TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„NŪDIENOS GALVOS SKAUSMŲ AKTUALIJOS“
2016 m. lapkričio 4 d. (penktadienis)
Viešbučio „Park Inn by Radisson“ konferencijų centras, K. Donelaičio g. 27, Kaunas
Konferencija skirta: neurologams, vaikų neurologams, šeimos gydytojams ir kitų specialybių gydytojams.
Organizatoriai: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neurologijos klinika ir Lietuvos galvos skausmų asociacija
pagal Tarptautinės galvos skausmų asociacijos (International Headache Society) projektą ‚Baltic Headache Days‘.
Išankstinė registracija nemokama ir vykdoma asmeniškai tik el. paštu: gizemgulyte@gmail.com (nurodant vardą,
pavardę, specialybę ir instituciją) iki spalio 31 dienos. Vėliau registracija vykdoma tik konferencijos dieną vietoje,
dalyvio mokestis - 10 EUR. Konferencijos dalyviams bus išduodami 8 val. gydytojų tobulinimosi pažymėjimai.

KONFERENCIJOS PROGRAMA
830 - 930
Dalyvių registracija
30
35
9 -9
Konferencijos atidarymas
Sesija 1 (anglų k.). Pirmininkauja: prof. Ç. Wöber-Bingöl ir prof. D. Obelienienė
The large, diverse and often hidden burdens attributable to headache (Galvos skausmas - paplitusi,
935 - 1005
įvairiapusė ir dažnai nepripažinta problema). Prof.Tim Steiner (Jungtinė Karalystė)
Migraine pathophysiology and what is the role of CGRP (Migrenos patofiziologija ir kaip su ja
1005 - 1035
susijęs KGP). Prof. Lars Edvinsson (Švedija)
1035 - 1055 Diagnostic headache tools (Galvos skausmų diagnostika). Dr. Mark Brashinsky (Estija)
1055 - 1100 Diskusijos
1100 - 1130 Kavos pertrauka
Sesija 2 (anglų k.). Pirmininkauja: prof. T. Steiner ir prof. L. Edvinsson
Aspects of headaches in children and adolescences (Vaikų ir paauglių galvos skausmų aspektai).
1130 - 1150
Prof. Çiçek Wöber-Bingöl (Austrija)
Dizziness, vertigo and headache. Is it a sign of stroke? (Galvos svaigimas ir galvos skausmas - ar tai
1150 - 1210
insulto požymiai). Prof. Aija Freimane (Latvija)
Thunderclap headache beyond subarachnoid hemorrhage (Perkūno trenksmo galvos skausmas - ne
1210 - 1230
tik subarachnodinės hemoragijos simptomas). Prof. Christian Wöber (Austrija)
Botulinum toxin treatment in chronic migraine (Lėtinės migrenos gydymas botulino toksinu).
1230 - 1250
Dr. Kati Toom (Estija)
Diagnostics and management of medication overuse headache (Ilgalaikio medikamentų vartojimo
1250 - 1310
sukelto galvos skausmo diagnostika ir gydymas). Dr. Daina Jegere (Latvija)
Migraine and psychogenic comorbid condition: treatment strategy (Migrenos ir psichogeninių
10
30
13 - 13
būklių komorbidiškumo gydymo strategija). Prof. Michail Oros (Ukraina)
30
35
13 - 13
Diskusijos
35
:30
13 – 14
Pietų pertrauka
Sesija 3 (lietuvių k.). Pirmininkauja: prof. N. Vaičienė- Magistris ir prof. A. Vaitkus
1430 – 1450
1450- 1510
1510 - 1530
1530 - 1550
1550 - 1610
1610 – 1630

Galvos skausmas ir enterinė sistema (Headache and enteric system). Prof. Antanas Vaitkus (Lietuva)
Neatpažinti vaikų galvos skausmai (Unrecognized headaches in children). Prof. Nerija VaičienėMagistris (Lietuva)
Galvinių nervų neuralgijos - viena iš galvos skausmo priežasčių (Cranial neuralgias as a cause of
headache). Prof. Kęstutis Petrikonis (Lietuva)
Vyrų ir moterų migrena: klinikiniai ir gydymo ypatumai (Male and female migraine: clinical and
treatment issues). Dr. Kristina Ryliškiene (Lietuva)
Medikamentinio migrenos priepuolių gydymo strategijos (Pharmacological acute migraine
treatment strategies). Prof. Diana Obelienienė (Lietuva)
Diskusijos, pažymėjimų išdavimas

