaczony dla pacjentów z zaawansowaną postacią choroby Parkinsona,
będzie

dostępny

w

ramach

programu

lekowego

"Leczenie

zaburzeń

motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10 G.20)".
Zasady funkcjonowania programu są opisane w załączniku do obwieszczenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2017 roku, pozycja B.90. Pełna treść
obwieszczenia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie Ministerstwa
Zdrowia.

Hipotonia ortostatyczna w chorobie Parkinsona
Hipotonia

ortostatyczna

pozaruchowych

jest

objawów

jednym

choroby

z

trudniejszych

Parkinsona.

do

opanowania

Schreglmann

i

wsp.

w najnowszym numerze "European Journal of Neurology" prezentują wyniki
randomizowanego

badania

klinicznego

porównującego

dwie

metody

farmakologicznego leczenia hipotonii. Skrócone omówienie tego badania można
przeczytać tutaj.

Satysfakcja pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do regularnego pojawiania się optymistycznych
publikacji opisujących kolejną substancję skuteczną w terapii SM. Grupa włoskich
badaczy skupiła się na innym aspekcie tej choroby. Mattarozzi i wsp. sprawdzili,
jakie elementy organizacji jednostek służby zdrowia wpływają na satysfakcję
pacjentów. Warto zapoznać się z tą pracą, planując optymalizację opieki nad
chorymi z SM. Omówienie tego artykułu, opublikowanego w ostatnim numerze
"European Journal of Neurology" jest dostępne tutaj.

KONFERENCJE
Repetytorium z Neurologii 2017

Zapraszamy

do

udziału

w

tegorocznych

konferencjach

"Repetytorium

z Neurologii". Najbliższe wydarzenie z tego cyklu odbędzie się 10 czerwca 2017
roku w Bydgoszczy.
Więcej o charakterze i programie "Repetytoriów z Neurologii" można się
dowiedzieć na stronach www.neuroedu.pl i www.neuro2017.viamedica.pl.

Mayo Clinic Teaching Course w Olsztynie
W dniach 1–2 czerwca 2017 roku w Olsztynie odbędzie się kolejna konferencja
szkoleniowa z cyklu Mayo Clinic Teaching Course. Program tego wydarzenia
obejmuje diagnostykę i terapię choroby Parkinsona, rozpoznawanie i leczenie
pozaruchowych

objawów

choroby

Parkinsona,

terapię

farmakologiczną

i chirurgiczną padaczek oraz aktualne możliwości terapeutyczne w stwardnieniu
rozsianym. Dokładny program i więcej informacji można znaleźć na stronach
www.neuroedu.pl i www.kurs-mayo.pl

I Międzynarodowe Sympozjum Neurologii i Neurorehabilitacji
Zaburzeń Ruchowych
W dniach 15–16 czerwca 2017 roku w Krakowie, w ramach I Miedzynarodowego
Sympozjum Neurologii i Neurorehabilitacji Zaburzeń Ruchowych, będzie można
wysłuchać wykładów poświęconych patomechanizmom, diagnostyce, leczeniu
i

rehabilitacji

zaburzeń

ruchowych

wygłaszanych

przez

polskich

i międzynarodowych ekspertów.
Więcej informacji.

NEURO UPDATE 2017 — XV Jubileuszowa Konferencja Dni
Neurologii Praktycznej
Profesor Danuta Ryglewicz wraz z Komitetem Organizacyjnym zaprasza na
kolejną konferencję z serii NEURO UPDATE. W tym roku odbędzie się ona
w dniach 2–3 czerwca w Warszawie. W programie przewidziane są między
innymi wykłady z zakresu nowych metod neuroradiologicznych, stosowania
komórek macierzystych w neurologii, neuromodulacji w stanach minimalnej
świadomości oraz diagnostyki i leczenia choroby Parkinsona.
Więcej informacji na temat programu i rejestracji.

III Kongres Europejskiej Akademii Neurologii
Europejska Akademia Neurologii — instytucja jednocząca europejskich
neurologów — organizuje swój kolejny, trzeci, kongres. Obrady będą się
odbywać w Amsterdamie, w dniach 24–27 czerwca 2017 roku. Wydarzenia
sygnowane logo EAN zawsze cechują się wysokim poziomem merytorycznym
i organizacyjnym. Serdecznie zachęcamy polskich neurologów do udziału
w kongresie.
Więcej informacji.

Kongres Controversies in Neurology (CONy) po raz pierwszy w
Polsce
Kongresy

CONy

to

rozpoznawalna

na

świecie

formuła

konferencji

neurologicznych, które opierają się na przekazywaniu aktualnej wiedzy poprzez
dyskusję — tematy sesji są prezentowane w formie pytania, na które odpowiada
dwóch wykładowców. Jeden z nich prezentuje argumenty "na TAK", drugi "na
NIE". Każdą sesję podsumowuje głosowanie wśród publiczności. Konferencje te,
dzięki interaktywnej formule i wysokiemu poziomowi wykładów, od lat są bardzo
popularne na świecie. W dniach 22–25 marca 2018 roku CONy odbędzie się
w Warszawie.
Więcej informacji o CONy 2018.

ZALECENIA
Brytyjskie zalecenia farmakoterapii w stwardnieniu rozsianym
Porównywanie praktyki klinicznej między poszczególnymi ośrodkami i krajami
zawsze może przynieść twórcze refleksje. Dlatego zachęcamy do zapoznania się
z zaleceniami Brytyjskiego Stowarzyszenia Neurologów, które dotyczą terapii
w stwardnieniu rozsianym. Zalecenia te są dostępne na stronie Europejskiej
Akademii Neurologii. Ich krótkie omówienie można przeczytać tutaj.
Rekomendacje PTN dotyczące leczenia SM.

Czy dobrze dbam o… pacjenta z polineuropatią?
Publikujemy omówienie kolejnych zaleceń Amerykańskiej Akademii Neurologii
dotyczących jakości opieki nad pacjentem z polineuropatią. Zalecenia skupiają
się na wiarygodności rozpoznania i oceny czynników mogących zaostrzyć
polineuropatię. Zapraszamy do lektury.
Więcej.

ARTYKUŁY
Opóźnienia w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu
"Czas to mózg" — wszyscy zgadzamy się z tym hasłem krótko podsumowującym
podstawową zasadę w leczeniu fazy ostrej udaru niedokrwiennego mózgu.
Często opóźnienia w leczeniu trombolitycznym wynikają z organizacyjnych
"usterek", które można zidentyfikować i wyeliminować. Z tego względu
zapraszamy do lektury artykułu Wiktora Szczuchniaka i wsp. poświęconego
analizie opóźnień w leczeniu udaru mózgu.
Więcej.

Zespół poneuroleptyczny
Ostry zespół poneuroleptyczny jest rzadkim, ale potencjalnie niebezpiecznym
neurologicznym powikłaniem farmakoterapii neuroleptykami. Anna Mosiołek
i Dariusz Galanty omawiają obraz kliniczny i postępowanie w tym zespole.
Więcej.

Fibromialgia
Neurolog często jest tym specjalistą, do którego trafiają pacjenci z przewlekłymi
zespołami bólowymi niezależnie od ich etiologii. Z tego względu mamy możliwość
badać i leczyć chorych z fibromialgią. Zapraszamy do lektury artykułu Krzysztofa
Kaneckiego i Piotra Tyszko omawiającego postępowanie w tym schorzeniu.
Więcej.

E-WYKŁADY
Zalecenia PTN dotyczące terapii stwardnienia rozsianego
Zapraszamy do obejrzenia wykładu Alicji Kalinowskiej-Łyszczarz, w którym
omówione zostały aktualne zalecenia terapeutyczne Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego.
Więcej.

Zespoły z ucisku
Katarzyna Soboń omawia w swoim wykładzie kliniczne i elektrodiagnostyczne
aspekty neuropatii z ucisku nerwu pośrodkowego i łokciowego. Zapraszamy do
obejrzenia wykładu
Więcej.

Przemijający atak niedokrwienny
Zapraszamy do wysłuchania wykładu Danuty Ryglewicz poświęconego TIA —
patomechanizmom, definicjom i zasadom postępowania.
Więcej.

NEUROLOGIA W KSIĘGARNI INTERNETOWEJ IKAMED

Internetowa księgarnia medyczna ikamed.pl poleca:
Vademecum Geriatrii — Tom I i II

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)

