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W marcowym wstępie zapraszam serdecznie na kolejny, czwarty już Kongres Neurologii
po Dyplomie! (Szczegółowy program str. 42). Nasze kongresy cieszyły się zazwyczaj dużym
zainteresowaniem i zależy nam bardzo na tym, aby było tak nadal. Mamy świadomość,
że postęp w neurologii jest tak błyskawiczny, że trudno będzie za nim nadążyć, z drugiej
strony zależy nam bardzo, żeby tematy naszych spotkań były bliskie codziennej praktyki.
Kiedy raz na rok układamy program naszego spotkania, przyświeca nam cel, aby nasz
Kongres był pożyteczny, ale także oryginalny, nieco inny niż wszystkie, a przede wszystkim,
żeby nie znudził uczestników. Być może jest to zadanie niezbyt ambitne, a jednak nic lepiej
nie przyczynia się do tego, że wiedzę przyswajamy łatwo i na długo, niż fakt, że robimy to
mimochodem, z zapartym tchem śledząc pasjonujący temat wykładów. Z drugiej strony
nasza codzienna praca wymaga od nas przyswojenia wszelkich algorytmów, nowych
wskazań, standardów.
Tym razem postanowiliśmy zaprosić znakomitych wykładowców, którzy wtajemniczą nas
w problemy z obrzeży neurologii na jej styku przede wszystkim z chorobami wątroby.
Dwie sesje będą poświecone objawom neurologicznym w przebiegu HIV, boreliozy,
opryszczkowego zaplenia mózgu, a nawet bakteryjnych zakażeń objawowych, o których
w codziennej praktyce możemy niekiedy zapomnieć. Wszyscy zaproszeni przez
nas wykładowcy to uznani w Polsce i na świecie specjaliści. Pozostając w tym samym
obszarze zagadnień, proponuję Państwu udział w sesji na temat leczenia chorych
na padaczkę w przebiegu chorób somatycznych. Ostania sesja piątkowa poświecona jest
neurotoksykologii. Wiedza przeciętnego neurologa w tym zakresie, oczywiście i moja, ciągle
nie jest wystarczająca, a życie może coraz częściej konfrontować nas z tymi zagadnieniami
w obliczu stałego postępu cywilizacyjnego.
Drugiego dnia, w sobotę, mamy jednak propozycje z zakresu naszej codziennej praktyki:
sesje poświecone udarom, stwardnieniu rozsianemu, chorobie Parkinsona, a także
otępieniom. Z rzadziej pojawiających się zagadnień proponuję sesję poświęconą
polineuropatiom nabytym – ale to w jeszcze piątek.
Od zeszłego roku, dzięki brawurowej sesji poprowadzonej przez Panią Prof. Beatę
Zakrzewską-Pniewską i jej współpracowników i temu, że ta propozycja bardzo się Państwu
podobała, wprowadzamy prezentacje przypadków klinicznych także na sesji poświeconej
otępieniu. To znaczy, Pani Profesor kontynuuje, a w sesji otępiennej Pani Profesor Iwona
Kłoszewska, znakomity psychiatra, i ja zaczniemy po raz pierwszy prezentować przypadki,
z nadzieją, że ta forma multidyscyplinarnej prezentacji także Państwa zainteresuje.
Liczę na to, że studia przypadków staną się w przyszłym roku powszechne wśród naszych
wykładowców. Nie ma co udawać, oczywiście ulegamy modzie światowej, ale czasami lepiej
podążać przetartym szlakiem.
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