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ИЗВЕШТАЈ 

23. Епилептолошка школа која је одржана у периоду од 20. до 23. октобра 2022. 

на Копаонику показала је тренд континуираног развоја и усавршавања саме школе под 

вођством Доц. др Александра Ристића као председника Српске лиге за борбу против 

епилепсије и проф. др Драгослава Сокића као програмског директора школе. Ове године 

је школа поново оборила рекорд по питању броја полазника, више од 120 учесника из 

земље и региона. Тиме је и званично надрасла школу као стручни скуп досегнувши ниво 

симпозијума. Важно је поменути и да је Српска лига за борбу против епилепсије ове 

године омогућила учешће за чак 95 учесника од чега су додељене рекордне 53 

стипендије. 

Тема овогодишње школе била је фармаколошко лечење епилепсије. Преданост 

професора Драгослава Сокића раду са младим колегама је и ове године резултовала 

посебностима. Оригиналност овогодишње школе огледала се у чињеници да су 

предавачи били искључиво лекари на зачетку своје професионалне каријере у области 

неурологије, клинички лекари и специјализанти. Младе колеге су под супервизијом 

својих ментора припремиле и изнеле предавања на завидном нивоу и потом учествовале 

у интерактивној дискусији. И остали полазници школе имали су прилику да учествују и 

вежбају јавни наступ и стручну дискусију било као слушаоци, било као модератори 

сесија. Као и ранијих година, и ове године је програм школе био динамичан и дискусије 

су биле врло енергичне до вечерњих часова. 

Додатна посебност овогодишње школе јесте да је Српска лига за борбу против 

епилепсије установила годишњу награду „Драгослав Ерцеговац“ која се додељује за 

изузетан допринос развоју српске епилептологије и ширењу идеја хуманог и преданог 

односа у лечењу оболелих од епилепсије. Овогодишњи лауреат јесте професор др 

Драгослав Сокић. 

По завршетку првог програмског дана 21.10.2022. одржана је скупштина Српске 

лиге за борбу против епилепсије на којој је присуствовала већина чланова и на којој је 

једногласно изгласано да и у наредне четири године председништво лиге буде у 

досадашњем саставу са Доц. др Александром Ристићем као председником.  

Читава школа протекла је у добронамерној и конструктивној радној атмосфери. 

Закључак овогодишње епилептолошке школе јесте да су млади лекари, уз супервизију 

старијих колега, више него способни да буду носиоци програма као предавачи и да се 

при томе добије додатно на квалитету стручног скупа. Овогодишња школа била је по 

квалитету раме уз раме са свим претходним школама као и са сличним европским и 

светским скуповима. 

Са нестрпљењем очекујемо поновно виђење на још бољој и успешнијој школи 

догодине. 

Срдачан поздрав, 

Српска лига за борбу против епилепсије 


