



21. Епилептолошка школа у организацији Српске лиге за борбу 
против епилепсије  

(Чигота, 25. до 27. октобар 2019. године) 

Извештај 

Епилептолошка школа осмишљена је као константна и незаобилазна едукативна 
активност Српске лиге за борбу против епилепсије, са традицијом коју је установио 
Проф. Небојша Јовић давне 2003. године. Постављени циљ епилептолошке школе 
сходан је тежњи да се у равномерним временским интервалима стручној публици 
(неуролозима и епилептолозима из Србије, Црне Горе и Републике Српске) предоче и 
кроз професионалну дебату критички сагледају осавремењени епилептолошки ставови. 
У низу година за нама Епилептолошка школа је у формату мешавине предавања, 
радионица и приказа случаја одржавала у усходној путањи криву знања, што је било од 
немерљивог значаја, знајући да је савремена епилептологија сазнајно врло динамична 
дисциплина. 


Ново руководство Српске лиге за борбу против епилепсије је на основу становишта и 
сугестија проистеклих од чланства Лиге, 21. Епилептолошку школу променило у 
формату, учешћу чланства у школи и делимично у трајању саме школе. Сачињавање 
програмског оквира Лига је поверила професору Драгославу Сокићу, најистакнутијем 
српском епилепологу и председнику Скупштине Лиге. Сходно томе, уз значајне напоре 
новог руководства Лиге у организацији, овогодишња епилептолошка школа одржана је у 
Чиготи на Златибору од 25. до 27. октобра 2019. године. Ова, 21. Епилептолошка школа 
окупила је 34 предавача, 29 учесника са приказима случаја и 10 неуролога/епилептолога 
са пасивним учешћем. На тај начин, догодило се најмасовније стручно окупљање у 
оквирима епилептолошке школе икада. Током двоиподневног програма чланови Лиге су 
имали прилику да кроз тематски разнородне сесије (фармакотерапија, 
електроенцефалографија, хируршко лечење епилепсије, посебне епилептолошке теме) 
спознају актуелне и осавремењене трендове, размене стручна искуства и употпуне 
критично знање. 


Овогодишња 21. Епилептолошка школа је снажно подржана стручним учешћем младих 
неуролога, који су изванредним приказима едукативних случајева успели да значајно 
обогате стручни квалитет састанка. Млади неуролози и чланови Лиге су поред жеље за 
спознајом приказаној у живој дискусији после усмених излагања, показали и завидну 
стручну експертизу у креирању хомогеног едукативног простора током трајања школе. 
Овом приликом Српска лига за борбу против епилепсије се посебно захваљује младим 



неуролозима др Мирјани Арсенијевић и др Алекси Пејовићу у несебичној помоћи да се 
организација школе оконча беспрекорно. 


Евалуација 21. Епилептолошке школе обављена је синхроно са трајањем састанка и 
одзив на позив за евалуацији био је веома висок. У наставку следе резултати евалуације 
са просечном оценом на дата питања (одговор је 1 што означава најмању оцену до 5 што 
означава највећу оцену): 


1. Трајање школе у целини оцењено је просечном оценом 4,58. 


2. Распоред предавања оцењен је просечном оценом 4,49.


3. Унапређење стручности оцењено је просечном оценом 4,87.


4. Примењивост наученог у свакодневном раду оцењена је просечном оценом 4,7.


5. Квалитет сале за предавање оцењен је просечном оценом 4,67.


6. Укупни квалитет школе у целини оцењен је просечном оценом 4,89. 


Током евалуације су прикупљене и сугестије чланства које су везане за организацију 
будућих епилептолошких школа, а које ће бити пажљиво разматране у периоду који 
следи. 


У мандату председника Српске лиге за борбу против епилепсије, без скромности 
истичем, да је учешће неуролога са приказима случајева (које у највећем броју 
сачињавају млади лекари на специјализацији) у потпуности спонзорисало наше 
удружење. На тај начин је Лига упутила поруку да је стручни еквивалент директно 
сразмеран уложеном, а најскупљи улог су, без премца, најмлађи и тиме и спознајно 
најпотентнији. 


У име Председништва Српске лиге за борбу против епилепсије искрено се захваљујем 
свим предавачима и учесницима 21. епилептолошке школе. 


Доц. др Александар Ристић


Председник Српске лиге за борбу против епилепсије



