
 

 

23. Епилептолошка школа Хотел „Анђела“ Копаоник, 20.-23. 10. 2022.  
 

Прва објава 
 
 
Поштоване колеге, 
 
у овом обавештењу Вас информишемо да смо заказали 23. Епилептолошку школу за 
20. – 23. октобар 2022. године у хотелу Анђела на Копаонику у настојању да пратимо 
континуитет нашег најзначајнијег догађаја. Тема овогодишње епилептолошке школе је 
фармаколошко лечење епилепсије. 
За разлику од претходних у овој школи смо променили оквире едукационо-менторског 
простора, али, као и увек водећи рачуна о једнакој заступљености неуролошких 
центара. Тачније, одлучили смо се да да предавачи буду искључиво младе колеге, 
наравно, уз будно менторско надгледање. Желимо да младе колеге у најранијој фази 
својих каријера стекну и предавачко искуство, али и вештину улажења у 
професионалну дискусију. Наравно, верујемо да остварујемо континуитет у уздизању 
криве учења вештина у епилептологији, а циљна група је читава неуролошка 
зајединица.  
Због очекиване неповољне епидемиолошке ситуације донета је 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. 
За ову прилику обезбедили смо укупно 37 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 Алексе Пејовића (aleksa_dartmoor@live.com) који је координатор српског огранка 
YES (Young Epilepsy Society). Комисија у саставу Доц. Александар Ристић 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 
”Анђела” на Копаонику 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 

 

 


