XXIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROLOGICZNEGO

Czy już się zarejestrowałeś?
Już tylko kilka tygodni pozostało do XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego. Na jego uczestników czeka bogaty program oparty o szereg
spotkań edukacyjnych i dyskusyjnych pozwalających na wymianę doświadczeń
i nabycie nowych informacji. W czasie zjazdu będzie można także spotkać się
z wybitnymi ekspertami z Polski i zagranicy. Odbędzie się również wiele
wydarzeń koleżeńskich i towarzyskich. Serdecznie zapraszamy!

Patronat XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Patronat nad XXIII Zjazdem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego zgodzili się
objąć JM Rektor GUMed Prof. Marcin Gruchała, Pan Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich, Pan Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk,
Pani Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia Elżbieta Rucińska-Kulesz oraz Prezydent m. Gdańska Pan Paweł
Adamowicz.

Prezydent Europejskiej Akademii Neurologii na XXIII Zjeździe PTN
Profesor Günther Deuschl — wybitny ekspert w zakresie zaburzeń ruchowych,
Prezydent Europejskiej Akademii Neurologii — zaszczyci swoją obecnością XXIII
Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Pan Profesor wygłosi jeden
z wykładów inaugurujących to wydarzenie (11 października 2017 r.) poświęcony
misji i roli Europejskiej Akademii Neurologii.

Zagraniczni goście XXIII Zjazdu PTN
W czasie zjazdu będzie można spotkać i wysłuchać wykładów wybitnych
europejskich

i

światowych

neurologów.

Zaproszenie

przyjęli:

Prof. Krzysztof Bankiewicz — Kierownik Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu w
Kalifornii specjalizujący się miedzy innymi w eksperymentalnych metodach
leczenia guzów mózgu.
Prof. Martin Delatycki — Dyrektor Victorian Clinical Genetics Services oraz
Bruce Lefroy Centre w Murdoch Children's Research Institute w Melbourne,
skupiający się w swojej pracy naukowej na neurogenetyce.
Prof. Vida Demarin — Przewodnicząca International Institute for Brain Health,
ekspert w zakresie leczenia udaru mózgu.
Prof. Amos D. Korczyn — emerytowany Kierownik Katedry Neurologii
Uniwersytetu w Tel-Awiwie, ekspert w zakresie chorób neurodegeneracyjnych.
Prof. Dorothée Lulè — pracująca na Uniwersytecie w Ulm specjalistka
w zakresie stwardnienia zanikowego bocznego.
Prof. Yesim Parman — Profesor neurologii Uniwersytetu w Istambule, ekspert
w zakresie schorzeń nerwów obwodowych.
Prof. Juan Pascual – Profesor neurologii Uniwersytetu w Oviedo prowadzący
badania w zakresie bólów głowy.
Prof. Dorota Religa — Profesor Karolinska Institutet w Sztokholmie, ekspert
w zakresie otępienia.

Prof. Paweł Tacik — Ordynator Kliniki Chorób Neurodegeneracyjnych w Bonn
prowadzący badania w zakresie chorób neurozwyrodnieniowych i stosowania
toksyny botulinowej.
Prof. Zbigniew K. Wszołek — Profesor Mayo Clinic College of Medicine, wybitny
ekspert w zakresie genetyki choroby Parkinsona.
Więcej

o

zagranicznych

gościach

zjazdu

można

przeczytać

tutaj.

Nagrody Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Podczas inauguracji zjazdu odbędzie się uroczyste wręczenie nagród Polskiego
Towarzystwa Neurologicznego:


Nagrody Prezesów PTN za oryginalny dorobek naukowy



Nagrody Naukowej PTN im. Prof. Władysława Jakimowicza za
wyróżniające się ukończenie specjalizacji w neurologii



Nagrody

Naukowej

PTN

im.

Józefa

Babińksiego

za

najlepszą

opublikowaną oryginalną pracę naukową

Walne Zebranie Delegatów PTN
W trakcie zjazdu odbędzie się spotkanie najważniejszego ciała kolegialnego
zarządzającego Polskim Towarzystwem Neurologicznym — Walne Zebranie
Delegatów PTN. Odbędzie się ono w piątek, 13 października 2017 roku,
o godzinie 18.30 w sali 1B budynku AmberExpo.

Lokalizacja XXIII Zjazdu PTN
Zjazd odbędzie się w centrum wystawienniczo-konferencyjnym AmberExpo,
które mieści się przy ul. Żaglowej 11. Jest to nowoczesny obiekt pozwalający na
komfortowe uczestnictwo w zjeździe.

Zobacz mapę.

Warsztaty w trakcie zjazdu
Zapraszamy do udziału w warsztatach przewidzianych w programie zjazdu.
Spotkania te mają na celu zaprezentowanie praktycznych aspektów diagnostyki
i terapii. Tematyka warsztatów obejmuje choroby naczyniowe mózgu,
neurosonologię, stosowanie toksyny botulinowej, zaburzenia snu, padaczkę,
schorzenia neuroimmunologiczne, zespoły otępienne, zaburzenia ruchowe.
Pełna

lista

warsztatów

oraz

zapisy

na

nie

są

dostępne

tutaj.

Spotkania z ekspertem
W trakcie zjazdu odbędzie się szereg 45-minutowych spotkań z ekspertami
w poszczególnych obszarach neurologii. Będą oni dzielić się własną wiedzą
i doświadczeniem klinicznym oraz odpowiadać na pytania klinicystów. Lista
tematów spotkań obejmuje zaburzenia ruchowe, stwardnienie rozsiane,
neurogenetykę neurosonologię, choroby naczyniowe mózgu, choroby nerwowomięśniowe, zaburzenia snu, padaczkę. Z listą wszystkich Spotkań z ekspertem
można zapoznać się na stronie zjazdu.
Więcej.

Interaktywna sesja wideo
Zapraszamy w czwartek, 12 października 2017 r., o godz. 18.30 na zawsze
budzącą ogromne zainteresowanie interaktywną sesję wideo w formie
3 równoległych bloków poświęconych prezentacji ciekawych przypadków
z zakresu zaburzeń ruchowych, padaczki oraz udaru mózgu i innych
encefalopatii. Dokładny program znajdziecie Państwo tutaj.

"Licencja na leczenie"
Sprawdź w piątek o godz. 16.00, co kryje się pod tajemniczym tytułem "Licencja
na leczenie" sesji Platynowego Sponsora zjazdu — firmy Adamed

—

prowadzonej przez Marcina Prokopa.
Jeśli interesują Cię konkretne zagadnienia, zobacz na stronie zjazdu tematyczne
zestawienie wykładów i warsztatów!
Więcej.

Neuro Hyde Park
W czwartek i piątek (12–13 października 2017 r.) o godzinie 13.00 zapraszamy
do foyer na I piętrze budynku AmberExpo na "Neuro Hyde Park". Będą to
spotkania koleżeńskie, poświęcone obecności neurologii w sztuce, umiejętności
pisania artykułów naukowych lub interpretacji publikowanych danych. Serdecznie
zapraszamy!

Sesje plakatowe
Sesje plakatowe odbędą się 12 i 13 października 2017 roku, w godzinach 13.00–
14.00. Plakaty będą umieszczone we foyer na I piętrze budynku AmberExpo.
W czasie sesji będzie możliwość bezpośredniego spotkania z autorami prac.

Wydarzenia towarzyskie
W środę, 11 października 2017 roku, o godzinie 20.30 w sali plenarnej
AmberExpo rozpocznie się koktajl powitalny inaugurujący zjazd. Okazja do
kolejnego spotkania towarzyskiego będzie w czwartek, 12 października 2017
roku, o godzinie 20.15. Miłej zabawy!

PROGRAMY LEKOWE W
W MINISTERSTWIE ZDROWIA

NEUROLOGII

—

SPOTKANIE

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie, na którym omawiano programy
lekowe w neurologii. Ze strony PTN i Konsultanta Krajowego w dziedzinie
neurologii uczestniczyli: Prof. Danuta Ryglewicz, Doc. Iwona Sarzyńska-Długosz
oraz Prof. Jarosław Sławek. Na spotkaniu uzyskaliśmy ważną informację
dotyczącą programu lekowego leczenia spastyczności poudarowej toksyną
botulinową — po zakończeniu 2-letniego cyklu leczenia spastyczności kończyny
górnej chorzy mogą być ponownie włączani do leczenia (o ile spełniają kryteria
programu) oraz mogą być leczeni jednocześnie w programie dla kończyny górnej
dolnej przy zachowaniu maksymalnej dawki leku na jedną sesję zgodnie
z zaleceniami programu i ChPL.

