УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Центар за континуирану медицинску едукацију

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ СТРУЧНОМ САСТАНКУ
„Напади неепилептичне природе“

Стручни састанак под називом „Напади неепилептичне природе“ одржан
је у Косовској Митровици 27.11.2014. године, а у организацији Центра за
континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета у Приштини са
привременим седиштем у Косовској Митровици. Састанак је акредитован од стране
Здравственог савета Републике Србије под бројем А-1-1872/14, а учесницима је
обезбедио 2 бода. Имајући у виду могућност пароксизналног испољавања
поремећаја различитих патологија, не изненађује велика посећеност од стране
лекара бројних специјалности, специјализаната и лекара опште праксе, као
медицинских сестара и здравствених техничара. Осим тога, стручни састанак је
организован без уплате котизације те је био доступан свим заинтересованим
појединцима. Треба додати да је стручни састанак одржан у великом амфитеатру
Института Медицинског факултета чиме је омогућено учешће заиста великом броју
лекера и медицинских сестара/техничара.
Састанак је отворио управник Центра за континуирану медицинску
едукацију проф. др Саша Совтић, који је свим учесницима пожелео добродошлицу
и успешно учешће на скупу, дефинисавши га као прилику за потсећање на ранија
знања и стицање нових.
Руководилац стручног састанка и предавач, асис. др сци Ненад Милошевић
специјалисте неурологије, захвалио се присутнима на великом интересовању и
најпре их упознао са садржајим стручног састанка. Диференцијална дијагноза
пароксизмалних симптома и знакова често нија лака. Велики је број болести и
стања које се могу испољити нападима који својим карактеристикама јако личе на
епилептичне нападе. Поједини аутори указују да се погрешна дијагноза епилепсије
постави чак у 5 до 30% случајева. Добро познавање карактеристика различитости
испољавања епилепсије са једне стране и специфичности напада неепилептичне
природе са друге стране може помоћи у диференцијалној дијагнози тих појава.
У првом делу предавања говорено је о поремећајима свести са позитвним
моторним феноменима, однoсно са конвулзијама. С обзиром на учесталост,
посебна пажња је посвећена синкопи. Говорено је о клиничким карактеристикама и
патофизиолошким основама синкопе, а затим и специфичностима синкопе које
помажу у разликоваљу ове појаве од епилептичких напада сличних карактеристика.
Посебна пажња посвећена је психогеним неепилептичним нападима чији значај се
огледа не само у сличности са епилептичним већ и у чињеници да се често јављају

код болесника са епилепсијом. Диференцијална дијагноза комоционих конвулзија и
посттрауматске епилепсије је посебно важна јер се у првом случају ради о
пролазној појави са добром прогнозом, што најчешће није случај са
посттрауматском епилепсијом. На одржаном састанку др Ненад Милошевић
говорио је и о диференцијалној дијагнози пароксизмалних фокалних симптома и
акутних конфузних стања, док су се на крају учесници састанка упознали и са
поремећајима спавања који се могу манифестовати појавама сличним
епилептичним.
Предавање др Ненада Милошевића било је концизно и обиловало је
примерима и илустрацијама те је време од сат и по прошло веома брзо. Након
завршеног предавања учесници су у дискусији указивали на своја искуства, а било
је и више питања за предавача. Састанак је укупно трајао, како је и предвиђено, 2
сата.
Узевши у обзир све аспекте овог стручног састанка, а посебно утиске
учесника, може се рећи да је овај стручни скуп оправдао очекивања и постигао
циљ.
У Косовској Митровици, 09.12.2014. године.
Управник Центра за КМЕ
Проф. др Саша Совтић

Руководилац стручног састанка
Асс. др сци Ненад Милошевић

