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Sprawozdanie  z działalności  

  Zarząd Sekcji Padaczki, w celu poprawy skuteczności leczenia, uznał za niezbędne 
opracowanie uaktualnionych rekomendacji diagnostyczno-terapeutycznych w padaczce wobec 
nowej wiedzy napływającej z międzynarodowych badań naukowych, zmian  
w systematyce napadów i zespołów padaczkowych oraz  postępów w praktyce leczenia 
chorych. Grupa ekspertów  w zakresie epileptologii opracowała rekomendacje dla chorych 
dorosłych uwzględniające wskazówki stosowania właściwej terminologii i klasyfikacji  
napadów i zespołów padaczkowych zgodnie z propozycją ILAE, niezbędne w wyborze leków, 
postępowanie diagnostyczne, w tym w zespołach padaczkowych i  w padaczce lekoopornej 
kwalifikowanej do leczenia  operacyjnego oraz zasady prowadzenia leczenia, wyboru leków 
pierwszej linii i leków w terapii skojarzonej, dostosowanego do typów napadów. W 
rekomendacjach dotyczących leczenia uwzględniono wytyczne refundacyjne obowiązujące w 
Polsce dla leków przeciwpadaczkowych. Rekomendacje zostały opublikowane w Polskim 
Przeglądzie Neurologicznym: Diagnostyka i leczenie padaczki  — rekomendacje Sekcji 
Padaczki  Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Konrad Rejdak, Rafał Rola, Maria 
Mazurkiewicz-Bełdzińska, Iwona Halczuk, Barbara Błaszczyk, Andrzej Rysz, Halina 
Sienkiewicz-Jarosz, Danuta Ryglewicz, Polski Przegląd Neurologiczny 2020; 16 (2), 129–145. 

Sekcja Padaczki systematycznie współuczestniczyła w organizowaniu dwu 
cyklicznych, corocznych ogólnokrajowych konferencji: Międzynarodowych Warsztatów 
Szkoleniowo-Naukowych w Kazimierzu Dolnym (Danube Teaching Course) (15 edycji) oraz 
Lubelskiego NEUROforum (5 edycji). Na konferencjach wykłady  poświecone  badaniom nad 
padaczką i zagadnieniom klinicznym przedstawiali uznani eksperci z ośrodków krajowych oraz 
goście zagraniczni. W programie konferencji w Kazimierzu zwykle  cztery sesje i ok. 15 -24  
wykładów z zakresu epileptologii, zwyczajowo obejmowało także problematykę epileptologii 
pediatrycznej, gorące tematy w epileptologii  oraz praktyczne sesje interaktywne i studia 
przypadków klinicznych. Do grona wielokrotnych wykładowców spoza Polski  należeli, m.in. 
profesorowie  G. Bauer (Austria),  I. Unterberger (Austria)   
i I. Blatt (Izrael).  

Konferencja Lubelskie NEUROforum, obejmująca znacznie szerszy zakres 
problematyki  neurologicznej,  każdorazowo prezentowała wykłady nt. padaczki. W ramach 
projektu „Współpraca polsko-ukraińska  w neurologii” na V konferencji wykłady  
nt diagnostyki przedoperacyjnej i metod leczenia operacyjnego oraz leczenia stanów 
padaczkowych  padaczki wygłosili profesorowie : T. Litovchenko  i  A. Dubenko.     

                 Przewodniczący  Sekcji         

                            Prof. dr hab. med. Konrad Rejdak  

                                                   Sekretarz Sekcji  

Dr med. Barbara Chmielewka 



 


