Извештај са домаћег курса I категорије:
„ Дијагностика и лечење епилепсије”

У организацији Центра за КМЕ Медицинског факултета Приштина- Косовска
Митровица, у згради North city у Косовској Митровици, 08.10. 2014. године са почетком у
12 часова, одржан је домаћи курс I категорије под називом: „ ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕчЕЊЕ
ЕПИЛЕПСИЈЕ “. Модератор и један од предавача на овом курсу била је Доц.др Снежана
Филиповић - Данић. Поред ње, на овом курсу су учествовала још 2 предавача са
Медицинског факултета Приштина-Косовска Митровица са великим искуством у
теоријској едукацији и клиничком раду.
Наведени домаћи курс I категорије акредитован је од стране Здравственог Савета
Србије под бројем акредитације А-1-2085/14, при чему су полазници курса добили по 6, а
предавачи по 12 акредитационих бодова.
Због ширине теме и покривености различитих грана медицине и стоматологије,
профил полазника су били: неуролози, лекари осталих специјалности, лекари на
специјализацији, лекари опште праксе, медицинске сестре.
Сам програм курса осмишљен је као комбинација предавања и радионица у малој
групи са активним укључивањем полазника курса. Одржано је укупно 6 предавања и две
радионице.
Циљ извођења овог курса је да полазници усаврше постојећа и стекну нова знања
из прве помоћи код епилептичног напада, начин дијагностиковања епилепсија, врсте и
могућности лечења епилепсија, социјални аспекти живота оболелих од епилепсије.
Епилептични напад представља један од основних симптома којим мозак реагује када је
надражен или оштећен различитим ноксама. Садржај епилептичног напада може да буде
било који телесни, психички или неуролошки симптом. Зато је веома важно одредити шта
у маси таквих симптома може бити прави епилептични напад, што нарочито може да
завара лекаре примарне здравствене заштите. Зато је један од циљева едукације био
начини дијагностиковања, упознавањe са клиничким манифестацијама епилептичког
напада и утврђивањe шта је то уопште епилепсија. Презентован је начин евалуације
пацијента, јер клинички модел индивидулане обраде особа са епилептичним нападима
има извесне посебности у односу на анамнезу, клинички преглед и допунска испитивања.
Обзиром да типичан начин јављања подразумева нападе који се испољавају повремено,
нагло и неочекивано, изненада, веома је битна едукација за пружање прве помоћи
оболелом како од стране здравственог, тако и нездравственог радника.
Узимајући у обзир да ниједна болест није стигматизованија од епилепсије, део
едукације се односио на квалитет живота оболелих од епилепсије, забране школовања
деце са епилепсијом, утицај саме болести и лекова на школовање. Дата је и процена
квалитета живота жена са епилепсијом, обзиром на особености овог дела популације.
Посебна пажња је посвећéна начинима лечења са освртом на нове терапијске могућности
као и упознавање са свим нежељеним дејствима антиепилептичних лекова узимајући у
обзир да је то дуготрајна, а не тако ретко и доживотна терапија.

Скуп је отворио поздравним говором руководилац Цента за КМЕ проф.др Саша
Совтић, а потом је прво предавање под називом “Епилептогенеза“ одржао Асс. др Бобан
Бишевац. Он је упознао аудиторијум са променама које су у основи поремећаја
функционисањa неурона, а које доводе до епилептогене активности.
Доц.др Снежана Филиповић - Данић је у оквиру свог предавања ”Клиничка слика
епилепсије ” упознала полазнике курса са клиничким манифестацијама епилептичког
напада и клиничким одликама епилепсије уз краћи осврт на класификацију и најзначајније
епилептичке синдроме .
Асс.др Векослав Митровић је говорио о диференцијалној дијагнози епилепсије. У
току предавања полазнике курса је упознао са диференцијално-дијагностичким дилемама
које се јављају у пракси, са акцентовањем синкопа као најчешће присутним, затим
разматрање психогених неепилептичких напада као и других стања која су праћена
кризама свести.
Први део курса је завршен приказима случајева из клиничке праксе.
У наставку курса, Доц.др Снежана Филиповић - Данић је дала основне терапијске
смернице за примену антиепилептичке терапије у предавању под називом “Лечење
епилепсије” и упознала полазнике са савременим начинима лечења и примени хирургије
епилепсије као и других метода које стоје на располагању у третману епилепсија.
Посебан акценат је стављен на предавање “Прва помоћ код епилептичког напада”
због значајности указивања прве помоћи на терену од стране како здравственог тако и
нездравственог особља. Указано је на најчешће грешке у практичној примени прве помоћи
и дата су упутства како помоћи особи која је доживела епилептички напад.
Велику пажњу полазника је изазвало предавање Асс. Бобана Бишевца
„Квалитет живота болесника са епилепсијом“, у коме је говорио о стигматизацији ових
болесника, о проблемима са којима се свакодневно сусрећу, о дилемама са којима се
суочавају почев од физичке активности и бављења деце оболеле од епилепсије спортом,
па до остваривања партнерских односа, избора занимања, ограничења возачких
способности и сл. што у многоме нарушава квалитет живота ових особа.
Овим предавањима дат је допринос у утврђивању познатог и разрешавању
дилема непознатог везано за епилепсију која је једна од најприсутнијих болести у општој
популацији. Предавања су имала за циљ да болест која подлеже највећој друштвеној
стигматизацији буде демистификована и стављена у ред са другим здравственим
проблемима који подлежу мерама превенције и рационалне терапије.
Након завршетка предавања уследила је дискусија у којој је учешће узео већи
број полазника, а спроведен је и тест провере знања са задовољавајућим постигнућима.
Надамо се да је ово само још један корак у расветљавању овог значајног медицинског,
али и социјалног проблема и да ће се наша успешна сарадња наставити.
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