Izobraževalni center Pika

Center Janeza Levca Ljubljana

PREDAVANJE ZA STARŠE

ŽIVETI Z EPILEPSIJO PRI OTROKU
(po spletu-v orodju ZOOM)
OPIS VSEBINE

Na predavanju bomo na kratko opredeliti kaj je epilepsija in kaj ni epilepsija
ter kako jo diagnosticiramo in zdravimo.
Govorili bomo o vrstah epilepsije in kaj je pomembno, da spremljamo pri
otroku, ki ima epilepsijo. Nekaj govora bo tudi o metodi prekinjanja
epileptičnih napadov.
Predavanje je namenjeno staršem otrok in mladostnikov, ki imajo epilepsijo.
Prijavljenim staršem bomo po e-pošti poslali povezavo in navodila kako se prijaviti v
orodje ZOOM.

Zapisala: dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med. spec. pediatrije in spec. otroške
nevrologije, ESRS somnolog, predavateljica, januar 2021

Center Janeza Levca Ljubljana – Organizacijska enota Izobraževalni center
PIKA, Zemljemerska ulica 7, 1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 43-42-360, E-mail: pika@centerjanezalevca.si
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OSNOVNE INFORMACIJE za predavanje: Živeti z epilepsijo pri otroku

Predavanje bo v ponedeljek, 25. januarja 2021, s pričetkom ob 17.00
in zaključkom ob 18.30 uri. Predavanje bo potekalo v orodju ZOOM.
Prijavljenim bomo poslali povezavo in navodila za prijavo.
Vabljeni ste starši otrok in mladostnikov, ki imajo epilepsijo.
Predavanje bo imela dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med. spec.
pediatrije in spec. otroške nevrologije, ESRS somnolog.

Kotizacija: Predavanje je brezplačno.
PRIJAVA NA PREDAVANJE:
Prijave zbiramo od četrtka, 14. januarja 2021, od 12.00 ure naprej.
Prijavite se preko spletnega obrazca, (ki se takrat odpre za prijave):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu6Etm6LAf80KBNjsPDZg39bPlpo13tNa6ek_f0yM66MiSg/viewform?vc=0&c=0&w
=1&flr=0
Vaša prijava je zabeležena, če nekaj minut po prijavi dobite na vpisan enaslov, naše povratno sporočilo. Želimo, da se na predavanje prijavijo
starši, ki jim je predavanje tudi namenjeno in ne strokovni delavci.
Dodatne informacije o predavanju lahko dobite po elektronski pošti na naslovu:
pika@centerjanezalevca.si ali nas pokličete na tel. št.: 01/43-42-360 (Sabina Pšeničnik,
koordinatorica v IC Pika).
O PREDAVATELJICI:
Dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med., je specialistka otroške nevrologije in specialistka
pediatrije. Je predstojnica otroškega oddelka Splošne bolnišnice Celje. Že več kot 20 let se
tudi ukvarja s proučevanjem spanja in motenj spanja, prvenstveno pri otrocih.

Osnovne informacije je pripravila: Sabina Pšeničnik, koordinatorica v IC Pika, januar 2021
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