Societatea de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului
din România (SNPCAR)
Organizează în perioada 05.04-07.04.2013
la Sibiu
SIMPOZIONUL
DIAGNOSTIC CLINIC ȘI EEG ÎN EPILEPSIA COPILULUI ȘI ADOLESCENTULUI
Cursul va fi susținut de :
Prof. Dr. Voica Foișoreanu medic primar neurologie și psihiatrie copiii și adolescenți
doctor în științe medicale, membru în Consiliul Director SNPCAR Târgu-Mureș
Prof. Dr. Dumitru Constantin medic primar neurolog, doctor în științe medicale
Facultatea de Medicină și Farmacie, Bucure;ti
Sunt invitaţi să participe medici, psihologi, psihoterapeuţi şi absolvenţi ai facultăţilor
conexe (asistenţă socială, psihopedagogie, sociologie), rezidenti,studenţi, masteranzi, asistenți
medicali.
TEMATICĂ:
1. Înregistrarea EEG standard
2. Metodele de activare ale EEG-ului
3. Modificări patologice ale traseului EEG
4. Modificări EEG în patologia neurologică
5. Particularităţile EEG la copil, pe diferitele subgrupe de vârstă
(sugar, copil mic – sub 4 ani, copil mare).
PROGRAMUL SIMPOZIONULUI:
Sâmbătă 06.04.2013
0900-1100: Înregistrarea EEG standard :Prof. Dr. Dumitru Constantin
 Montajele, numar de electrozi, semnificatia montajelor “bipolare” şi
“monopolare”(referentiale), situarea electrozilor pe scalp (reguli),
pregătirea pacientului pt înregistrare, poziţia pacientului
 Înregistrarea “în veghe” şi “în somn” (sublinierea diferenţei dintre
înregistrarea “în somn” de înregistrarea “de somn” – care implică
poligrafie: electrozi pentru activitatea musculară, cardiacă, respiraţie,
mişcări oculare, cât şi identificarea stadiilor de somn.


Caracteristicile “traseului de fond”: amplitudine, frecvenţă, ritmuri specific
(banda alfa, beta, teta, delta), repartitia acestora; asimetriile de amplitudine şi
de frecvenţă; diferenţele zi / noapte.

1100-1120 Pauză de cafea
1120-1300
 Înregistrarea în repaus: durată obişnuită, înregistrări de lungă durată şi
de 24 ore; EEG cu holter; video-EEG.
 Aspectul EEG la adolescentul şi adultul sănătos
 Artefacte pe traseul EEG: de mişcare, generate de mediu, şa
1300- 1430: Masa de prânz

1430- 1600
-

-

Metodele de activare ale EEG-ului: Hiperpneea, SLI, deprivarea somn, somnul normal sau
Indus. Blocarea unor ritmuri prin DO /ÎO.
Modificări patologice ale traseului EEG – generalităţi: anomaliile de frecvenţă şi de
amplitudine, asimetriile de emisfer sau locale; - traseul plat – generalizat sau localizat; - alte
aspect.
Grafoelementele paroxistice patologice: aspecte - descriere, semnificaţie, localizare,
interpretare.
Modificări EEG în patologia neurologică:

Aspecte EEG în:- tumorile cerebrale
- infecţiile cerebrale: encefalite, meningite, encefalita
herpetică, PESS(panencefalita sclerozantă subacută), aspectul
de “PLEDS
-TCC(traumatismele cranio-cerebrale)
- bolile vasculare cerebrale (malfo
- în parazitozele cerebrale
- epilepsia generalizată cu crize tonice,clonice,tonico-clonice
1600- 1700 Pauză
1700- 1900 Adunare Generală extraordinară
2000
Cină

Duminică 07.04.2013

0900-11002. Particularităţile EEG la copil, pe diferitele subgrupe de vârstă
(sugar, copil mic – sub 4 ani, copil mare): Prof. Dr. Voica
Foișoreanu
- Montajele, condiţii de înregistrare: veghe, somn spontan, somn Indus,
-.Traseul de fond: diferenţe faţă de adult
-.Grafoelemente caracteristice vârstei şi surse de eroare în interpretare
- Caracteristici EEG ale “deficitului de maturare cerebrală”
1100-1120 Pauză cafea
1120-1300
- Convulsiile febrile la copil – aspect EEG
- Prima convulsie în afebrilitate: aspect EEG, atitudine, investigaţii
- “spasmele infantile”: aspecte EEG, interpretare
- crizele epileptice atipice ale sugarului: aspect EEG, Dg diferenţial
- EEG-ul în encefalopatiile epileptic ale copilului: particularizare
- Demonstraţii practice: proiectare trasee EEG şi discutarea lor
Simpoziomul este creditat cu 9 credite CMR

Taxa de participare: 150 lei Medici
100 lei Psihologi, Psihoterapeuti si Profesiuni Asociate
50 lei Rezidenti, Studenti, Masteranzi,asistenți sociali
COMITET DE ORGANIZARE:
Presedinte SNPCAR:
Dr. Axinia Corches,- axiniacorches@yahoo.com
Secretariat:
Dr. Adriana Cojocaru: bng_adriana@yahoo.com
Dr. Ghizela Kanalas: drkanalasghizela@yahoo.com
Operator Simpozion:
Arsene Musat Camelia- cameliamaria_@yahoo.com,
Locatie: Hotel IBIS Sibiu
Oferte cazare:
Hotel Ibis: cameră single: 145 RONI/cameră/noapte
cameră dubla: 165 RONI/cameră/noapte
Plata taxei de participare se face in contul SNPCR:
RO12 BACX 0000 0030 0862 0001, UniCrediTiriac Bank, Sucursala Timişoara,
CUI: 11922278.
Va rugăm să completaţi formularul de participare ataşat şi să trimite-ţi acest formular
impreuna cu copia chitanţei de plată a taxei de participare pe fax: 0256 200333 sau pe mail:
office@yahoo.com sau cameliamaria_musat@yahoo.com
Cazarea se poate plăti pe loc sau în acelaşi cont până la data de 15 martie 2013.
In speranţa că va fi o intâlnire de înaltă ţinută profesională
Vă aşteptam şi vă asigur de consideraţia noastră.
Axinia Corcheş
Preşedinte SNPCAR

