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Извештај са стручног састанка „Поремећаји спавања”
... Неурологија последњих неколико година, мора се признати захваљујући пре
свега одговорном и непоколебљивом ставу и труду управе Клинике за неурологију КЦС, а
подршком осталих неуролошких центара и појединаца у нашој земљи, враћа струку и
углед до скора једној од најмаргинализованијих грана, на место које она заслужује.
Желећи да ударни и реално, најјачи део нашег еснафа у тој борби за опстанак и напредак
неурологије као струке и научне области, одржи тај курс, широм Србије промација
неурологије се наставља и добија на брзини и квалитету. До скора је у мањим срединама
било готово непознато чиме се неурологија заправо бави, осим праћењем исхода
болесника са можданим ударом, а данас постоји велики број лекара различитих профила
који са изузетним интересовањем прате стручне и научне скупове који се баве
неуролошким темама.
Није чудно, неочекивано, то што је после прогана Срба са Косова и Метохије
остала празнина која је као вакум увлачила у себе и оно што је хтело и донекле могло да
се одржи. Ремећење свих компоненти живота од безбедности па све до интелектуалног
остваривања одразило се и на одржавање до тада (познато је старијим колегама у Србији)
завидно развијене неурологије на Косову и Метохији, коју су водили неуролози Клинике
за неурологију КБЦ Приштина. Велики број тих лекара носећи горчину са једне стране,
али и изузетно искуство и научни потенцијал са друге стране, данас појачавају редове
бројних неуролошких установа у земљи. Некако се чини да је онима који су остали
остављено само сећање на та добра времена, али и одговорност да у скоро немогућим
условима и околностима неурологију на Косову и Метохији врате на старе стазе. Аутор
овог текста припада млађој гарнитури лекара, заправо онима који су у тим светлим
временима учили основе неуролгије на Медицинском факултету у Приштини, те од оног
што је потребно за озбиљан развој за сада сигурно има само ентузијазам. За остало је
потребно време и много труда и рада.
Ипак, постоји и велико задовољство јер смо на почетку треће године успешне
промоције неурологије на овом подручју. Ово је место где је потребно упознати
неуролошку јавност да је после организовања стручног састанка под називом
“Алцхајмерова болест и њено лечење” 2011. године, у Косовској Митровици годину
касније организован и национални курс прве категорије. Програм курса, који је обухватио
актуелности у класификацији, дијагностиовању и лечењу главобоља, успешно је
реализован на веома посећеном скупу на коме су учествовали и професори Медицинског
факултета у Београду проф. др Надежда Штернић и доц. др Јасна Зидверц Трајковић, као
и асис. др Ненад Милошевић са Медицинског факултета у Приштини – К.Митровици.
Након тога готово да није било потребно посебно најављивати стручни састанак одржан
пре неколико дана у Амфитеатру Медицинског факултета Приштина у Косовској
Митровици.
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Стручни састанак под називом “Поремећаји спавања” одржан је 25. јануара 2013.
године, а истим је руководио асс. др Ненад Милошевић. Састанку је присуствовало преко
80 лекара, неуролога, психијатара, али и лекара других специјалности и лекара опште
праксе. Највећи део састанка је био посвећен предавању о спавању као физиолошком
феномену, сновима и поремећајима спавања са посебним освртом на оне најчешће,
несаницу, синдром апнеје у спавању, синдром немирних ногу, нарколепсију,
сомнамбулизам и друге. Учесници су показали велико интересовање
за област
сомнологије, што се манифестовало великим бројем питања и коментара након завршеног
предавања. Стручни састанак је трајао око 2 сата, а свим учесницима су, након његовог
завршетка, додељени сертификати. Стручни састанак “Поремећаји спавања” је
акредитован од стране Здравственог савета Србије и учесницима је обезбедио 2 бода.
Састанак је организован у сарадњи Центра за КМЕ Медицинског факултета Приштина –
К,Митровица и Друштва лекара Косова и Метохије Српског лекарског друштва. Остаје
жал за тиме што на састанку није било колега неуролога из других подручја Србије. Ипак,
подршка од стране колега из Друштва неуролога Србије, посебно младих из већих центара
није изостала, те се успешна реализација последњег научног скупа у Косовској
Митровици, може сматрати заједничким успехом целe наше организације.
У Косовској Митровици,
28.01.2013. године.

Извештај сачинио
Асис. др Ненад Милошевић

