Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Głównego PTE i swoim własnym mam olbrzymią przyjemność zaprosić
Państwa do udziału w XXXI Konferencji Polskiego Towarzystwa Epileptologii na temat
Padaczki, która odbędzie się w dniach 19-21 05 2022 w formie tradycyjnej „face to face” w
Hotelu Novotel w Warszawie.
Chcemy, aby ta Konferencja była powrotem do czasów spotkań, dyskusji, wymiany myśli,
nowych koncepcji w gronie wykładowców i uczestników.
Tradycyjnie, XXXI Konferencję poprzedzi XXVII Sympozjum Padaczka i Ciąża organizowane
przez Fundację Epileptologii. Poruszymy bardzo ważny i trudny temat postępowania z kobietą
chorą na padaczkę w ciąży z lekooporną padaczką i w stanie padaczkowym. Zaktualizujemy
naszą wiedzę dotyczącą stosowania leków trzeciej generacji w planowaniu i przebiegu ciąży.
Są oczywiście w tegorocznym programie stałe punkty, które cieszą się Państwa uznaniem, takie
jak korelacje elektroencefalograficzno- kliniczne u dzieci i dorosłych.
Cieszę się bardzo, że kontynuujemy tematy interdyscyplinarne ważne dla neurologów. Mam
przyjemność zapowiedzieć wykłady Pana Profesora Konrada Rejdaka na temat infekcji
ośrodkowego układu nerwowego; fakty i mity oraz Pani Profesor Aliny Kułakowskiej dotyczący
wpływu leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego na próg drgawkowy chorych.
W tym roku dużo miejsca poświęcamy najnowszym osiągnięciom epileptologii w zakresie
genetyki. Przygotowaliśmy 2 sesje poświęcone z jednej strony rzadkim, ale bardzo ciekawym
zespołom o etiologii genetycznej, z drugiej zaś ujmujące zagadnienia genetyki jako kontinuum
zespołów dziecięcych i badań genetycznych u osób dorosłych.
Podczas sesji edukacyjnej w tym roku omówimy złożony i bardzo praktyczny temat diagnostyki
różnicowej ruchowych incydentów napadowych. W tej sesji mamy przyjemność gościć Pana
Profesora Dariusza Koziorowskiego.
Jedną z najczęstszych chorób neurologicznych są bóle głowy zatem zapraszamy na sesję, z
udziałem Pani Profesor Izabeli Domitrz, która przedstawi najnowsze poglądy na patogenezę
migreny. Będziemy dyskutować czy są wspólne elementy patofizjologii i objawów migreny i
napadów padaczkowych.
W zakresie terapii padaczki, w tym roku organizujemy
perspektywom leczenia padaczek ogniskowych.

sesję poświęconą

nowym

Kolejnym stałym elementem tegorocznego spotkania będzie panel dyskusyjny. W tym roku
chcemy zająć się tematem bliskim wszystkim neurologom i znaleźć odpowiedź czy udar mózgu
jest zawsze udarem.
Nie zapomnimy o aspektach bieżących dotyczących COVID i szczepień u chorych z padaczką.
Mamy nadzieję, że przebieg Konferencji, program naukowy i dydaktyczny, zaproszeni
wykładowcy, spełnią Państwa oczekiwania. Ja zaś jestem przekonana, że największą wartością
Konferencji jest Państwa obecność i dyskusja.
Zapraszam raz jeszcze i do zobaczenia
Prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii
Prof. CMKP Joanna Jędrzejczak

