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Dragi colegi, 
 

Va invitam la a XXVI-a Conferinta a Societății Române Impotriva Epilepsiei (SRIE) in Cluj-Napoca! 
Conferinta, incluzand un curs preconferinta, se va desfasura intre 4-6 Octombrie 2018, la UMF 

Iuliu Hatieganu- Cluj-Napoca. 

Specialistii din toate domeniile care se ocupa de epilepsie sunt invitati sa participle, sa isi prezinte 
experienta si sa discute problem legate de epilepsie la diverse varste, de la nou-nascut la batran, dar si 

probleme de diagnostic diferential si rezistenta in epilepsii, implicand noutati pentru tratament.  
Vom exersa impreuna, pornind de la prezentari vide si cazuri clinice, aplicarea in practica a noii 

clasificari a crizelor epileptice si epilepsiilor a Ligii Internationale Impotriva Epilepsiei. 

În cadrul programului științific al conferinței ne-am propus anul acesta ca si in anii tecuti, să 
abordăm mai multe teme, toate cu implicație practică în activitatea zilnică, și anume:  
 

1. Curs - Notiuni de baza EEG – hands on* – 04 oct (09.00 – 18.00): 

a) Recunoasterea ritmurilor cerebrale;  
b) Invatarea (teoretic si practic) a montarii a electrozilor in sistemul 10-20; 

c) Invatarea efectuarii EEG standard;  

d) Recunoasterea artefactelor; 

e) Recunoasterea diferentelor EEG copil-adult;  
f) Recunoastrea unor elemente patologice de baza 

*Curs dedicat asistentelor medicale si medicilor incepatori in practica EEG 

2. Curs 04 oct (09.00 – 18.00) 

a. Notiuni de baza de chirurgia epilepsiei. (09.00 – 13.30) 
Foarte multe cazuri de epilepsii tratabile chirurgical nu sunt identificate sau nu sunt identificate la 

timp; se vor prezenta cazuri clinice care fiecare va ilustra o cazuistica pretabila la tratament 

chirurgical, modalitate de selectie a cazurilor, modalitate de evaluare (video-EEG, IRM, imagistica 

functionala, psihologic, etc) si tipuri de operatii alese; pentru fiecare situatie vor fi prezentate datele 
teoretice care sustin atitudinea practica 

b. Clasificarea crizelor epileptice si epilepsiilor prin cazuri clinice (14.30 – 18.00) 

ILAE (Liga Internationala Impotriva Epilepsiei) a publicat recent – 2017 – o noua Clasificare a 

crizelor epileptice si o noua clasificare a Epilepsiilor care nu sunt inca cunoscute si nici correct 
applicate in practica necesitand exercitii pe cazuri clinice practice. Vom face impreuna „exercitii” de 

clasificare pornind de la cazuri reale, pentru ca cei prezenti sa inteleaga elementele si regulile noii 

clasificari si sa o poata folosi in continuare. 

3. Conferinta a XXVI a Societatii Romane Impotriva Epilepsiei  - 5-6 oct – in care se doreste punerea la punct cu 
ultimele informatii privind epilepsia pe grupe de varsta, clasificarea crizelor si epilepsiilor, diagnostic diferential si 

tratament al epilepsiilor rezistente 

 
Așteptăm cu nerăbdare să vă revedem la conferința SRIE și vă încurajăm să participați activ prin 

trimiterea în termenul cerut a rezumatelor pentru prezentări orale și postere. 
Dorim sa revigoram Societatea prin primirea de noi membri, prin dezvoltarea de noi proiecte 

vizand educatia in domeniul epileptologiei.  

SRIE va oferi acces gratuit la Epileptic Disorders membrilor sai! 
Va rugam sa faceti un pas in fata si sa va afirmati intentiile de a participa la conducerea societatii 

sau la diverse grupuri de lucru, sau sa veniti cu propuneri pentru diverse proiecte in domeniul 

epileptologiei. 
Asocierea cu organizatiile de pacienti este cheia pentru ca impreuna sa putem gasi cele mai bune 

solutii de abordare si rezolvare a problemelor sociale si de ingrijire. 
Speram că prin participarea Dumneavoastră vom reuși să facem și din acest eveniment un succes. 

Aceasta Conferinta are deja o traditie pe care dorim sa o continuam! 

 

   Vă așteptăm cu drag, 
 Profesor Dr. Dana Craiu                                           

Președinte al SRIE                               

Parteneri: 

http://www.medicina.umfcluj.ro/

