ZPRÁVA Z 32. ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO
EPILEPTOLOGICKÉHO SJEZDU

Jménem organizačního a vědeckého výboru 32. českého a slovenského epileptologic-

2017, nás nepozorovaně zavedl k závěru této
odborné akce.

kého sjezdu Sepetná 2020 bych z celého srdce

Děkujeme také organizátorům dvou satelit-

chtěla poděkovat všem účastníkům, aktivním

ních sympozií, která byla svých obsahem víta-

či pasivním. Bez vás by setkání nebylo možné.

ným obohacením celého programu.

Doufám, že svým obsahem sjezd splnil vaše
očekávání.
Bloky měly za úkol pacientům s epilepsií porozumět, poznat vznik a vývoj nemoci

Je mi líto, že některým přednášejícím
nit. Mysleli jsme na ně a doufáme, že se setkáme
při nejbližší příležitosti.
Zvláštní dík patří zahraničnímu hostu, jehož

věk vázané, zvláštnosti a rozdíly. Problematika

zájem o účast na našem sjezdu a přiblížení pro-

léčby v dětství vyžaduje vysokou pozornost,

blematiky náhlého úmrtí pacientů s epilepsií

protože přináší své důsledky do dospělého

mohl být, nebýt aktuálních omezujících opa-

života. Správný výběr léků a znalost jejich

tření, zvláštní příležitostí poodhrnout oponu

kombinací se pro nás staly nyní snadnější

světové vědy s možností navázání spolupráce.
opatření, omezení a doporučení jsme prožili

hled pro mnohé kliniky vzdálená, ale přednášejí-

krásné dva dny. Daly nám pocit soudržnosti

cí nás velmi srozumitelným způsobem seznámili

a přátelství, pocit, že jsme našim pacientům

s aktuálně probíhajícím základním výzkumem

potřební.

kým směrem se ubíráme.

hem krátké doby mnoho tváří. Slunce, déšť, vítr,
chlad i teplo. Odrazily život, který prožíváme,

domí s konvulzemi jsou často úskalím v naší kaž-

každý den trochu jiný, ale vždy v naději, že zítra

dodenní praxi a mezioborový blok nám mnohé

bude lépe.

Slavnostní večer s krásnou souhrnnou prezentací různých stavů s poruchami vědomí po-

Velký dík patří všem vystavovatelům a pořádající agentuře. Jejich profesionální přístup byl
Vzpomínáme na všechny kolegy, kteří s námi

za rok 2018 a 2019. Oba laureáti byli oceněni za

již nemohou být. I díky nim jsme mnozí dnes na

originální práce publikované v prestižních me-

svých místech a neseme s sebou jejich odkaz,

zinárodních časopisech. Blahopřeji ještě jednou

doufám, že se ctí.

Celodenní přednáškový program byl zakončen milým společenským večerem a doplněn o tóny lidových nástrojů cimbálové

Sjezd byl po oba dny svého konání díky bohatému
odbornému programu hojně navštívený

příkladný, věcný a konstruktivní.

kračoval předáním dvou cen Jana Marka Marci

za všechny účastníky.

V rámci odborného programu byly předány Ceny
J. M. Marci za rok 2018 Ing. Janu Kudláčkovi, Dis., Ph.D.,
a za rok 2019 MUDr. Vilému Novákovi (b)

Hory nás uvítaly a přijaly. Ukázaly nám bě-

Neepileptické náhlé stavy s poruchami vě-

připomněl a poodhalil.

b

Dnešní svět není jednoduchý. I přes veškerá

Vědecká posterová sekce byla na první po-

na poli epileptologie a dali nám představu, ja-

a

a účastníkům osud nepřál a nemohli se zúčast-

v průběhu života, upozornit na jednotlivé, na

a efektivnější.

Sjezd slavnostně zahájily (zleva) předsedkyně ČLPE
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., a předsedkyně Sjezdu
MUDr. Jana Slonková, Ph.D.

Moc ještě jednou všem děkuji a těším se na
shledanou na 33. českém a slovenském epileptologickém sjezdu 2021 v Plzni.
MUDr. Jana Slonková, Ph.D.

Velmi zajímavá byla posterová sekce

muziky.
Druhý den sjezdu pokračoval volnými sděleními, která přinesla neméně zajímavé poznatky
jako den první. Praktický závěrečný blok, zaměřený na chyby a omyly v každodenní praxi

Děkujeme za podporu
hlavnímu partnerovi
Sjezdu společnosti UCB

v EEG laboratoři, správné posuzování výsledků
zobrazovacích metod a zařazování symptomů
a syndromů, aktuálně na bázi klasifikace ILAE

Vzhledem k epidemické situaci se nemohla uskutečnit
návštěva zahraničního hosta, proto byla zaslána alespoň
zdravice prof. Somerse z Myao kliniky v Rochesteru

