IZOBRAŽEVANJE SPECIALIZANTA V OKVIRU CENTRA ZA EPILEPSIJE ODRASLIH

1. Cilji:
a. Specializant je po opravljenem izobraževanju sposoben v okviru sekundarne
obravnave bolnika samostojno postaviti diagnozo epilepsije in (najpogostejših)
epileptičnih sindromov z usmerjeno anamnezo, heteroanamnezo in preiskavnimi
metododami.
b. Pozna načela zdravljenja epilepsije s protiepileptičnimi zdravili in zna voditi
epilepsije z nezapletenim potekom.
c. Pozna možnosti diagnostike in zdravljenja farmakorezistentnih epilepsij
2. Organizacija izobraževanja
a. Specializant se za kroženje dogovori z mentorji.
b. Ob začetku kroženja je za specializanta potrebno napraviti induvidualni program s
časovnimi termini. Načeloma je program potrebno sestaviti v dogovoru z vodjem
CZEO oziroma ga je potrebno obvestiti o kroženju specializanta pred začetkom
izobraževanja in z njim načrt časovno uskladiti.
3. Trajanje izobraževanja: 3 mesece ali več po dogovoru
4. Zadolžitve med izobraževanjem:
a. Delo na oddelku (dnevno od 8h do 16h)
b. Delo v ambulanti za epilepsijo
c. Delo v EEG laboratoriju pri bolnikih z epilepsijo: skupaj z mentorjem odčitavanje
rutinskih diagnostičnih posnetkov; delo ob preiskavi, kadar je potrebna prisotnost
zdravnika (aplikacija IV zdravil med epileptičnim statusom, enostavno testiranje
kognitivnih funkcij med snemanjem)
d. Delo ob dolgotrajnih video – EEG snemanjih: opazovanje epileptičnih napadov in
testiranje v napadih, skupaj z mentorjem vrednotenje rezultarov preiskave. Po
dogovoru poteka delo tudi v popoldanskem ali nočnem času.
e. Sodelovanje na sestankih CZEO in priprava poročil za predstavljene bolnike.
f.

Delo v ambulanti za epilepsije pri osebah s težjo duševno manjrazvitostjo in s težkimi
epilepsijami v Zavodu Dolfke Boštjančič na Igu enkrat mesečno.

g. Sodelovanje v programu intenzivne diagnostike pri kandidatih za kirurško zdravljenje
epilepsije - priprava predstavitev novih kandidatov v tujem jeziku, spremljanje
operiranih in seznanjanje s programom rehabilitacije za te bolnike.
h. Po dogovoru

5. Druge dejavnosti:
a. Redni sestanki (torkov strokovni sestanek ob 14h, sredina klinična konferenca ob 14h
s predstavitvami bolnikov z epilepsijo, četrtkov nevroradiološki sestanek ob 13.30h)
b. Obvezna prisotnost na jutranjem in popoldanskem raportu
c. Popoldanske ambulante v okviru sprejemnih dežurnih
d. Po dogovoru obisk centra za kirurško zdravljenje epilepsij v tujini.
6. Obseg znanja in veščin:
a. Poznavanje definicij v zvezi z epilepsijo ter poznavanje različnih razvrstitev
epileptičnih napadov in epilepsij.
b. Poznavanje značilnosti epileptičnih napadov in epileptičnim napadom podobnih
paroksizmov. Ločevanje med žariščnimi in primarno generaliziranimi epileptičnimi
napadi. Iz klinične slike v žariščnih napadih sklepanje na anatomske strukture, ki jih
epileptogena aktivnost zajame. Poznavanje in razločevanje osnovnih tipov primarno
generaliziranih epileptičnih napadov.
c. Poznavanje EEG vzorcev pri žariščnih epileptičnih napadih in pri pogostih tipih
generaliziranih epileptičnih napadov.
d. Poznavanje kliničih značilnosti in zdravljenja najpogostejših epileptičnih sindromov.
e. Poznavanje interiktičnih EEG vzorcev pri žariščnih in generaliziranih epilepsijah in
značilnosti EEG pri najpogostejših epileptičnih sindromih.
f.

Vrednotenje rezultatov slikovnih metod v diagnostiki epilepsij

g. Ukrepanje v epileptičnih napadih: opazovanje, testiranje, pomoč, če je potrebna.
h. Razpoznavanje epileptičnega statusa in zdravljenje.
i.

Poznavanje zakonskih določil v zvezi z epilepsijo: vožnja motornih vozil, delovna
zmožnost.

j.

Nevropsihiatrični, nevropsihološki, genetski, socialni in drugi vidiki epilepsij.

k. Poznavanje osnov nevrofarmakoloških testiranj
7. Kolokvij
a. Časovno po dogovoru, ne nujno po končanem kroženju
b. Ustno. Po dogovoru lahko pisno. Kolokvij vključuje rezpoznavanje napada na videu
in/ali vrednotenje tipičnega EEG ali vsaj vrednotenje izvida EEG. Praviloma se
vprašanja nanašajo na konkreten primer bolnika. Specializant poda Dg, DD,
diagnostični in terapevtski načrt in predloge za ev. Multidisciplinarno – timsko
obravnavo
c. Literatura: Poglavje o epilepsijah v Bradley, Neurology in Clinical Practice . Dodatno
po dogovoru ali specializantovem predlogu, ki ga specialist mentor potrdi in nato
pripravi vprašanja iz te literature; obseg mora biti skladen s predvidenim obsegom
znanja na specialističnem izpitu.
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