22. Епилептолошка школа
29. - 31. октобар 2021. године, хотел ”Парк”, Рума
Прва објава
Поштоване колеге,
Надамо се да кризу коју је донео ковид 19 пролазите безбедно заједно са Вашима. Како
смо на самом крају ове неподобштине желели смо да освежимо идеје, а поред тога и
хтења наше Лиге у периоду који ће да следи, у овом обавештењу Вас информишемо да
смо заказали 22. Епилептолошку школу за 29. – 31. октобар 2021. године у хотелу Парк у
Руми.
Нажалост, и поред снажне жеље овај догађај смо одгађали због крајње промењиве
епидемиолошке ситуације у протеклих годину и по дана. Појава имунизације дала је
алтернативну данашњем тескобном времену и упоредо са тим смо схватили могућност да
уприличимо наш годишњи састанак. Одлука Организационог комитета је да се састанак
одржи на традиционалан начин (учествовањем на догађају), али уз обавезни доказ о
комплетној имунизацији на Sars-Cov-2 вирус.
И овом приликом смо се трудили да задржимо уравнотежени едукационо-менторски
простор, и поново ћемо водити рачуна о једнакој заступљености неуролошких центара.
Желимо да остваримо континуитет у уздизању криве учења вештина у епилептологији, а
циљна група је читава неуролошка зајединица.
За ову прилику обезбедили смо укупно 40 стипендија за пасивне учеснике (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, биографију и доказ о
вакцинацији и ревакцинацији. Пријаве за стипендије потребно је слати на електронску
пошту aristic@eunet.rs. Комисија у саставу Доц. Александар Ритсић и Проф. Драгослав
Сокић ће одлучити о примаоцима стипендије, а основни критеријум ће бити стаж у
неуролошкој пракси (млађи кандидати ће имати предност) и истраживачка постигнућа.
Овогодишња 22. Епилептолошка школа (као ни претходна) није затвореног типа. Колеге
које желе да учествују на 22. Епилептолошкој школи 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.
Колегијални поздрав, ДрагославСокић, председник Научног одбора 22. Епилептолошке
школе
АлександарЈ. Ристић, председник Српске лиге за борбу против епилепсије

