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Sprawozdanie
z VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych Poznań, 10-13 czerwca 2015
W dniach 10-13 czerwca 2015 w hotelu NOVOTEL
w Poznaniu odbył się VII Zjazd Polskiego Towarzystwa
Neurologów Dziecięcych. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była profesor Barbara Steinborn z Katedry
i Kliniki Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Patronat honorowy nad Zjazdem objął Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Miasta Poznania Jacek
Jaśkowiak oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu
Medycznego w Poznaniu, profesor Jacek Wysocki.
W Zjeździe uczestniczyli głównie neurolodzy dziecięcy,
ale także liczna grupa przedstawicieli innych specjalności
i młodzi lekarze w trakcie specjalizacji, z różnych stron
Polski. W trakcie trzech dni w ponad 20 sesjach naukowych oraz równolegle prowadzonych sesjach plakatowych
poruszono najaktualniejsze zagadnienia i problemy, w tym
nowoczesne metody diagnostyki i leczenia z zakresu
niemal wszystkich dziedzin neurologii dziecięcej, w tym
padaczki, chorób metabolicznych, chorób o podłożu genetycznym, encefalopatii, chorób naczyniowych, pozapiramidowych, demielinizacyjnych, nerwowo-mięśniowych,
skórno-nerwowych, zaburzeń snu, bólów głowy, zaburzeń
rozwoju.
Gościem specjalnym Zjazdu był doktor Rafał Nowak,
dyrektor naukowy Magnetoencephalography Laboratory
Centro Médico Teknon w Barcelonie, gdzie zajmuje się
nowatorską metodą – magnetoencefalografią w diagnostyce padaczki. Magnetoencefalografia jest nieinwazyjną
metodą badania czynności biomagnetycznej mózgu. Jej
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wyjątkowa przydatność w diagnostyce padaczki polega
na możliwości precyzyjnej lokalizacji ogniska padaczkowego w głębokich strukturach mózgu. Niezwykłym
zainteresowaniem cieszyła się również interaktywna
video-sesja prowadzona przez profesor Barbarę Steinborn
oraz doktor habilitowaną Marię Mazurkiewicz – Bełdzińską, w przebiegu której wszyscy uczestnicy Zjazdu
poprzez elektroniczne głosowanie mieli możliwość sprawdzenia i weryfikacji swojej wiedzy na temat rozpoznawania i leczenia padaczki oraz innych stanów napadowych
u dzieci. Podczas kolejnych dni Zjazdu zaproszeni goście
wygłosili liczne wykłady i doniesienia naukowe, które
stanowiły doroczny przegląd najnowszych informacji
w dziedzinie neurologii dziecięcej oraz stały się okazją do
wymiany doświadczeń, niezwykle cennych w codziennej
praktyce specjalistów pracujących z dziećmi chorymi neurologicznie.
W trakcie Zjazdu odbyło się Walne Zebranie Członków
PTND, podczas którego wybrano nowy Zarząd Główny
Towarzystwa. Przewodniczącą Zarządu Głównego PTND
na kolejną kadencję została wybrana ponownie profesor
Barbara Steinborn.
Zjazd tradycyjnie był również okazją do przyznania
osobie szczególnie zasłużonej Medalu im. Profesor Zofii
Majewskiej, która była pionierką neurologii dziecięcej.
W tym roku medal otrzymał profesor Janusz Wendorff
z Łodzi.
Kolejny, VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych odbędzie się za 4 lata w Trójmieście.
Marta Szmuda
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