22. Епилептолошка школа 15. - 18. октобар 2019. године, хотел
”Парк”, Рума

Прва објава
Поштоване колеге,
Српска лига за борбу против епилепсије наставља са својом најважнијом годишњом
едукативном активношћу - Епилептолошком школом.
У овој години Епилептолошка школа биће одржана 22. пут у хотелу ”Парк” у Руми. Са
едукативног становишта формат школе садржаће основну матрицу прошлогодишње школе
(одржане у Чиготи на Златибору), али ће бити делом и промењен. Као што смо навели и
пред претходну школу, у циљу приближавања актуелним трендовима у Европи и региону,
где се држи до циља да свако ко учествује има уравнотежени едукационо-менторски
простор, поново ће етаблирани неуролози, чланови Лиге, имати прилику да се обрате
аудиторијуму. Поново ћемо водити рачуна о једнакој заступљености неуролошких центара.
Дакле, имаћемо прилику да послушамо искуства и размишљања већине неуролога са
експертизом у лечењу епилепсије у Србији, Црној Гори и Републици Српској у току 22.
Епилептолошке школе. Овог пута, међутим, основно тежиште биће на најмлађим члановима
лиге. Из тог разлога неће бити рада у групама (као ранијих година) јер нам је циљ да ”сви
послушају све”, нарочито међу млађим колегама. Из истог разлога увели смо панелне
дискусије како бисмо оптимализовали време.
Желимо да остваримо континуитет у уздизању криве учења вештина у епилептологији, а
циљна група је читава неуролошка зајединица. За ову прилику обезбедили смо укупно 35
стипендија (у целини бесплатно учешће на 22. Епилептолошкој школи; стипендија обухвата
регистрацију, учешће у едукационом делу, смештај у пуном пансиону у току читаве школе и
присуство на свечаној вечери). Право да се пријаве имају сви чланови Српске лиге за
борбу против епилепсије. Пријаве за стипендију требају да садрже мотивационо писмо и
сажетак приказа случаја. Пријаве за стипендије за адултне неурологе потребно је слати
на електронску пошту aristic@eunet.rs, а за дечје неурологе потребно је послати на
електронску пошту galina.stevanovic.npk@gmail.com. Неопходно је да пријаве буду послате
до 31. маја 2020. године. Комисија у саставу Проф. др Драгослав Сокић, Доц др
Александар Ристић и др Галина Стевановић размотриће све пријаве и донеће одлуку на
основу квалитета приказа.
Овогодишња 22. Епилепотлошка школа (као ни претходна) није затвореног типа. Колеге
које желе да учествују на 22. Епилептолошкој школи без приказа случаја и који нису
добитници стипендије, своје учешће могу да остваре уплатом регистрације (6000 РСД на
динарски рачун Српске лиге за борбу против епилепсије 325-9500900016721-83 са
назнаком ”регистрација за 22. Епилептолошку школу”). Информације о износу трошкова
смештаја и присуства на свечаној вечери могу се прибавити на контактима хотела ”Парк” у
Руми (телефон +381 22 470930 и електронска пошта info@hotelpark.rs) и реализују се
независно од организационе структуре 22. Епилептолошке школе и Српске лиге за борбу
против епилепсије.
Срдачно,
Драгослав Сокић, председник Научног одбора 22. Епилептолошке школе
Александар Ј. Ристић, председник Српске лиге за борбу против епилепсије

