Aktualijos

Lietuvos atstovai pirmą kartą dalyvauja
Europos respiratologų draugijos
organizuotoje Plautinės hipertenzijos
mokykloje
DEIMANTĖ HOPPENOT
LSMU MA Pulmonologijos klinika
Šių metų sausio 25 d. vyko virtuali Plautinės hipertenzijos mokykla. Šį kartą jos
pagrindiniai iniciatoriai ir organizatoriai –
Europos respiratologų draugijos (angl.
European Respiratory Society, ERS) Plaučių
kraujagyslių ligų asamblėjos Plautinės
hipertenzijos (PH) grupės nariai – vieni
iš stipriausių Europoje PH lyderių: prof.

Marion Delecroix (Belgija), prof. Olivier
Sitbon (Prancūzija) ir prof. Anton Vonk
Nooredgraaf (Olandija).
Kasmetinė PH mokykla yra organizuojama daugiau nei dešimtmetį ir sulaukia
didelio jaunųjų specialistų dėmesio. Paprastai ši mokykla ir mokymai apie PH
vykdavo Šveicarijoje, Luzanos meiste. Tik
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praeitais metais po ilgų diskusijų priimtas sprendimas dėl pandemijos padaryti
vienerių metų pertrauką ir PH mokyklos
neorganizuoti. Užsitęsusi COVID-19 pandemija atnešė įvairių iššūkių tiek pagalbos
PH pacientams, tiek edukacinių renginių
organizavime. 2022 m. pradžioje, vis dar
išliekant sudėtingai COVID-19 pandemijos
situacijai, buvo pasirinktas naujas šios mokyklos formatas – virtualūs vienos dienos
mokymai. Skaityti paskaitų bei pristatyti
klinikinius atvejus taip pat buvo pakviesta
daug žymių PH specialistų: prof. Peter
Dorfmuller, prof. Sean Gaine, dr. Lilian
Meijboom, prof. David Montani, prof.
Joanna Pepke-Zaba, prof. Silvia Ulrich ir
prof. Adir Yochai. Renginį vainikavo prof.
Marc Humbert, dabartinio ERS prezidento, paskaita apie naujausias PH gydymo
galimybes. Prisijungti prie Europoje garsių
PH ekspertų būrio organizuojant virtualią
PH mokyklą bei skaityti paskaitą šiais metais buvo pakviesta ir Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Medicinos akademijos (LSMU MA) Pulmonologijos klinikos
gydytoja, ERS ir Lietuvos pulmonologų
ir alergologų draugijos (LPAD) narė doc.
Deimantė Hoppenot. Tai pirmas kartas, kai
PH mokykloje paskaitą skaityti pakviestas
lektorius iš Baltijos šalių.
Kadangi PH mokykla pirmą kartą vyko

virtualiai, kilo daug klausimų ir diskusijų,
koks formatas ir temos būtų naudingiausios
bei optimaliausios klausytojui. Galiausiai
nuspręsta didelį dėmesį skirti klinikiniams
atvejams, kurie papildytų ir praplėstų
paskaitose išdėstomą teoriją. Šių metų PH
mokyklos tikslas – supažindinti ir aptarti
PH patogenezę, taip pat diagnostikos ir
gydymo subtilybes. Virtuali PH mokykla
sulaukė nepaprastai didelio dėmesio ir
rekordinio dalyvių skaičiaus. Joje dalyvavo 170 dalyvių iš 70 įvairių pasaulio šalių
(Airijos, Argentinos, Australijos, Austrijos,
Bahreino karalystės, Belgijos, Bosnijos ir
Hercegovinos, Brazilijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Egipto,
Estijos, Graikijos, Honkongo, Indijos,
Indonezijos, Ispanijos, Izraelio, Kanados,
Kenijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Malaizijos, Maroko, Meksikos, Moldovos, Naujosios Zelandijos, Norvegijos, Olandijos,
Pietų Korėjos, Portugalijos, Prancūzijos,
Rumunijos, Rusijos, Saudo Arabijos, Serbijos, Slovakijos, Slovėnijos, Šiaurės Makedonijos, Šri Lankos, Švedijos, Šveicarijos,
Turkijos, Ugandos, Vengrijos, Vokietijos).
Tiek lektoriai, tiek pateikta medžiaga daugelio dalyvių įvertinta puikiai.
Kasmetinė PH mokykla – puiki proga
jauniesiems gydytojams iš arčiau susipažinti su šia sudėtinga ir įvairialype patologija.
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