Drogie Koleżanki i Koledzy
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Głównego PTE i swoim własnym mam olbrzymią przyjemność
zaprosić Państwa do udziału w Jubileuszowej XXX Konferencji Polskiego Towarzystwa
Epileptologii na temat Padaczki, która odbędzie się w dniach 14-16 05 2020 tradycyjnie w
Hotelu Novotel w Warszawie.
Chcemy, aby ta Konferencja była z jednej strony uroczysta, ale z drugiej też taka jak
zawsze, dająca wiedzę, a przede wszystkim czas na dyskusję, wymianę myśli, po prostu na
rozmowy.
Mamy nadzieję, że przebieg Konferencji program naukowy i dydaktyczny zaproszeni
wykładowcy, tak jak i w poprzednich latach również spełni Państwa oczekiwania. Ja zaś
jestem przekonana, że Państwa obecność wpłynie i uświetni tegoroczną Konferencję
Tradycyjnie XXX Konferencję poprzedzi XXVIII Sympozjum Padaczka i Ciąża
organizowane przez Fundację Epileptologii. Przedstawimy jak zwykle przypadki kliniczne
omawiane w systemie interaktywnym. Omówimy bardzo istotne zagadnienia dotyczące
kobiet w ciąży z padaczką ze współwystępowaniem innych chorób i stosowaniem innych
leków.
Są oczywiście w tegorocznym programie stałe punkty, które cieszą się Państwa
uznaniem, takie jak korelacje elektroencefalograficzno kliniczne u dzieci i dorosłych. Ważną
sesję in memoriam Profesora Jerzego Majkowskiego zaszczycą swą obecnością wykładowcy
profesorowie. E. Perucca, J. Czuczwar, i W. Sobaniec, którzy przedstawią zagadnienia, które
były dla Pana Profesora ważne z punktu widzenia naukowego i klinicznego.
Podczas sesji edukacyjnej w tym roku omówimy ciągle trudne, a bardzo istotne
decyzje dotyczące wyboru leku u w różnych grupach pacjentów.
W tym roku organizujemy 2 sesje poświęcone terapii. Jedna z nich dotyczy
neurostymulacji, jako obiecującej terapii w padaczce. Udział w niej wezmą zaproszeni goście
Silvio Basic, Maxime Dibue-Adjei oraz Milan Brazdil. W kolejnej sesji poświęconej terapii
farmakologicznej przedstawimy nowy lek przeciwpadaczkowy, udział weźmie znany już
Państwu V Villeneuva.
Kolejnym stałym elementem tegorocznego spotkania będzie panel dyskusyjny. W tym
roku chcemy zająć się tematem społecznych aspektów chorych na padaczkę. Poruszymy
niezwykle istotny temat, jakim jest aktualizacja zasad prawnych dotyczących prawa jazdy i

pracy. Zagadnienia te budzą zrozumiałe zainteresowanie lekarzy jaki i pacjentów, choć nadal
wzbudzają wiele emocji i pytań.
Największą jednak wartością Konferencji jest Państwa obecność i dyskusja.

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

