Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Głównego PTE i Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt
i przyjemność powitać Państwa na VIII Kongresie Polskiego Towarzystwa
Epileptologii.
W tym roku mija kolejna kadencja ZG PTE, dlatego zgodnie ze statutem w dniu
17 V 2018 roku po ceremonii otwarcia odbędzie się zebranie sprawozdawczowyborcze zarządu PTE na następną kadencję, na które zapraszam członków
Towarzystwa. Mam nadzieję, że będzie to czas na dyskusje nad naszymi
dokonaniami, a przede wszystkimi planami na przyszłość.
Dlatego tak ważna jest ciągłość naszych majowych spotkań, bo każde z nich dzięki
Państwa udziałowi i dyskusji, dzięki zaangażowaniu organizatorów i wykładowców
podnosi poziom naszej wiedzy na temat, który nas wszystkich łączy – poprawy
życia chorych na padaczkę.
Z radością odnotowuję fakt stałego wzrostu liczby nowych, młodych uczestników
konferencji, podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.
VIII Kongres tradycyjnie poprzedzi Sympozjum Padaczka i Ciąża organizowane
przez Fundację Epileptologii. Wspólnie z ginekologami przedstawimy stanowisko
PTE i PTG na temat postępowania z kobietą w wieku rozrodczym chorą
na padaczkę. Utrzymana będzie również w tym roku formuła sesji interaktywnej
dotyczącej klinicznych przypadków.
Są nadal w tegorocznym programie stałe punkty, które cieszą się Państwa
uznaniem – trudne przypadki i trudne pytania w epileptologii. W tym roku
polecam uwadze Państwa sesję poświęconą udarowi i padaczce. Będziemy
mówić o strategii terapii stanów padaczkowych w oparciu o stanowisko komisji
powołanej przez PTE do opracowania postępowania w stanie padaczkowym
uogólnionym drgawkowym u dzieci i dorosłych w Polsce.
Jak Państwo pamiętacie, od kilku lat wprowadziliśmy, 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 wzorcami zapisu elektroencefalograficznego.

W tym roku zapraszam na dwie sesje satelitarne dotyczące diagnostyki różnicowej
i trudności diagnostycznych zaburzeń w czasie snu i zaburzeń ruchowych.
Dopełnieniem spotkań naukowych są spotkania towarzyskie. W imieniu
organizatorów dziś zapraszam Państwa na jutrzejszy Uroczysty Obiad, który
uświetni wręczenie Certyfikatów Epileptologii Członkom naszego Towarzystwa.
Dziękuję sponsorom – firmom farmaceutycznym – które poprzez finansowe
wsparcie oraz wystawy i dostarczone materiały informacyjne i naukowe
przyczyniają się do wzbogacenia naszych konferencji. Ministerstwu Nauki 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 Kongresu.

Zapraszam raz jeszcze
Prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii
prof. nadzw. CMKP, dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak

Ladies and Gentlemen
On behalf of the Executive Board of the Polish Society of Epileptology and the
Organizing Committee I have the honor and pleasure to welcome you to the
Eight Congress of the Polish Society of Epileptology. The Executive Board’s term
of office ends this year therefore, in accordance with the Statute on 17 May 2018
elective meeting of the Executive Board of the Polish Society of Epileptology for
the next term of office will take place after the opening ceremony and I invite
members of the Society to attend. I hope that there will be time to discuss our
achievements and particularly our plans for the future.
This is why continuity of our May meetings is so important because, thanks
to your participation and discussion and thanks to the involvement of the
organizers and lecturers, every meeting help us to learn more about subjects
which connects us all-how to improve the lives of patients with epilepsy.
We have recently observed increasing numbers of young participants at our
Conference wanting to improve their professional qualifications.
Traditionally, the Eighth Congress will be preceded by the Symposium on “Epilepsy
and Pregnancy” organized by the Foundation of Epileptology. We will present
together with obstetricians Polish Society of Epileptology and Polish Gynecological
Society Guidelines: Managing epilepsy in women of childbearing age —The
formula of an interactive session on clinical cases will be continued.
Of course this year’s program includes two other favorite features, difficult cases
and difficult questions in epilepsy. The leading problem of our conference will
be stroke and epilepsy. We are going to discuss treatment in status epilepticus in
children and adults in Poland, based on the Report of the Working Group of Polish
Society of Epileptology.
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 records of electroencephalographic patterns.

This year we have two Satellite Symposia concerning diagnostic difficulties in
paroxysmal episodes during sleep and movement disorders.
Social events are an important addition to our scientific sessions. In the name
of the organizers I invite you to a new theatre performance toady and the Gala
Dinner tomorrow at which we will participate in the ceremony at which members
our Society will receive their Certificates of Epileptology.
I wish to thank our sponsors-pharmaceutical companies which enriches our
conferences thanks to their financial support, exhibitions and informative
materials. I also thank the Ministry of Science and Higher education for its
financial support of our efforts to disseminate scientific information.
Finally I wish to thank the members of the Organizing Committee, the Scientific
Committee and Conference Secretariat for their cooperation and preparation of
the Congress.

I invite you once again and wish you all the best
Joanna Jędrzejczak
President of Polish Society of Epileptology
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Komitet Organizacyjny
składa podziękowania wszystkim sponsorom
za udział w Konferencji

maja
11.00 – 13.00

czwartek
XXVI 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

 Antykoncepcja u kobiet chorych na padaczkę
G. Jakiel (Warszawa)

 Europejski Rejestr Leków Przeciwpadaczkowych i Ciąży EURAP
– raport z listopada 2017
J. Jędrzejczak (Warszawa)

 Karmienie piersią. O czym powiedzieć kobietom chorym
na padaczkę?
B. Majkowska-Zwolińska (Warszawa)

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

13.00 – 14.00

Lunch

14.00 – 14.15

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

14.15 – 16.30

Otwarcie walnego zebrania członków PTE – przewodnicząca
zebrania prof. dr hab. Danuta Ryglewicz
 Sprawozdanie Prezesa Zarządu PTE
Joanna Jędrzejczak

 Sprawozdanie Skarbnika PTE
Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

 Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Zofia Rebeś

 Wybory Prezesa PTE
 Pierwszy termin głosowania
 Drugi termin głosowania
 Wybory Zarządu PTE

16.30 – 18.00

Sesja I
Leczenie stanu padaczkowego
Przewodniczące: Ewa Motta (Katowice), Barbara Steinborn (Poznań)

 Współczesne leczenie drgawkowego i niedrgawkowego stanu
padaczkowego u dzieci i młodzieży – algorytm leczenia i przegląd
piśmiennictwa
M. Mazurkiewicz-Bełdzińska, M. Szmuda, M. Zawadzka, A. Matheisel
(Gdańsk)

 Postępowanie stanie padaczkowym u dorosłych
J. Jędrzejczak (Warszawa)

 Postępowanie w stanie padaczkowym z punktu widzenia
anestezjologa
A. Bartkowska-Śniatkowska (Poznań)

18.15

Spotkanie powitalne

maja
9.00 – 11.45

piątek
Sesja II
Korelacje kliniczno-elektroencefalograficzne u dzieci
i dorosłych
Przewodniczące: Joanna Jędrzejczak (Warszawa), Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska (Gdańsk)

 Napadowe skurcze mięśni – trudności w rozpoznawaniu i leczeniu
E. Nagańska (Warszawa)

 Napady odruchowe wywoływane pocieraniem części dłoni.
Opis przypadku z bardzo małym obszarem padaczkorodnym
w przedniej części płata ciemieniowego
A. Rysz, J. Mączewska (Warszawa)

 Stan padaczkowy w przebiegu zapalenia kości u pacjentki
z oponiakiem mózgu
P. Bogucki (Warszawa)

 Przydatność badań wideo-EEG w diagnostyce zaburzeń
napadowych – prezentacja trzech przypadków
I. Halczuk, P. Dropko, P. Halczuk, J. Falk, E. Remijasz, K. Rejdak (Lublin)

 Padaczka oporna na leki u chłopca z upośledzeniem umysłowym
w stopniu znacznym, opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
potwierdzonym deficytem transportera kreatyny. Opis przypadku
A. Lemska, A. Sawicka, M. Lemka, M. Mazurkiewicz-Bełdzińska,
M. Zawadzka, M. Szmuda (Gdańsk)

 Padaczka u dzieci i młodzieży – trudne przypadki
M. Szmuda, M. Zawadzka (Gdańsk), A. Winczewska-Wiktor (Poznań),
M. Krause (Wrocław), B. Steinborn (Poznań), M. Mazurkiewicz-Bełdzińska
(Gdańsk)

 Co badania genetyczne mogą wnieść do terapii padaczki opornej
na leki?
M. Zawadzka, M. Szmuda, A. Sawicka, A. Lemska, S. Modrzejewska,
A. Matheisel, M. Mazurkiewicz-Bełdzińska (Gdańsk)

11.45 – 12.15

Przerwa na kawę

12.15 – 13.30

Sesja III
Podłoże naczyniowe padaczki
Przewodniczący: Danuta Ryglewicz (Warszawa), Stanisław Jerzy Czuczwar (Lublin)

 Doświadczalne modele padaczki poudarowej
S.J. Czuczwar (Lublin)

 Padaczka poudarowa
D. Ryglewicz (Warszawa)

 Czy padaczka może poprzedzać udar mózgu u osób po 60. roku
życia?
B. Błaszczyk (Kielce)

13.30 – 14.30

Lunch

14.30 – 16.00

Sesja IV. Edukacyjna
Wzorce zapisu elektroencefalograficznego
Przewodniczące: Beata Majkowska-Zwolińska, Ałbena Grabowska
(Warszawa)

 Wzorce EEG w zespołach padaczkowych u dzieci i młodzieży
B. Steinborn (Poznań)

 Wzorce EEG w śpiączce
K. Niedzielska (Warszawa)

 Wzorce EEG w zespołach padaczkowych u dorosłych
E. Nagańska (Warszawa)

16.00 – 16.30

Przerwa na kawę

16.30 – 18.00

Sesja satelitarna
Padaczka i sen
Grant edukacyjny: UCB
Przewodniczący: Ewa Nagańska, Joanna Jędrzejczak (Warszawa)

 Co to znaczy zdrowy sen?
M. Skalski (Warszawa)

 Napadowe zaburzenia niepadaczkowe w czasie snu
M. Żarowski (Poznań)

 Napady padaczkowe w czasie snu
J. Jędrzejczak (Warszawa)

20.00

Spotkanie towarzyskie, Hotel Novotel

19 MAJA

9.00 – 10.30

sobota
Sesja satelitarna
Diagnostyka różnicowa zaburzeń ruchowych
Grant edukacyjny: Adamed
Przewodniczące: Joanna Jędrzejczak (Warszawa), Barbara Steinborn
(Poznań)

 Kiedy rozpoznajemy tiki, a kiedy padaczkę?
P. Janik (Warszawa)

 Mioklonie: objawy, diagnostyka, leczenie
A. Bogucki (Łódź)

 Stereotypie ruchowe u dzieci
A. Winczewska-Wiktor, B. Steinborn (Poznań)

10.30 – 11.00

Przerwa na kawę

11.00 – 13.00

Sesja V. Tematy wolne
Przewodniczący: Jerzy Majkowski (Warszawa), Zdzisław Stelmasiak
(Lublin)

 Zmiany zapisu EEG u pacjentów z zapaleniem mózgu
z przeciwciałami przeciwko receptorom NMDA
M. Bosak (Kraków)

 Zmiana leków oryginalnych na generyczne w padaczce – dobry
czy zły pomysł?
M. Kopka (Warszawa)

 Sekwencjonowanie panelowe następnej generacji w diagnostyce
encefalopatii padaczkowych
D. Hoﬀman-Zacharska, P. Górka-Skoczylas (Warszawa)

 Zespół Dravet i zespół Dravet-like: podobieństwa i różnice
E. Szczepanik, I. Terczyńska, H. Mazurkiewicz, Z. Zalewska-Miszkurka,
J. Tryfon, J. Kłyszejko, A. Lipiec, A. Goszczańska-Ciuchta, P. Górka-Skoczylas,
R. Tataj, D. Hoﬀman-Zacharska (Warszawa)

 Charakterystyka polimorfizmu izoformy cytochromu CYP450 –
CYP2C19 w kontekście leczenia przeciwpadaczkowego pacjentów
z zespołem Dravet
T. Mazurczak, D. Hoﬀman-Zacharska, P. Górka-Skoczylas, R. Szlendak,
I. Terczyńska, E. Szczepanik (Warszawa)

 Trudności diagnostyczne – padaczka u dziecka z naprzemienną
hemiplegią dziecięcą
M. Rudzka-Dybała, A. Goszczańska-Ciuchta, J. Kłyszejko, E. Szczepanik
(Warszawa)

 Skuteczność diagnostyczna badania molekularnego w drgawkach
noworodkowych
I. Terczyńska, A. Lipiec, E. Szczepanik, D. Hoﬀman-Zacharska, P. Górka-Skoczylas, A. Charzewska, E. Helwich (Warszawa)

 Napadowa choreoatetoza prowokowana ruchem (DYT10) oraz
samoograniczająca się padaczka niemowlęca uwarunkowana
mutacją w genie PRRT2. Opis przypadku
J. Żebrowska, E. Szczepanik (Warszawa), K. Szczałuba (Białystok)

13.00

Zakończenie Kongresu i zebranie Zarządu PTE

