Szanowni Państwo,
Mam olbrzymią przyjemność zaprosić do udziału w 27. Konferencji Polskiego
Towarzystwa Epileptologii na temat Padaczki, która odbędzie się w dniach 12–14
maja 2016 r., tradycyjnie w Hotelu „Novotel” w Warszawie.
Tegoroczny program naukowy i dydaktyczny spotkania został jak zwykle dobrany
i przemyślany przez Komitet Naukowy tak, aby znalazły się w nim aspekty naukowe
i kliniczne odgrywające rolę w praktycznym postępowaniu z chorymi na padaczkę.
Tradycyjnie 27. Konferencję poprzedzi XXIV Sympozjum „Padaczka i Ciąża” organizowane przez Fundację Epileptologii. Omówimy najnowsze wyniki Rejestru EURAP,
podkreślając zasady stosowania leków nowej generacji w opiece nad kobietą
w wieku rozrodczym chorą na padaczką. Przedstawimy też, jak zwykle, przypadki
kliniczne omawiane w systemie interaktywnym.
W tegorocznym programie są oczywiście kolejne stałe punkty, które cieszą się
Państwa uznaniem – trudne przypadki i trudne pytania w epileptologii. W tym
roku porozmawiamy na temat diagnostyki różnicowej incydentów napadowych
na styku endokrynologii i epileptologii.
Wraz z psychologami przedstawimy sesję poświęconą zagadnieniom dotyczącym
potrzeby rozmowy na tematy życia seksualnego pacjentów z padaczką.
Jak Państwo pamiętacie, od kilku lat prowadzimy, głównie dla młodych uczestników, cykl sesji dydaktycznych. Zyskał on Państwa aprobatę. To niezwykle budujący
fakt wskazujący na potrzebę ciągłego kształcenia. W tym roku omówimy zagadnienia związane z napadowymi zaburzeniami ruchowymi u dorosłych i dzieci.
Zapraszamy na wykład ekspercki zatytułowany „Nowości w chirurgicznym leczeniu
padaczki” prezentowany przez naszego gościa, prof. Kamila Detynieckiego z Yale
University.
Sesja satelitarna poświęcona będzie niezwykle istotnemu tematowi, jakim staje
się medycyna personalizowana. Powróci temat przydatności badań genetycznych
w diagnostyce padaczki. W gronie ekspertów zastanowimy się nad potrzebą leczenia zindywidualizowanego chorych na padaczkę

Kolejnym stałym elementem tegorocznego spotkania będzie panel dyskusyjny.
W tym roku rozpoczynamy nowy cykl poświęcony komunikacji między pacjentem
i lekarzem, a w szczególności umiejętności właściwej rozmowy z chorym na padaczkę w aspekcie diagnostycznym i terapeutycznym.
Komitet Organizacyjny nie zapomina o akcentach towarzyskich, które pozwolą
cieszyć się z kolejnego wspólnego spotkania.
Dziękuję sponsorom – firmom farmaceutycznym, które poprzez finansowe wsparcie oraz dostarczone materiały informacyjne i naukowe przyczyniają się do wzbogacenia naszych konferencji. Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego składam
podziękowania za wsparcie finansowe naszej działalności upowszechniającej
informację naukową.
Na zakończenie chcę podziękować członkom Komitetu Organizacyjnego, Komitetowi Naukowemu i Sekretariatowi Konferencji za współpracę i przygotowanie Konferencji.

Zapraszam raz jeszcze i do zobaczenia
Joanna Jędrzejczak
Prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii

Ladies and Gentleman
It is my great pleasure to invite you to participate in the 27th Conference on Epilepsy of the Polish Society of Epileptology which will take place on 12–14 May
2016 in the Novotel hotel in Warsaw. As usual, this year’s scientific and didactic
program has been carefully conceived and selected by the Scientific Committee to cover the many theoretical and practical aspects of the management of
patients with epilepsy. The choice of speakers from Poland and abroad should
guarantee the high quality of the presented problems.
Traditionally, the 27th Conference will be preceded by XXIVth Symposium on “Epilepsy and Pregnancy”, organized by the Foundation of Epileptology.
We shall present an analysis of data from the EURAP pointing the treatment with
new antiepileptic drugs in women with epilepsy. We shall also as usually present
several clinical cases and discuss from the interactive system perspective.
Of course this year’s program will also include other favorite permanent features,
i.e. difficult cases and questions in Epileptology. This year’s difficult question will
be differential diagnostic difficulties from endocrynologic and epileptologic perspective.
With psychologists we will present importance of proper communication with
patient with epilepsy in the field of sexual functions.
As you remember we have introduced especially addressed to our young participants cycle of didactic sessions. You have accepted this idea. It is extremely uplifting and indicates the need for continuous education. This year we shall discuss
the motor paroxysmal episodes in children and adults.
Welcome to the expert lecture – innovations in surgical treatment of epilepsy
presented by our guest prof. Kamil Detyniecki from Yale University.
During satellite symposium we will talk about the important theme as personalized medicine in epilepsy. In panel discussion we will consider need od individualized treatment in patients with epilepsy.

This year’s discussion convened by the Polish Society of Epileptology, will focus
on communication between neurologist and patient with epilepsy, especially in
the context of interview which is the basis for the diagnosis and treatment in
epilepsy.
This year, as in previous years, the Organizing Committee has not forgotten to include social accents which will help us all the better to enjoy our meeting.
I wish to thank our sponsors – pharmaceutical companies which have contributed
to our conference financially and supplying information materials. I wish to thank
the Ministry of Science and Higher Education for financially supporting our efforts
to disseminate scientific information.
Finally I wish to thank members of Organizing Committee, the Scientific Committee and the Conference Secretariat for their cooperation and preparation of the
Conference.
So, once again, I invite you to come and look forward to seeing you.

Joanna Jędrzejczak
President of the Polish Society of Epileptology
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XXIV Sympozjum Padaczka i Ciąża
Sesja interaktywna
Przewodniczące: Joanna Jędrzejczak (Warszawa), Ewa Motta
(Katowice), Beata Majkowska-Zwolińska (Warszawa)
Organizator: Fundacja Epileptologii
Grant edukacyjny: Adamed, UCB Pharma

 Europejski Rejestr Leków Przeciwpadaczkowych i Ciąży EURAP –
raport z maja 2015
J. Jędrzejczak (Warszawa)

 Wybór leku przeciwpadaczkowego u kobiet w ciąży w aspekcie
wahania stężenia w surowicy i kontroli napadów. Aktualny stan
wiedzy
B. Majkowska-Zwolińska (Warszawa)

 Zmiany stężenia leków przeciwpadaczkowych u kobiet w ciąży
M.J. Stanosz-Sankowska (Koszalin)

 Padaczka u kobiet w okresie prokreacji
E. Motta (Katowice)

.
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.
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Lunch

Otwarcie Konferencji
Wystąpienie Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
i Prezesa PTE prof. nadzw. dr hab. Joanny Jędrzejczak
(Warszawa)

. – .

Sesja I
Forum przypadków klinicznych
Przewodniczące: Joanna Jędrzejczak (Warszawa), Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska (Gdańsk)

Korelacje kliniczno-elektroencefalograficzne u dzieci
i dorosłych. Trudne przypadki w epileptologii dziecięcej
 Napadowe automatyzmy muzyczne wywołane padaczką
z przyśrodkowej części skroni w półkuli dominującej dla mowy
A. Rysz, A. Bala, M. Szantroch (Warszawa)

 Trudne przypadki w epileptologii – weryfikacja rozpoznania
po latach obserwacji
E. Nagańska (Warszawa)

 Przypadek pacjenta chorego na padaczkę odruchową z napadami
ogniskowymi w następstwie bodźców psychicznych
I. Halczuk, P. Dropko, J. Falk, P. Halczuk, K. Rejdak (Lublin)

 Trudne przypadki w epileptologii dziecięcej
M. Zawadzka (Gdańsk), A. Winczewska-Wiktor (Poznań), M. Szmuda
(Gdańsk), M. Wesołowska (Bydgoszcz), M. Krause (Wrocław), B. Steinborn
(Poznań), I. Terczyńska (Warszawa), M. Mazurkiewicz-Bełdzińska (Gdańsk)

.

Koktail powitalny w hotelu Novotel

.

Przedstawienie teatralne, Teatr Es „Kantata na cztery skrzydła”.
Spektakl odbędzie się w hotelu Novotel
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Sesja II
Endokrynologiczne zaburzenia w padaczce
Przewodniczące: Ewa Motta (Katowice), Maria Stelmachowska-Banaś
(Warszawa)

 Diagnostyka różnicowa incydentów napadowych z punktu
widzenia endokrynologa i neurologa
M. Stelmachowska-Banaś (Warszawa)

 Niedobory karnityny u chorych na padaczkę
B. Steinborn (Poznań)

 Tężyczka czy padaczka – punkt widzenia neurologa
E. Nagańska (Warszawa)

.
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Przerwa na kawę

.
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Sesja III
Zaburzenia funkcji seksualnych u chorych na padaczkę
Grant edukacyjny: Adamed
Przewodniczący: Joanna Jędrzejczak, Krzysztof Owczarek (Warszawa)

 Otwartość pacjentów z padaczką na poruszanie tematu
seksualności. Badania wstępne
J. Jędrzejczak K. Owczarek, H. Rozenek (Warszawa)

 Zaburzenia seksualne u chorych na padaczkę
B. Błaszczyk (Kielce)

 Wpływ wsparcia informacyjnego udzielanego przez lekarzy
na satysfakcję seksualną pacjentów po usunięciu ogniska
padaczkowego
T. Krasuski (Warszawa)

.
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Sesja IV EDUKACYJNA
Diagnostyka różnicowa napadowych zaburzeń ruchowych
Przewodniczący: Barbara Steinborn (Poznań), Janusz Wendorﬀ (Łódź)

 Diagnostyka różnicowa zaburzeń ruchowych
M. Rudzińska-Bar (Katowice)

 Zaburzenia ruchowe imitujące napady padaczkowe u dzieci
A. Winczewska-Wiktor, M. Starczewska, M. Cieślik, B. Gurda, B. Steinborn
(Poznań)

Wykład ekspercki
 Nowości w chirurgicznym leczeniu padaczki
K. Detyniecki (New Haven, USA)

.

– .

Przerwa na kawę

.

– .

Sesja satelitarna
Medycyna personalizowana w padaczce
Przewodniczące: Joanna Jędrzejczak (Warszawa), Maria MazurkiewiczBełdzińska (Gdańsk)
Grant edukacyjny: UCB Pharma

 Padaczka warunkowana mutacją w genie z CHD2
I. Terczyńska, D. Hoﬀman-Zacharska (Warszawa)

 Diagnostyka padaczek genetycznie uwarunkowanych
z zastosowaniem metody sekwencjonowania następnej generacji
– problemy interpretacji sprawozdań z badań genetycznych
D. Hoﬀman-Zacharska, I. Terczyńska (Warszawa)

 Zindywidualizowana terapia padaczki – gdzie jesteśmy w roku
2016?
J. Jędrzejczak (Warszawa)

Panel dyskusyjny
 Joanna Jędrzejczak, Barbara Steinborn, Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Beata Majkowska-Zwolińska, Andrzej Rysz, Janusz
Wendorff

.

– .
.

Kwadrans Prezesa PTE
Uroczysta kolacja, hotel Novotel
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Forum Polskiego Towarzystwa Epileptologii
– panel dyskusyjny
Komunikacja z chorym na padaczkę
Grant edukacyjny: Teva
Moderatorzy: Joanna Jędrzejczak (Warszawa), Maria MazurkiewiczBełdzińska (Gdańsk)

 Cenne kruszce w komunikacji z pacjentem. Prezentacja
multimedialna
S. Połubianko (Piaseczno)

.

– .

. – .

Przerwa na kawę

Sesja V
Tematy wolne
Przewodniczący: Zbigniew Stelmasiak (Lublin), Ałbena Grabowska
(Warszawa)

 Obecne metody poszukiwania efektywniejszych leków
przeciwpadaczkowych
S.J. Czuczwar (Lublin)

 Przydatność monitorowania czynności EEG u pacjentów
nieprzytomnych leczonych w salach intensywnego nadzoru
neurologicznego
I. Halczuk, P. Dropko, J. Falk, P. Halczuk, K. Rejdak (Lublin)

 Możliwości terapeutyczne w opornym na leki stanie
padaczkowym u pacjentów objętych domową opieką paliatywną
Ł. Przysło (Łódź)

 Wolne potencjały korowe, biofeedback i padaczka
M. Kopka (Warszawa)

 Deficyt transportera glukozy typu 1 zależnego od mutacji
SLC2A1 – rzadka, ale możliwa do leczenia przyczyna napadowych
zaburzeń ruchowych i padaczki opornej na leki. Doświadczenia
z jednego ośrodka medycznego
E. Szczepanik, I. Terczyńska, M. Kruk, M. Rudzka-Dybała, D. Antczak-Marach, A. Lipiec, M. Jurek, D. Hoﬀman-Zacharska (Warszawa)

 Możliwość wykorzystania autologicznych komórek
regeneracyjnych izolowanych z tkanki tłuszczowej (ADRC) u dzieci
z oporną na leki padaczką o podłożu autoimmunologicznym.
Wstępna ocena wyników
E. Szczepanik, D. Antczak-Marach, A. Figiel-Dąbrowska, D. Zalewska,
Z. Miszkurka, N. Krześniak, M. Kruk, J. Tryfon, H. Mierzewska, A. Sarnowska
(Warszawa)

 Zespół Westa w przebiegu niedoboru witaminy B12. Opis
przypadku

A. Goszczańska-Ciuchta, H. Mierzewska, I. Terczyńska, J. Tryfon,
E. Szczepanik (Warszawa )

 Wczesnoniemowlęca encefalopatia padaczkowa 19
uwarunkowana mutacją de novo w genie GABRA1
– opis przypadku
A. Oknińska (Warszawa), R. Śmigiel (Wrocław), M. Rydzanicz, A. Walczak,
H. Mierzewska, I. Terczyńska, R. Płoski, E. Szczepanik (Warszawa)

 Kannabinoidy w padaczce
M. Pędracka, J. Gawłowicz (Lublin)

.
.

– .

Zakończenie konferencji
Zebranie Zarządu PTE

