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Informácie

VI. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči
29. 9. – 1. 10. 2011
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD., MUDr. Andrea Hlubeková
Neurologické oddelenie NsP Spišská Nová Ves
V historickej starobylej Levoči, v priestoroch
neoklasicistického Mestského divadla sa v dňoch
29. 9. – 1. 10. 2011 konali už po šiestykrát tradičné pracovné dni neurológov, psychiatrov,
psychológov, neurochirurgov, so spoluúčasťou
praktických lekárov a špecialistov iných odborov. Podujatie otvorili príhovormi organizátor
podujatia prim. MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.,
dlhoročný spoluorganizátor a rodák z Levoče
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. a doc. MUDr. Ján
Benetin, CSc., predseda Slovenskej neurologickej
spoločnosti. Tohoročný kongres sa niesol v znamení hlavných tém: 1. záchvatové ochorenia,
2. zápalové a autoimunitné ochorenia, 3. depresia pri neurologických ochoreniach, 4. sexuálne poruchy, 5. klub abnormálnych pohybov, 6. kognitívne poruchy, 7. posterová sekcia,
8. sympóziá farmaceutických firiem.
V priebehu 2 dní odznelo v rámci 9 odborných prednáškových blokov 37 vyžiadaných
prednášok popredných slovenských a českých
odborníkov z oblasti neurológie, psychiatrie, psychológie, sexuológie, rádiológie a logopédie. V rámci Klubu abnormálnych pohybov boli predstavené zaujímavé kazuistiky doc.
MUDr. Ireny Rektorovej, PhD., prof. MUDr. Ivana
Rektora, CSc., prof. MUDr. Egona Kurču, PhD.,
prim. MUDr. Miloslava Dvoráka, PhD. a MUDr.
Márie Tormášiovej, PhD. Ku kazuistikám prebiehala ako obvykle atraktívna diskusia, ktorá mala
významný edukačný prínos, a aj napriek neskorému štvrtkovému večeru bolo auditórium plne
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obsadené. Veľkej obľube sa už tradične tak ako
po iné roky tešil blok prednášok so sexuálnou
problematikou, ktorý zakončil prof. Weiss z Prahy
s prednáškou Adult Baby Syndrom a jiné sexuální zvláštnosti. Okrem vyžiadaných prezentácií
odzneli prednášky v rámci firemných sympózií, usporiadanými 4 rôznymi spoločnosťami,
v rámci posterovej sekcie bolo prezentovaných
5 posterov. Spestrením odborného programu
boli aj krsty 2 publikácií z edície „Kapitoly modernej neurológie“ pod záštitou spoločnosti
Lundbeck – práca MUDr. Moniky Turčanovej –
Koprušákovej, PhD. pod názvom „Určenie dominancie hemisfér pomocou vybraných vyšetrovaných metód“ a publikácia MUDr. Norberta Leška
s názvom „Akútna liečba ischemickej cievnej
mozgovej príhody“.
Na konferencii sa zúčastnilo 289 účastníkov – lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov a 22 vystavovateľských firiem. Generálnym
sponzorom podujatia bola farmaceutická firma
Lundbeck, hlavnými sponzormi boli firmy Biogen
Idec, GlaxoSmithKline a UCB, ktoré sa prezentovali formou firemných sympózií. Spoločenský
a kultúrny program podujatia bol podčiarknutý
príjemnou atmosférou starobylej Levoče a výnimočnými priestormi Spišskej Kapituly, ktoré mali
možnosť navštíviť účastníci kongresu v rámci
prvého spoločenského večera, kedy sa uskutočnilo odborné sympózium spoločnosti Lundbeck.
Príjemným zakončením odborného programu
bolo dôstojné vystúpenie Schola cantorum v ka-

tedrále sv. Martina, nasledované živou hudbou
džezovej kapely New Market jazz band z Nového
Targu v exteriéri Spišskej Kapituly. Podujatie oživila sprievodná výstava obrazov prim. MUDr.
Miloslava Dvoráka, PhD. pod názvom „Senzuálne
percepcie“. Druhý kongresový večer otvorilo
nezabudnuteľné vystúpenie Štátnej filharmónie Košice v priestoroch Evanjelického kostola
v Levoči, po ktorom nasledoval spoločenský
večer. Pre vytrvalých návštevníkov kongresu
bol pripravený výlet do lona krásnej prírody
Pieninského národného parku. Ani toho roku
nesklamalo počasie s vôňou babieho leta, ktoré
príjemne dotvorilo jesenný kolorit tohto tradičného podujatia.
Konferencia priniesla množstvo excelentných informácií z okruhu neuropsychiatrie,
o čo sa pričinili skvelí prednášajúci z Čiech
a Slovenska. Počas jednotlivých prednáškových
blokov sa rozprúdila živá diskusia na jednotlivé
témy. Podujatie prinieslo okrem mnohých odborných poznatkov aj množstvo nových osobných priateľstiev a vzácnych kultúrnych zážitkov,
ktoré sa mohli realizovať vďaka organizátorom
podujatia a podpore sponzorov.
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