XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego za nami!

W dniach 11–14 października 2017 roku w Gdańsku odbył się XXIII Zjazd
Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, który okazał się merytorycznym
i frekwencyjnym sukcesem. W obradach udział wzięło 1800 uczestników. Ponad
160 naukowców wygłosiło wykłady lub poprowadziło warsztaty. Zjazd miał
również istotny wymiar międzynarodowy — 17 wykładowców przyjechało do
Gdańska z prestiżowych ośrodków neurologicznych Europy i świata. Łącznie
odbyło się 231 wykładów i 25 warsztatów — każda szczegółowa dziedzina
neurologii znalazła swoje miejsce w programie. Ten był ponadto wzbogacony 36
sesjami satelitarnymi. Uczestnicy zjazdu zgłosili 320 prac oryginalnych. Ponad
260 doniesień zostało omówionych w trakcie bogatej sesji plakatowej.
Organizatorzy

zjazdu

serdecznie

dziękują

wszystkim

wykładowcom

za

zaangażowanie i wysoki merytoryczny poziom wykładów i warsztatów, firmie Via
Medica za znakomitą organizację, a naszym licznym sponsorom za wsparcie tego
wydarzenia i twórczą dyskusję nad programem. Dziękujemy także wszystkim
uczestnikom za tak żywe zainteresowanie i znakomitą frekwencję na wszystkich
sesjach! Jednocześnie prosimy o uwagi, co należałoby usprawnić lub zmienić
podczas organizacji kolejnego zjazdu (spostrzeżenia prosimy kierować na adres

mailowy

Sekretarza

Technicznego

ZG

PTN

p.

Beaty

Woltman

(b.woltman@ptneuro.pl).

Filmowe podsumowanie XXIII Zjazdu PTN
Zapraszamy do obejrzenia filmowego podsumowania XXIII Zjazdu Polskiego
Towarzystwa

Neurologicznego,

przygotowanego

przez

Prezesa

PTN

prof. dr. hab. n. med. Jarosława Sławka. Nagranie jest dostępne na stronie
www.neuroedu.pl

Profesor Konrad Rejdak — nowy Prezes Elekt Polskiego
Towarzystwa Neurologicznego
W

trakcie

XXIII

Zjazdu

PTN

funkcję

Prezesa

Towarzystwa

objął

prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek. Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa
wybrało prof. dr. hab. n. med. Konrada Rejdaka na Prezesa Elekta — funkcję
Prezesa PTN obejmie on w 2020 roku.

Nowy Zarząd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Walne Zebranie Delegatów wybrało nowy Zarząd PTN, w którego skład weszli:
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
prof. dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski
prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
dr n. med. Waldemar Brola
dr hab. n. med. Alina Kułakowska
dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz
dr hab. n. med. Halina Sienkiewicza-Jarosz, prof nadzw.

prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
dr hab. n. med. Jacek Rożniecki, prof nadzw.
prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński
dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal
dr n. med. Julieta Kozłowska-Staniczek

Składam serdeczne gratulacje nowo wybranemu Prezesowi Elektowi PTN,
prof. Konradowi Rejdakowi z Lublina, oraz nowo wybranemu Zarządowi
Głównemu naszego Towarzystwa, z nadzieją na owocną współpracę.
prof. Jarosław Sławek, Prezes PTN

Streszczenia zjazdowe
Streszczenia prac prezentowanych w trakcie XXIII Zjazdu PTN zostały
opublikowane w suplemencie Polskiego Przeglądu Neurologicznego, który jest
dostępny do pobrania na stronie: www.journals.viamedica.pl

Laureat Nagrody Prezesów PTN i Nagrody im. Józefa Babińskiego
Doktor

Jan

Bembenek

został

laureatem

Nagrody Prezesów Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego oraz Nagrody im. Józefa
Babińskiego.

Nagroda

Prezesów

jest

przyznawana za oryginalny dorobek naukowy
w dziedzinie neurologii, a Nagroda im. Józefa
Babińskiego za najwybitniejszą opublikowaną
pracę naukową.
Doktor Jan Bembenek pracuje w Instytucie
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jego

publikacje naukowe skupiają się na problematyce
zjawisk

zakrzepowych

towarzyszących

i

udarowi

zatorowych

niedokrwiennemu

mózgu. Zespół Redakcyjny portalu neuroedu.pl
serdecznie gratuluje tak wybitnego osiągnięcia!

Laureatka
Nagrody
Dydaktyczno-Naukowej
Polskiego
Towarzystwa Neurologicznego im. prof. Władysława Jakimowicza
Nagroda

Polskiego

Towarzystwa

Neurologicznego jest przyznawana lekarzowi,
który najlepiej ukończył specjalizację w zakresie
neurologii. W tym roku otrzymała ją dr Sylwia
Goroch. Początkowo pracowała na oddziale
ratunkowym w Zielonej Górze, by następnie
rozpocząć
w

szkolenie

Częstochowie.

w

zakresie

Aktualnie

neurologii

pracuje

jako

specjalista neurologii na Oddziale Rehabilitacji
Neurologicznej

Wojewódzkiego

Specjalistycznego

w

Redakcyjny

portalu

Szpitala

Częstochowie.
neuroedu.pl

Zespól

serdecznie

gratuluje!

Polskie Towarzystwo Neurologiczne popiera protest lekarzy
rezydentów
Na stronie www.ptneuro.pl opublikowano list Prezesa Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego prof. dr hab. n. med. Jarosława Sławka do Prezesa Naczelnej
Izby Lekarskiej dr. n. med. Macieja Hamankiewicza, popierający protesty mające
na celu poprawę systemu ochrony zdrowia.

Europejskie Warsztaty Chorób Nerwowo-Mięśniowych
Zapraszamy do udziału w Europejskich Warsztatach Chorób NerwowoMięśniowych, prowadzonych pod patronatem Europejskiej Akademii Neurologii
(EAN), które odbędą się w Warszawie, w dniach 1–2 grudnia 2017 roku. Swój
udział potwierdzili wybitni wykładowcy zagraniczni — prof. B. Schoser,
prof. A. Toscano, prof. P. van den Bergh, prof. E. Nobile-Orazio — oraz krajowi
eksperci. Warsztaty będą okazją do przedstawienia aktualnego stanu wiedzy na
temat zastosowania nowoczesnych technik diagnostycznych, przebiegu i terapii,
a także przełomowych terapii w tej grupie chorób. Program i szczegółowe
informacje: www.chnmwarsaw.pl
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)

