Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epileptologii oraz przede wszystkim
swoim własnym kolejny raz mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na VIII Kongres Polskiego
Towarzystwa Epileptologii, który odbędzie się w dniach 17-19.05.2018 tradycyjnie w Hotelu Novotel
w Warszawie.
Czas płynie nieubłaganie i w tym roku minie kadencja ZG PTE dlatego też, zgodnie ze statutem w dniu
17.05.2018 po ceremonii otwarcia odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze i wybór zarządu
PTE na następną kadencję, na które zapraszam członków Towarzystwa. Jestem przekonana, że będzie
to czas na dyskusję, na podsumowanie naszej aktywności i działalności oraz będziemy mogli wspólnie
zastanowić się nad kierunkami działania przyszłego Zarządu.
Zawsze bardzo cieszę się na kolejne spotkanie z Państwem, ponieważ tradycja tych majowych
spotkań gwarantuje ciągłość naszych działań. Dzięki Państwa udziałowi i dyskusji, dzięki
zaangażowaniu organizatorów i wykładowców, głęboko w to wierzę, podnosi się poziom naszej
wiedzy w temacie, który nas wszystkich łączy - poprawy życia chorych z padaczką.
Z radością odnotowuję fakt stałego wzrostu liczby nowych, młodych uczestników konferencji
chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.
Tradycyjnie VIII Kongres poprzedzi XXV jubileuszowe Sympozjum Padaczka i Ciąża organizowane
przez Fundację Epileptologii. Chcemy wspólnie z ginekologami przedstawić Państwu nasze najnowsze
osiągnięcie, jakim są opublikowane zalecenia postępowania z kobietą w wieku rozrodczym z
padaczką. Utrzymana będzie również w tym roku formuła sesji interaktywnej dotyczącej przypadków
klinicznych.
Przedstawimy Państwu opracowane przez powołaną przez ZG PTE Komisję, Wytyczne Postępowania
w Stanie Padaczkowym Napadów Toniczno-Klonicznych u Dorosłych i Dzieci.
W tegorocznym programie będą stałe punkty, które cieszą się Państwa uznaniem - trudne przypadki i
trudne pytania w Epileptologii, sesje satelitarne, Tematy Wolne. W tym roku polecam uwadze
Państwa sesję poświęconą kolejnej grupie czynników etiologicznych padaczki, związanych z
chorobami naczyniowymi.
W tym roku sesje edukacyjne poświęcone będą wzorcom zapisów EEG u dzieci i dorosłych.
Dopełnieniem spotkań naukowych są spotkania towarzyskie. Już teraz w imieniu organizatorów
zapraszam Państwa na Uroczysty Obiad, który uświetni wręczenie Certyfikatów Epileptologii
Członkom naszego Towarzystwa.
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