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Í ritnefnd Taugalæknafélags
Íslands eru Albert Páll Sigurðsson,
Haukur Hjaltason,
Finnbogi Jakobsson
og Sigurjón B. Stefánsson

Afmæliskveðja frá formanni
Taugalæknafélags Íslands
Rit þetta er gefið út í tilefni af 50 ára afmæli Taugalæknafélags
Íslands. Á þessum 50 árum hefur orðið mikil framþróun innan
taugalæknisfræðinnar sem ásamt nýjungum í tækjabúnaði hefur flýtt
fyrir og auðveldað greiningu taugasjúkdóma. Einnig hefur þekking á
taugafrumum og starfsemi heilans tekið nýja stefnu með vitneskju um
breytanleika fullþroska taugafrumna sem áður var talið óhugsandi. Sú
þekking opnar nýjar leiðir til meðferðar og vonandi til bættrar heilsu
fólks með taugasjúkdóma.
Aðalmeðlimir Taugalæknafélags Íslands eru 22. Átján eru skráðir
aukameðlimir í félaginu, en það eru þeir læknar sem eru í náinni
samvinnu við taugalækna.
Eitt af markmiðum Taugalæknafélags Íslands er að auka þekkingu lækna á taugasjúkdómum og bæta skilyrði fyrir greiningu
taugasjúkdóma á Íslandi. Einnig að stuðla að samheldni og faglegri
samvinnu félagsmanna. Myndast hefur sterkur kjarni taugalækna
sem tekur virkan þátt í starfsemi félagsins. Áhugi og elja einstakra
félagsmanna við að halda merki taugalæknisfræðinnar á lofti er mjög
mikilvæg. Fyrir hönd félagsmanna vil ég þakka Alberti Páli Sigurðssyni
taugalækni fyrir áhugann og vinnuna sem hann hefur lagt af mörkum
við útgáfu á sögu taugalæknisfræðinnar á Íslandi og með því varðveitt
dýrmætar upplýsingar.
Að lokum vil ég senda öllum félagsmönnum í Taugalæknafélagi
Íslands mínar bestu afmæliskveðjur og félaginu óska ég bjartrar
framtíðar.

Ólöf H. Bjarnadóttir,
formaður Taugalæknafélags Íslands
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