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Asa cum ne-a obişnuit deja, Societatea 
Română de Neurologie Pediatrică a organizat 
în data de 21-22 martie 2017 a VI-a ediție a 
Workshopului de boli neuromusculare. Sub 
coordonarea doamnei dr Nina Butoianu, 
evenimentul a avut loc în Bucureşti la Spitalul 
Clinic «Prof. Dr. Alexandru Obregia» si i-a avut 
ca invitați pe Dr Laurent Servais - neurolog 
pediatru la Institutul de Miologie din Paris şi pe 
Severine Denis - kinetoterapeut Liege, Belgia. 

Workshopul s-a adresat medicilor rezidenţi 
şi specialişti în neurologie si neuropsihiatrie 
pediatrică, neurologi, pediatrilor şi 
pneumologilor, anatomo patologilor, medicilor 
de recuperare medicală şi kinetoterapeuţi. 

În cadrul workshopului au fost prezentate 
cazuri clinice, unele cu participarea pacienților, 
urmărindu-se o abordare multidisciplinară 
a patologiei, precum şi indicaţii specifice 
problemelor medicale asociate.

În data de 22.03.2017, doamna Severine 

Denis a coordonat o sesiune paralelă special 
pentru kinetoterapeuţi în care au fost 
prezentate diverse metode terapeutice pentru 
pacienţii cu afectiuni neuromusculare. 

În cadrul Institutului de Miologie din 
Paris, Dr Laurent Servais este coordonatorul 
I-Motion, o platformă de studii clinice 
pediatrice în patologia neuromusculară. Anul 
acesta Dr Servais a prezentat ultimele noutați 
din domeniul studiilor clinice, punând accent 
pe avansurile terapiei genice în amiotrofia 
spinală – noul agent terapeutic Nusinersen 
(SpinrazaTM) a primit recent de la Agenția 
Europeană a Medicamentului avizul temporar 
de punere pe piață (studiul este actualmente 
în desfasurare la I-Motion).

Aceste întâlniri urmăresc să promoveze 
abordarea patologiei neuromusculare în 
cadrul unei echipe multidisciplinare astfel 
încât pacienții să beneficieze de un diagnostic 
prompt şi un plan de urmărire cât mai actual.


