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First announcement

Welcome

Dear Colleagues and Friends,

On behalf of the Organizing Committee I have a great pleasure and honor to invite you to Warsaw
to attend the XXVII Conference of the Polish Society of Epileptology, which will take place in
Warsaw on May 12-14, 2016 in Novotel Warszawa Centrum hotel. Similarly to past years, the
conference material which has been prepared will cover aspects of everyday life of epileptic
patients, as well as will present scientific and clinical updates in epileptology.

The Agenda will include in particular:


Difficult cases in epileptology. Adults and Children. Video-EEG diagnosis.



Difficult questions in epileptology – Differential diagnosis of paroxysmal events from the
neurological and the endocrinological point of view



Impairment of sexual functions in patients with epilepsy



Doctor – epileptic patient – how to communicate



Debate of PSE



Free topics

As usual, the Conference will be preceded by Symposium on Epilepsy and Pregnancy.
An important program elements are the sessions organized by Commissions of Polish Society of
Epileptology and satellite symposia. We are also offering a series of lectures devoted to the
differential diagnosis of movement disorders and epileptic seizures. I sincerely believe that the
proposed Agenda will meet your expectations. I also count on your participation in a series of
social events that we have planned for you.
Looking forward to welcoming you in Warsaw,

Prof. Joanna Jędrzejczak, MD, PhD
Chairwoman of the Organizing Committee

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Jak co roku w imieniu Komitetu Organizacyjnego mam przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa
do wzięcia udziału w XXVII Konferencji Naukowej nt. padaczki Polskiego Towarzystwa
Epileptologii, która odbędzie się w Warszawie tradycyjnie w maju w dniach 12-14.05.2016 w
hotelu Novotel Warszawa Centrum. Mam nadzieję, że tak jak w poprzednich latach przygotowany
przez Komitet Naukowy Konferencji program naukowy i dydaktyczny, obejmie nie tylko
zagadnienia istotne w praktyce dnia codziennego, ale również aspekty naukowe i kliniczne
odgrywające istotną rolę w postępowaniu z chorymi na padaczkę.


Trudne przypadki w Epileptologii. Dzieci i dorośli. Diagnostyka wideo-EEG.



Trudne pytania w Epileptologii – Diagnostyka różnicowa incydentów napadowych z
punktu widzenia endokrynologa i neurologa.



Zaburzenia funkcji seksualnych u chorych z padaczką



Komunikacja z pacjentem chorym na padaczkę



Forum PTE



Tematy wolne

Jak zwykle Konferencję poprzedzi Sympozjum Padaczka i Ciąża.
Ważnym elementem programu będą sympozja organizowane przez Komisje Polskiego
Towarzystwa Epileptologii oraz sesje satelitarne. Utrzymaliśmy również w programie dobrze
przez Państwa przyjęty cykl sesji dydaktycznych. W tym roku poświęconych diagnostyce
różnicowej zaburzeń ruchowych o różnej etiologii i napadów padaczkowych. Mam nadzieję, że
nie tylko program naukowy spełni Państwa oczekiwania, ale również imprezy towarzyszące
planowane przez Komitet Organizacyjny.
Do zobaczenia w Warszawie,

Prof. CMKP dr hab. n.med. Joanna Jędrzejczak
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
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Miejsce Obrad
NOVOTEL Warszawa Centrum
ul. Marszałkowska 94/98
00-510 Warszawa

Koszt uczestnictwa
uczestnicy - 500 zł + 23% VAT = 615 zł
Wpłaty prosimy dokonać na konto Polskiego Towarzystwa Epileptologii:
PKO BP XII/O Warszawa 41 1020 1127 0000 1402 0083 7344

Streszczenia
Prosimy o nadsyłanie streszczeń w języku polskim i angielskim (1 strona do 250 słów) na adres
sekretariatu Konferencji do 15.03.2016 (forma elektroniczna)
Forma streszczeń powinna być zgodna z aktualnymi zasadami kwartalnika Journal of
Epileptology http://www.journal-epileptology.com/

