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aKce 1 1th EPODES Advanced ll

24-28.1.2022 se již po jedenácte konal kurz dětské epileptochirurgie, paliativní chirurgie a
neuromodulace EPODES. Vzhledem k epidemiologické situaci probíhala akce on-line,
nicméně nadále za mezinárodní účastiz celého světa od Mexika po Japonska. PřednáŠkY
byly vedeny předními osobnostmi na tomto poli. Osobně velmi oceňuji, Že kompletní
program kurzu byl nahrán a je nadále volně přístupný ve formě hand-outŮ. K někteným
přednáškám jsem se již vracel.
Jsem rád, že EPODES neztratil v této době kontinuitu a snad již příštírokbude pokraČovat
zase prezenčníformou.
Českélize přoti epilepsii a fondu EPl 99 děkuji za podporu,

V Praze2,3.2022
MUDr. Bc. Matyáš Ebel

Zpráva o účastina kurzu EPODES 2022

Kurz EPODES je interaktivní kurz zaměřený epileptochirurgii. Akce byla přesunuta ze

záYÍ

2021 na leden 2022 a probíhala vzhledem k epidemiologické situaci pouze online, LetoŠní
a diskuze nad
"Basic" kurz trval 5 dní a jeho program byl zkrácený o kazuistiky účastníků
konkrétními příklady. Během přednášek byly teoreticky probrány základy epileptochirurgické
problematiky od semiologie záchvatů, výběru vhodných kandidátů k operaci, předoperaČního

vyšetření, neurochirurgických technik až po hodnocení výsledků operací. Byli jsme
seznámeni s rolí skalpového i inirakraniálního EEG, zobrazovaícch metod a
neuropsychologie v epileptochirurgickém programu. Velká pozornost byla věnována i dětské
epileptochirurgii a psychiatrii. l přes zkrácenou a pouze teoretickou formu kurzu jsem velmi
ráda za jeho absolvování. Již na začátku mého k|inického vzdělávání mi kurz poskytnul
přehledný a podrobný úvod do problematiky, ze kterého budu moci v dalších letech Čerpat.

Y Praze 1,3.2022
MUDr. Michaela Kajšová
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Zpráva
Ve dnech 24.-28.]edna2O22jsem se zúčastnilmezinárodního kurzu EPODES Basic, který byl zaměřen
na vzdělávání neurologů zainteresovaných v epileptochirurgickém programu. Vzhledem

k přetrvávajícím epidemiologicl<ým opatřením v souvislosti s pandemiíCovid-19 organizátoři rozhodli

o uspořádání]_1. ročníkutohoto kurzu poprvé v online režimu. Zúčastnilose celkem 85 ÚČastníkŮ
ze 33 zemí. Jednalo se tak o nejvyššípočetúčastníkůza celou dobu pořádáníkurzu.

Kurz se skláda|z bohatého pětidenního programu. Po přivítáníprof. Rektorem a předání
organizačních instrukcí posluchačům,byly zahájeny vyzvané přednášky. První den byl věnován Úvodu
do epileptochirurgie. V této sekci každý přednášejícízdůrazňoval, že základem k ÚspěŠnému

operačnímuvýsledku je multioborová spolupráce. Druhý den byly prezentovány jednotlivé
neinvazivnímetody k evaluaci pacientů před zařazením do epileptochirurgického programu, BYlo Pro
mě inspirativní,,liberální" video-EEG pracoviště profesora Beniczkyho, kde jsou kamery rozmístěnY
po celém areálu, včetně společnéhoprostoru pacientů i na terase a v neposlednířadě i pomocí
přístroje mobilního EEG. Dále byly podrobněji probrány funkčníneurozobrazovacímetodY,BYla také
zdůrazňována důležitostkognitivního a psychiatrického vyšetření u kandidátŮ do
epileptochirurgického programu. V následujících dnech proběhly výborné přednášky o semiologii
záchvatů jednotlivých mozkových laloků a dále přehledné prezentace o invazivních EEG vyŠetřeních.
přednášky hovořily nejen o dospělých, ale io pediatrických pacientech. Na koncikaŽdé přednáŠkY
prostřednictvím online chatu. OrganizátorŮm se
byly zodpovězeny všechny dotazy účastníků
podařilo zajistit plynulý průběh online přenosu a velmikvalitníinterakcis ÚČastníkyvtomto prostředí
iv

diskusních částech kurzu.

Vzhledem ktomu, že naše pracoviště FN Ostrava úzce spolupracuje s epileptochirurgickýmicentrY
v českérepublice, bylo pro mě velmi důležitézískat přehlednou a komplexníinformacio
epileptochirurgickém programu. Kvalitníodbornéprogramy 11. ročníkuEPODES Basic opravdu
předčily mé očekávání.

V Ostravě dne 09. února 2022
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