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Įspūdžiai iš 8-ojo Pasaulinės biologinės psichiatrijos
draugijų federacijos kongreso
2005 m. birželio 28–liepos 3 d. Austrijos sostinėje Vienoje vyko 8-asis Pasaulinis biologinės psichiatrijos kongresas,
kurį organizavo Pasaulinė biologinės psichiatrijos draugijų
federacija (angl. World Federation of Societies of Biological
Psychiatry, WFSBP). Pagrindinis kongreso tikslas buvo pasidalyti naujausių tyrimų rezultatais bei atradimais, įtvirtinti jau esamas biologinės psichiatrijos žinias bei numatyti
vystymosi gaires. Šiam tikslui pasiekti buvo skaitytos 6 plenarinės paskaitos, žiniomis dalintasi 110 mokslinių simpoziumų, jaunųjų mokslininkų sesijų, debatų, praktinių seminarų, ekspertų diskusijų, stendinių pranešimų sesijų bei
satelitinių simpoziumų metu. Buvo išrinkti naujas organizacijos vykdomasis komitetas bei prezidentas.

Lietuvos biologinės psichiatrijos
draugijos (LBPD) sėkmė
Vienoje vykusio kongreso metu daug dėmesio buvo skirta
neuroplastiškumo koncepcijai, genų ir aplinkos sąveikai, prionų
infekcijai neuropsichiatrijoje, taip pat bipolinio sutrikimo tyrinė
jimo naujovėms. Plenarines paskaitas skaitė: F.K.Goodwin (JAV)
„Dabartiniai bipolinio sutrikimo tyrinėjimai ir naujos tendencijos“,
H.Budka (Austrija) „Prionų infekcija neuropsichiatrijoje“, P.Bartlett
(Australija) „Smegenų plastiškumas: neuronų pokyčiai sveikose
smegenyse“, P.McGuffin (Anglija) „Genų ir aplinkos sąveika“ bei
kt. Kongreso metu buvo kalbama apie schizofrenijos, depresijos,
nerimo sutrikimų, priklausomybės ligų, demencijų ir kt. sutrikimų
patofiziologiją, diagnostiką bei gydymą. Buvo dalijamasi patirtimi
apie naujausius smegenų vizualizacijos ir stimuliacijos metodus.
Šiame kongrese, aktyviai remiami Lietuvos biologinės psichi
atrijos draugijos (LBPD) prezidento habil. dr. R.Bunevičiaus, sėk
mingai dalyvavo Lietuvos gydytojai. Jie pristatė kelis premijas ke
lionės išlaidoms laimėjusius stendinius pranešimus: M.Jasulaičio,
S.Blažienės, Z.Alseikienės ir J.Neverausko „Kognityvinių funk
cijų pagerėjimas po gydymo transkranialine magnetine stimulia
cija“, L.Lašaitės „Psichologinių funkcijų pagerėjimas po gydymo
augimo hormonu tarp suaugusių pacientų, turinčių augimo hormo
no trūkumą“, L.Lapkienės, N.Mickuvienės, V.Pop, I.Mockutės ir
R.Bunevičiaus „Depresijos simptomai ir nerimas nėštumo metu“,
N.Mickuvienės ir R.Bunevičiaus „Depresija ir skydliaukės sutri
kimai pirminėje sveikatos priežiūros grandyje“, D.Deltuvienės,
A.Bunevičienės ir V.Deltuvos „Sunkumai ir klaidos diagnozuojant
neurochirurginius pažeidimus“ bei A.Alonderio, I.Duonelienės,
G.Valytės ir G.Varonecko „Depresija, nerimas ir miego sutrikimai
tarp pacientų, sergančių koronarinių arterijų ligomis“.
R.Bunevičius pirmininkavo simpoziumui „Skydliaukės imu
nitetas ir smegenys“ bei skaitė pranešimą „Graves liga ir serga
mumas psichikos sutrikimais“.
Gyd. M.Jasulaičiui buvo įteiktas Pasaulinės biologinės psi
chiatrijos draugijų federacijos ir farmacijos kompanijos Lundbeck tarptautinio neuromokslų instituto apdovanojimas – gali
mybė dalyvauti psichiatrijos seminare Danijoje.
Kongreso metu vyko naujo WFSBP prezidento rinkimai.
Buvusį prezidentą Carlos Roberto Hojaij (Brazilija) pakeitė
Siegfried Kasper (Austrija). Tikras LBPD ir jos prezidento
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Stendinius pranešimus pristatę Lietuvos atstovai drauge su LBPD
prezidentu. Iš kairės į dešinę dr. N.Mickuvienė, gyd. A.Alonderis,
gyd. M.Jasulaitis, dr. L.Lašaitė, habil. dr. R.Bunevičius,
gyd. A.Bunevičienė, gyd. L.Lapkienė, dr. J.Neverauskas

tarptautinis pripažinimas buvo tai, kad R.Bunevičius buvo pa
siūlytas ir išrinktas WFSBP iždininku.

Nauji moksliniai kongresai
pasaulyje ir Lietuvoje
Norėtųsi visus informuoti ir pakviesti aktyviai dalyvau
ti naujuose WFSBP organizuojamuose kongresuose: 2-ajame
Tarptautiniame WFSBP kongrese, vyksiančiame 2007 m. balan
džio 17–21 d. Čilės sostinėje Santjage, bei 9-ajame kongrese,
vyksiančiame 2009 m. birželio 15–19 d. Paryžiuje. Daugiau in
formacijos rasite tinklalapyje: http://www.wfsbp.org.
Taip pat norėtųsi priminti, kad 2006 m. birželio 15–17 d. Lie
tuvoje, Vilniuje, vyks išskirtinis savo svarba ir žymių mokslinin
kų gausa tarptautinis kongresas „Stresas ir psichoendokrininiai
pokyčiai gyvenimo ciklų metu“, rengiamas LBPD kartu su Tarp
tautine psichoneuroendokrinologijos draugija (angl. International Society of Psychoneuroendocrinology, ISPNE) bei KMU.
Kongresui mokslinę ir mokomąją programą rengia įvairių pasau
linių psichiatrijos mokslo draugijų prezidentai, žurnalų redakto
riai bei klinikų vadovai (Ned Kalin (JAV) – ISPNE prezidentas,
žurnalo „Psychoneuroendocrinology“ redaktorius, Brian Leo
nard (Airija) – CINP (angl. Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum) prezidentas, Constantin Soldatos (Grai
kija) – INA (angl. International Neuropsychiatric Association)
išrinktasis prezidentas, Siegfried Kasper (Austrija) – WFSBP
prezidentas, žurnalo „International Journal of Psychiatry in
Clinical Practice“ redaktorius, Vienos medicinos universiteto
psichiatrijos klinikos vadovas, Ulrik Malt (Norvegija) – Oslo
universiteto Psichiatrijos klinikos vadovas, Peter C.Whybrow
(JAV) – Kalifornijos Los Andželo universiteto Psichiatrijos kli
nikos vadovas, vyriausiasis Los Andželo psichiatras, bei dauge
lis kitų. Daugiau apie tai galite sužinoti tinklalapyje http://www.
biological-psychiatry.lt/ispne arba el. paštu: lbpd@medicine.lt
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