
IZVJEŠĆE O RADU SEKCIJE ZA GLAVOBOLJE HRVATSKOG NEUROLOŠKOG DRUŠTVA HLZ U 2020.

Aktivnost Sekcije za glavobolje je bila otežana nakon ožujka 2020. kada se zbog epidemioloških mjera 
uslijed pandemije COVID-19 bitno ograničila mobilnost članova sekcije. Upravni odbor Sekcije  je 
donio preporuku 17. svibnja 2020.  na svojoj 5. e-sjednici da se do daljnjega okupljanja koje 
organiziraju članovi Sekcije održavaju bez fizičkog kontakta, na daljinu.

Organizacijska aktivnost
- Povećao se broj članova sekcije u  regionalnim, županijskim centrima  (Vukovar, Sl. 
Brod,Požega, Pula i dr.)
- Upravni odbor Sekcije je održao u 2020. dvije sjednice na daljinu (u svibnju i u prosincu) na 
kojima je razmatrao tekuću problematiku

Stručno-znanstvena aktivnost
- Održani su sastanci stručne savjetodavne skupine neurologa u povodu uvođenja novih 
lijekova- monoklonskih antitijela na CGRP u liječenju migrene fremanezumab i galkanezumab , te 
stručni sastanci o iskustvima u liječenju lijekom erenumab.
- Sekcija za glavobolju je bila suorganizator znanstvenog skupa: 
Drugi nacionalni kongres glavobolje i boli  s međunarodnom suradnjom, online 3. i 4. 9. 2020. 

-  Održane su tematske sekcije za glavobolje na sljedećim skupovima:
Adriatic Neurology Forum 2020, online 27. do 30.8. 2020., članovi sekcije pozvani predavači
 Dileme u neurologiji, online konferencija , 7. do  9.10. 2020. gdje je član Sekcije bio 

organizator, uz ostale članove pozvane predavače.

Međunarodni odnosi
- Sudjelovali smo u međunarodnim organizacijama koje okupljaju stručnjake za glavobolje: 
Prof. Jančuljak, predstavnik Hrvatskog neurološkog društva u Europskoj federaciji za glavobolja 
sudjelovao je na  godišnjoj općoj sjednici nacionalnih predstavnika EHF online 16. svibnja 2020.  Prof. 
Petravić, predstavnik HND, je sudjelovao u panelu za glavobolje Europske akademije neurologa 24. 
svibnja.2020

Publicistička djelatnost:
-            Članovi sekcije za glavobolje aktivno sudjelovali u pisanju članaka za tematski broj časopisa 
MEDICUS o migreni koji će biti objavljen početkom 2021. godine
-            U ožujku 2020. prof. Mahović Lakušić je pripremala  poslijediplomski tečaj trajne edukacije 
posvećen glavoboljama na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Tečaj nije održan zbog epidemiološke i 
sezmiološke situacije u Zagrebu. Za ovaj tečaj pripremljen je zbornik radova koji je trebao izaći uz 
tečaj kao sveučilišni priručnik.
-             Utemeljena je  inicijativna skupina za izradu hrvatskih smjernica o specifičnom
profilaktičkom liječenju migrene monoklonskim antitijelima na CGRP/CGRP receptor. 
Članovi skupine su članovi Upravnog odbora za Sekcije za glavobolju , a kasnije će se inicijativna 
skupina proširiti s članovima Sekcije koji se žele pridružiti vodeći računa da budu zastupljeni 
razmjerno svi   klinički centri u Hrvatskoj koji se organizirano bave liječenjem i skrbi bolesnika s 
glavoboljom. Smjernice će biti objavljene tijekom 2021. online kao beta-verzija, a nakon diskusije i 
dopuna biti će objavljene u indeksiranom časopisu na engleskom jeziku.

U Osijeku, 21. prosinca 2020.             PROF. DR. SC. DAVOR JANČULJAK, predsjednik Sekcije


