V Praze 19.5,2022

K rukám výboru Českéligy proti epilepsii

Váženíčlenovévýboru,
ve dnech

27 .4, až 2.5.

jsem se zúčastnilkongresu 14th European Paediatric Neurology Society Congress

v Glasgow ve Spojeném království.

Společně s MUDr, Martinem Kudrem, Ph.D. jsme v rámci sekce komenovatných PosterŮ
prezentovali výsledky s názvem ,,Successful epilepsy surgery is possible in children with oPercular
insular epilepsy: Results of a large unicentric cohort". Prezentace měla pozitivní Ohlas s náSlednOu

bohatou diskuzí. Jednalo se o představení dosud největšího souboru dětských pacientŮ oPerovaných
pro inzulární epilepsii, kde jsme představili i novou metodu zpracování snímkŮ z FDG-PET vYŠetření
metodou pvcPET.
Vzhledem k pravidlům kongresu jsem bohužel nesplňoval podmínky pro udělenífinanČníPodPorY
(lékař bez specializace či původ v nízkopříjmovézemi). Žaaam Vás prosím tímto o udělení stiPendia
Epi99.

Rozpis nákladů je uveden v samostatném dokumentu. Poster a abstrakt jsou rovněŽ PřiloŽenY.

S úctou

lng, Radek Janča, Ph.D.
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V Praze

dne 1_8.5.2022

K rukám výboru Českéligy proti epilepsii.

Váženíčlenovévýboru,
ve dnech 27,4, až 2.5. jsenr se zúčastnilkongresu 16th European Paediatric Neurology Society
Congress v Glasgow ve Spojerrém království.
Spoiečně s Ing. Radkem Jančou, Ph,D. jsme v rámci sekce komenovatných posterŮ
p.e".ntovali poster s názvem ,,Successful epilepsy surgery is possible in children with opercular
insular epilepsy: Results of a 1arge unicentric cohort", Prezentace měla velký ohlas s následnou
bohatou disiuzí. Jednalo se o představení dosud nejvetšího souboru dětských pacientŮ operovanýclr
pro inzulární epilepsii. Ing. Jar'ča zároveň pTezentoval výstedky postpřocessingového zpracování
FDG-PET vyšetření metodou pvcPET.

Vzhledern k pravidlům kongresu jsem bohužel nesplňoval podmínky pro udělení finanČní
podpory (lékař bóz specializace či původ v nízkopříjmovézemi). ŽaaamVás prosím tímto o udělení
stipendia Epi 99.

Rozpis nákladů je uveden v samostatném dokumentu. Poster a abstrakt jsou přiloŽeny.
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