
Szanowni Państwo,

Mam olbrzymią przyjemność zaprosić do udziału w 28. Konferencji Polskiego 
Towarzystwa Epileptologii na temat Padaczki, która odbędzie się w dniach 18 – 20 
maja 2017 roku, tradycyjnie w hotelu Novotel w Warszawie.

Tegoroczny program naukowy i dydaktyczny spotkania został jak zwykle dobrany 
i przemyślany przez Komitet Naukowy tak, aby znalazły się w nim aspekty nauko-
we i kliniczne odgrywające rolę w praktycznym postępowaniu z chorymi na pa-
daczkę.

Konferencję tradycyjnie poprzedzi Sympozjum „Padaczka i Ciąża”, organizowane 
przez Fundację Epileptologii. To już XXV sympozjum, podczas którego omówimy 
najnowsze wyniki Rejestru EURAP, zwracając szczególną uwagę na zasady stoso-
wania leków nowej generacji w opiece nad chorą na padaczkę kobietą w wieku 
rozrodczym. Jak zwykle przedstawimy też przypadki kliniczne omawiane w syste-
mie interaktywnym.

Nowością tej konferencji będzie sesja pt. „Pytania pacjentów. Stosować czy nie 
stosować? Ziołolecznictwo i suplementy”.

Są oczywiście w tegorocznym programie kolejne stałe punkty, które cieszą się Pań-
stwa uznaniem – trudne przypadki i trudne pytania w epileptologii. W tym roku 
porozmawiamy na temat diagnostyki i obrazu klinicznego padaczek o podłożu 
immunologicznym.

Przedstawimy sesję poświęconą alternatywnym metodom leczenia stosowanym 
w grupie pacjentów z padaczką.

Jak Państwo pamiętacie, kilka lat temu wprowadziliśmy, głównie dla młodych 
uczestników, cykl sesji dydaktycznych. Zyskał on Państwa aprobatę. To niezwykle 
budujący fakt wskazujący na potrzebę ciągłego kształcenia. W tym roku omówimy 
zagadnienia związane z zaburzeniami psychicznymi współwystępującymi u osób 
chorych na padaczkę.



Sesja satelitarna poświęcona będzie niezwykle istotnemu tematowi, jakim są za-
burzenia pamięci u dorosłych i dzieci. W gronie ekspertów zastanowimy się nad 
sposobem badania zaburzeń pamięci u chorych na padaczkę.

Kolejnym stałym elementem tegorocznego spotkania będzie panel dyskusyjny. 
W tym roku rozpoczynamy nowy cykl – hot topics – poświęcony tzw. nowościom 
w padaczce. 

Komitet Organizacyjny nie zapomina o akcentach towarzyskich, które pozwolą 
cieszyć się z kolejnego wspólnego spotkania.

Dziękuję sponsorom – firmom farmaceutycznym, które poprzez finansowe 
wsparcie oraz dostarczone materiały informacyjne i naukowe przyczyniają się 
do wzbogacenia naszych konferencji, natomiast Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego składam podziękowania za wsparcie finansowe naszej działalności upo-
wszechniającej informację naukową.

Na zakończenie chcę podziękować członkom Komitetu Organizacyjnego, Komiteto-
wi Naukowemu i Sekretariatowi Konferencji za współpracę i przygotowanie konfe-
rencji.

   Zapraszam raz jeszcze i do zobaczenia

   Joanna Jędrzejczak 
   Prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii



Ladies and Gentleman

It is my great pleasure to invite you to participate in the 28th Conference on Epi-
lepsy of the Polish Society of Epileptology which will take place on 18 – 20 May 
2017 in the Novotel hotel in Warsaw. As usual, this year’s scientific and didactic 
program has been carefully conceived and selected by the Scientific Commit-
tee to cover the many theoretical and practical aspects of the management of 
patients with epilepsy. The choice of speakers from Poland and abroad should 
guarantee the high quality of the presented problems.

Traditionally, the 28th Conference will be preceded by XXVth Symposium on Epi-
lepsy and Pregnancy, organized by the Foundation of Epileptology.

We shall present an analysis of data from the EURAP pointing the treatment with 
new antiepileptic drugs in women with epilepsy. We shall also as usually present 
several clinical cases and discuss from the interactive system perspective.

We have new session called Patient’ questions. Using or not? Phytotherapy and 
supplemnts.

Of course this year’s program will also include other favorite permanent features, 
i.e. difficult cases and questions in Epileptology. This year’s difficult question will 
be diagnosis and clinical picture of immune epilepsy. We will present the session 
considering alternative methods of treatment in group of patient’s with epilepsy.

As you remember we have introduced especially addressed to our young partici-
pants cycle of didactic sessions. You have accepted this idea. It is extremely uplift-
ing and indicates the need for continuous education. This year we shall discuss 
the psychiatric disturbances in patients with epilepsy.

During satellite symposium we will talk about the important theme as distur-
bances in memory in children and adults with epilepsy. In panel discussion we will 
consider need of methods of diagnosing memory deficits in patients with epilepsy.

This year’s discussion convened by the Polish Society of Epileptology, will focus 
on news in epilepsy so called hot topics.



This year, as in previous years, the Organizing Committee has not forgotten to in-
clude social accents which will help us all the better to enjoy our meeting.

I wish to thank our sponsors- pharmaceutical companies which have contributed 
to our conference financially and supplying information materials. I wish to thank 
the Ministry of Science and Higher Education for financially supporting our efforts 
to disseminate scientific information.

Finally I wish to thank members of Organizing Committee, the Scientific Commit-
tee and the Conference Secretariat for their cooperation and preparation of the 
Conference.

So, once again, I invite you to come and look forward to seeing you.

   

   Joanna Jędrzejczak 
   President of the Polish Society of Epileptology
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   Główni Sponsorzy 28. Konferencji nt. Padaczki  
   Polskiego Towarzystwa Epileptologii
   Adamed
   Glenmark
   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   Sanofi
   Sanofi-Zentiva
   Teva
   UCB Pharma

   Pozostali sponsorzy
   Forel Medical
   Majer
   Medisoft
   Mylan
   Neuraxpharm Polska
   Polfa Tarchomin

   Komitet Organizacyjny 
	 	 	 składa	podziękowania	wszystkim	sponsorom 
	 	 	 za	udział	w	Konferencji

•



 18 maja  czwartek
 

 11.00 – 13.00 XXV Sympozjum Padaczka i Ciąża

  Sesja interaktywna

Przewodniczące: Joanna Jędrzejczak (Warszawa), Ewa Motta (Katowi-
ce), Beata Majkowska-Zwolińska (Warszawa)

Organizator: Fundacja Epileptologii

Grant edukacyjny: Adamed, UCB Pharma

 � Europejski Rejestr Leków Przeciwpadaczkowych i Ciąży EURAP – 
raport z listopada 2016 
J. Jędrzejczak (Warszawa)

 � Poronienia ciąży u kobiet chorych na padaczkę 
B. Majkowska-Zwolińska (Warszawa)

 � Padaczka u kobiet w okresie prokreacji 
E. Motta (Katowice)

 13.00 – 14.00  Lunch i przerwa na kawę

 14.00 – 14.15  Otwarcie Konferencji

  Wystąpienie Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego 
i Prezesa PTE prof. nadzw. dr hab. Joanny Jędrzejczak 
(Warszawa)



 14.15 – 17.15 Sesja I

  Forum przypadków klinicznych. Korelacje kliniczno- 
-elektroencefalograficzne u dzieci i dorosłych chorych 
na padaczkę

  Przewodniczące: Joanna Jędrzejczak (Warszawa), Maria Mazurkiewicz-
-Bełdzińska (Gdańsk)

 � Napady padaczkowe w przebiegu zapalenia mózgu 
E. Nagańska (Warszawa)

 � Padaczka u dzieci i młodzieży – trudne przypadki 
M. Szmuda, A. Matheisel (Gdańsk), A. Winczewska-Wiktor (Poznań),  
M. Wesołowska (Bydgoszcz), M. Krause (Wrocław), M. Mazurkiewicz-
Bełdzińska (Gdańsk), B. Steinborn (Poznań)

 � Napady padaczkowe ogniskowe objawowe w przebiegu 
cytomegalowirusowej infekcji układu nerwowego – prezentacja 
przypadku 
I. Halczuk, P. Dropko, J. Falk, P. Halczuk, E. Belniak, K. Rejdak (Lublin)



 17.30 – 18.30  Sesja II

  Pytania pacjentów. Stosować czy nie stosować? 
Ziołolecznictwo czy suplementy?

Grant edukacyjny: Glenmark

Przewodniczący: Beata Majkowska-Zwolińska (Warszawa),  
Janusz Wendorff (Łódź)

 � Witaminy i suplementy w padaczce 
B. Steinborn (Poznań)

 � Czy stosowanie ziół u pacjentów chorujących na padaczkę jest 
bezpieczne? 
B. Błaszczyk (Kielce)

 18.45  Koktail powitalny w hotelu Novotel



   
 19 maja  piątek
 

 9.00 – 10.30  Sesja III

  Podłoże immunologiczne padaczek

Przewodniczący: Danuta Ryglewicz (Warszawa), Sławomir Michalak 
(Poznań)

 � Podłoże immunologiczne padaczek 
A.D. Korczyn (Tel-Aviv)

 � Metody diagnostyki laboratoryjnej padaczek w przebiegu 
autoimmunologicznych chorób układu nerwowego 
S. Michalak (Poznań)

 � Autoimmunologiczne zapalenie mózgu (ALE – autoimmunological 
limbic	encephalitis) z przeciwciałami (LGI1) – opis przypadku 
D. Ryglewicz (Warszawa)

 10.30 – 11.00   Przerwa na kawę



 11.00 – 12.30  Sesja IV

  Alternatywne metody leczenia padaczki

Przewodniczący: Ewa Motta (Katowice), Barbara Steinborn (Poznań)

 � Dieta ketogenna w leczeniu padaczki opornej na leki 
M. Dudzińska (Chorzów)

 � Neurostymulacja głębokich struktur mózgu w padaczce 
M. Ząbek (Warszawa)

 � Przezczaszkowe zastosowanie stymulacji w padaczce – 
podsumowanie badania II fazy 
M. Hirsch (Freiburg)

 12.30 – 14.00  Lunch



 14.00 – 15.30  Sesja V

  Panel edukacyjny. Zaburzenia psychiczne w padaczce

Przewodniczący: Tomasz Wolańczyk (Warszawa), Ewa Nagańska  
(Warszawa)

 � Zaburzenia lękowe w padaczce 
J. Jędrzejczak (Warszawa)

 � Psychozy u chorych na padaczkę 
T. Wolańczyk (Warszawa)

 � Depresja czasowo związana z napadami padaczkowymi 
A. Grabowska (Warszawa)

 15.30 – 16.00  Przerwa na kawę



 16.00 – 17.30  Sesja satelitarna

  Pamięć i padaczka

Grant edukacyjny UCB Pharma

Przewodniczące: Joanna Jędrzejczak (Warszawa), Maria Mazurkiewicz-
-Bełdzińska (Gdańsk)

 � Opinie pacjentów z padaczką dotyczące wybranych aspektów 
funkcjonowania pamięci 
J. Jędrzejczak (Warszawa)

 � Wpływ napadów i leków przeciwpadaczkowych na funkcje 
pamięci u dorosłych 
B. Majkowska-Zwolińska (Warszawa)

 � Zaburzenia funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży z padaczką 
M. Mazurkiewicz-Bełdzińska (Gdańsk)

 17.30 – 17.45  Kwadrans Prezesa PTE

 19.00  Uroczysta kolacja w hotelu Novotel



   
 20 maja  sobota
 

 9.00 – 10.45  Sesja VI

  Tematy wolne

Przewodniczący: Zbigniew Stelmasiak (Lublin), Jerzy Majkowski  
(Warszawa)

 � Kannabinoidy w leczeniu padaczki – aktualny stan wiedzy 
J. Gawłowicz, M. Pędracka (Lublin)

 � Interakcje między lekami przeciwpadaczkowymi 
i przeciwdepresyjnymi 
S.J. Czuczwar (Lublin)

 � SUDEP - co wiemy, a czego jeszcze nie? 
M. Kopka (Warszawa)

 � Epizod encefalopatii z hiperamonemią u nastolatka z padaczką. 
Opis przypadku 
A. Lipiec, J. Taybert, D. Antczak-Marach, H. Mazurkiewicz, H. Mierzewska,  
J. Kłyszejko, E. Szczepanik (Warszawa)

 � Charakterystyka elektrokliniczna MECP2patii 
A. Winczewska-Wiktor, M. Badura-Stronka, M. Starczewska, B. Steinborn 
(Poznań)

 � QNeuro – teleinformatyczny, chmurowy system opieki nad 
chorymi na padaczkę 
P. Zwoliński, M. Chmielewski, J. Mazurek, J. Jędrzejczak, B. Majkowska- 

-Zwolińska, T. Mazurczak, M. Roszkowski, M. Kukiełka (Warszawa)

 10.45 – 11.15  Przerwa na kawę



 11.15 – 12.45  Panel dyskusyjny Forum Padaczki

  Hot topics

Grant edukacyjny: Teva

Moderatorzy: Joanna Jędrzejczak (Warszawa), Maria Mazurkiewicz-
-Bełdzińska (Gdańsk)

 � Zastosowanie komórek macierzystych w padaczce – 
rzeczywistość czy fikcja 
A. Sarnowska, D. Antczak-Marach, A. Figiel-Dąbrowska, H. Mierzewska, 
Z. Zalewska-Miszkurka, M. Kruk, I. Terczyńska, J. Tryfon, N. Krześniak, 
E. Sawicka, D. Mydlak, B. Noszczyk, K. Domańska-Janik, E. Szczepanik 
(Warszawa)

 � Padaczka u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
E. Szczepanik (Warszawa)

 � Zaburzenia ruchowe u pacjentów z niepełnosprawnością 
intelektualną 
E. Nagańska (Warszawa)

  12.45 Zakończenie konferencji

 13.00 – 15.00 Zebranie Zarządu PTE


