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UŽSIENIO PRANEŠĖJAI
Dr. Suzanne B. Hanser yra Berklio muzikos kolegijos Muzikos terapijos departamento steigėja ir pirmininkė.
Dr. Hanser buvo Pasaulio muzikos terapijos federacijos ir Amerikos muzikos terapijos asociacijos pirmininkė.
Ji įsteigė muzikos terapijos programą Leonardo P. Zakimo Integruotų terapijų centre prie Dana Farber vėžio instituto
(Leonard P. Zakim Center for Integrated Therapies at Dana-Farber Cancer Institute); atliko tyrimus Brandeiso
universiteto Moterų studijų tyrimų centre ir tyrimus psichiatrijos srityje Nacionaliniame senėjimo institute prie
Stanfordo universiteto Medicinos fakulteto. Dr. Hanser yra knygos „Šiuolaikinio muzikos terapeuto vadovėlis“ (The
New Music Therapistʼs Handbook) autorė ir knygos „Streso ir skausmo valdymas“ (Manage Your Stress and Pain)
bendraautorė. 2006 m. buvo nominuota Boston Globe kaip viena iš vienuolikos bostoniečių, keičiančių pasaulį. 2009
m. ji gavo Sage Publications premiją už straipsnį „Nuo senovės iki integruotos medicinos: Muzikos terapijos
modeliai“ (From ancient to integrative medicine: Models for music therapy). 2011 m. jai buvo suteikta Amerikos
muzikos terapijos asociacijos garbės premija. 2016 m. pavasarį publikuota Suzanne B. Hanser nauja knyga
„Integruota sveikata taikant muzikos terapiją“ (Integrative Health through Music Therapy: Accompanying the
Journey from Illness to Health).
Dr. Brian Harris yra žinomas neurologinės muzikos terapijos (NMT) praktikas ir tyrėjas, neurologinės muzikos
terapijos įstaigos MedRhythms, dirbančios muzikos, neurologijos ir technologijų srityje, vadovas. Dr. Harris dirba
Spauldingo reabilitacijos ligoninėje Bostone. Čia jis sukūrė ir įgyvendino Neurologinės muzikos terapijos programą
stacionare gydomiems pacientams. Ši programa yra moderniausia NMT programa JAV. Dr. Harrio specializacija –
galvos smegenų traumos, insulto ir neurologinių ligų tyrimai. Jis savo darbo rezultatus pristatė Amerikos
neurologijos akademijoje, Amerikos medicininės reabilitacijos kongrese, Berklio muzikos koledže, Harvardo
universitete ir tarptautinėje korporacijoje Google. Dr. Harris su bendraautoriais leidinyje Frontiers of Psychology
neseniai paskelbė straipsnį „Sensorinė stimuliacija ir muzikos terapijos programos gydant sąmonės sutrikimus“.
Dr. Ronald Hirschberg yra fizioterapeutas, dirbantis Masačusetso bendrosios ligoninės ūmių būsenų skyriuje.
Dr. Hirschberg specializuojasi trauminių smegenų pažeidimų ir nugaros smegenų pažeidimų srityse. Jo klinikinė
patirtis ir moksliniai interesai – bendra neuroreabilitacija ir neurologinė muzikos terapija (NMT). Pastarųjų metų
tyrimai apima trauminių smegenų pažeidimų gydymą žemo lygio lazerio terapija (LLLT) ir sunkių būklių diagnostiką
MRT, EEG, įskaitant reagavimą į muzikos dirgiklius.
Dr. Lisa Wong yra pediatrė, smuikininkė ir publikacijų apie muzikos taikymą medicinoje autorė. Dr. Wong Harvardo
medicinos mokykloje yra pediatrijos profesorė ir Harvardo medicinos mokyklos Meninių ir humanitarinių iniciatyvų
skyriaus vicedirektorė. Dr. Wong ilgus metus buvo Bostono medikų bendruomenės orkestro Longwood Symphony
Orchestra vadovė. Ji yra aistringa Meno sveikatai judėjimo šalininkė, daugelio Meno sveikatai / Meno medicinoje
organizacijų tarybų narė (Boston Creates Leadership Committee, Conservatory Lab Charter School, New England
Foundation for the Arts, and Boston Arts Consortium for Health). 2010 m. dr. Wong gavo Matapano bendruomenės
sveikatos centro apdovanojimą (Pinnacle Award), 2013 m. – Bostono Menų ir verslo tarybos apdovanojimą
(Champion for the Arts Award) ir Wheelock College garbės nario vardą. 2012 m. Lisa Wong su bendraautoriumi
Robertu Viagu publikavo knygą Scales to Scalpels: Doctors who practice the healing arts of Music and Medicine.
Dr. Wong kartu su savo vyru, žymiu smuikininku ir smuiko profesoriumi Lynn Chang dalyvauja „Vivace Vilnius“
muzikos festivalyje. Jie 2014 ir 2015 m. lankėsi VU Santariškių klinikų Vaikų ligoninėje, kur skaitė paskaitas ir atliko
muzikinę programą.

