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Odborné podujatia

VIII. pracovné dni neuropsychiatrie v Levoči,
10. – 11. september 2015
MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.
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V dňoch 10. – 11. septembra 2015 sa v historických priestoroch levočského divadla konalo
tradičné podujatie, v poradí už VIII. pracovné dni
neuropsychiatrie v Levoči. Toto podujatie býva obľúbeným miestom stretnutia neurológov,
psychiatrov, psychológov a iných špecialistov zo
Slovenska a z Čiech zaoberajúcich sa ochoreniami
na neuropsychiatrickom pomedzí. Podujatie
bolo otvorené príhovormi organizátorov a čestných hostí – prim. MUDr. Dvoráka, PhD., rodáka
z Levoče prof. MUDr. Ivana Rektora, CSc., riaditeľa
NsP v Spišskej Novej Vsi MUDr. Antona Hanušína,
riaditeľa medicínskeho úseku Sveta Zdravia
MUDr. Róberta Hilla a riaditeľa NsP v Levoči Mgr.
Miroslava Jašku. Hlavnými témami stretnutia boli
neuropsychiatrické aspekty neurodegeneratívnych ochorení, záchvatových ochorení, sclerosis
multiplex, cievnych ochorení CNS, autoimunitné
encefalitídy, sexuálne poruchy, neuromodulačné
metódy v neuropsychiatrii a klub abnormálnych
pohybov, ako aj sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti Lundbeck.
Počas dvoch kongresových dní si účastníci
vypočuli 35 zaujímavých a podnetných prednášok s neuropsychiatrickou tematikou. V rámci
klubu abnormálnych pohybov boli diskutované
zaujímavé videokazuistiky s rôznou etiológiou
porúch pohybov a chôdze. Ako po iné roky, ani
tento rok nesklamal atraktívny blok prednášok so
sexuologickou problematikou, ktorý už tradične
ukončoval prof. Weiss z Prahy. So šarmom sebe
vlastným poučil auditórium o zvláštnostiach
ľudskej sexuality. Podujatie bolo ohodnotené
14 CME kreditmi za pasívnu účasť.
Na konferencii sa zúčastnilo 200 registrovaných účastníkov, prevažne lekárov neurológov,

Otvorenie VIII. pracovných dní neuropsychiatrie sprevádzalo úvodné slovo prim. Dr. Miloslava Dvoráka, PhD.,
hlavného odborného garanta podujatia. Za predsedníckym stolom sedia čestní hostia, sprava Mgr. Miroslav
Jaška, MUDr. Anton Hanušín, prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., a MUDr. Róbert Hill v zastúpení Ing. Ľuboša Lopatku.

psychiatrov, psychológov a iných zdravotníckych pracovníkov a reprezentantov 24 vystavovateľských firiem. Generálnym sponzorom
podujatia bola spoločnosť Lundbeck, ktorá
aktívne participovala na odbornom programe
podporou vzdelávacieho grantu s problematikou novej možnosti liečby depresie u pacientov s neurologickými ochoreniami. Aj tento rok
podujatie organizačne zastrešila spoločnosť
SOLEN, s. r. o, ktorej patrí veľká vďaka za kvalitne odvedenú prácu. Odborné diskusie, ako aj
priateľské rozhovory pokračovali po ukončení
odborného programu v príjemných a umelecky
nasvietených historických priestoroch Reduty
v Spišskej Novej Vsi.

Konferencia tak ako aj po iné roky priniesla
vďaka vynikajúcim prednášajúcim množstvo
nových poznatkov z oblasti neuropsychiatrie, čo
sa odrazilo aj na kvalite diskusie počas jednotlivých prednáškových blokov. Podujatie je známe svojou špecifickou atmosférou dotváranou
historickým prostredím malého divadla. Vďaka
patrí organizátorom, spoločnosti SOLEN, s. r. o.,
a v neposlednom rade sponzorom, bez podpory
ktorých by jeho realizácia nebola možná.
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