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09:00 – 11:00 ЕЕГ в діагностиці та лікуванні епілепсії: 
використання, помилки та труднощі 
застосування

11:00 – 11:30 Кава-брейк

11:30 – 13:00 Обговорення ЕЕГ

13:00 – 14:00 Обід

14:00 – 15:00 ЕЕГ в діагностиці епілепсії:  
оптимізований підхід 

15:00 – 15:15 Перерва

15:15 – 17:00 Обговорення ЕЕГ

17:00 Закінчення практичної частини

9:00 – 11:00 Семіологія епілептичних приступів та 
неепілептичних пароксизмальних подій  
(з відео)

11:00 – 11:30 Кава-брейк

11:30 – 13:00 Обговорення ЕЕГ

13:00 – 14:00 Обід

14:00 – 15:00 Стандартизація оцінки, інтерпритації та 
висновків ЕЕГ

15:00 – 15:15 Перерва

15:15 – 17:00 Обговорення ЕЕГ

17:00 Закінчення школи

18 БЕРЕЗНЯ

09:00 – 11:00 EEG in the diagnosis and management 
of Epilepsy: use, errors and difficulties in 
applying

11:00 – 11:30 Coffee brake 

11:30 – 13:00 EEG discussions

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 15:00 EEG in the diagnosis of Epilepsy:  
an orderly approach

15:00 – 15:15 Break

15:15 – 17:00 EEG discussions

17:00 END of the practice

9:00 – 11:00 Semiology of epileptic seizures  
and non-epileptic paroxysmal events  
(with video’s)

11:00 – 11:30 Coffee brake 

11:30 – 13:00 EEG discussions

13:00 – 14:00 Lunch

14:00 – 15:00 Standartized assessment interpretation and 
reporting of EEG

15:00 – 15:15 Break

15:15 – 17:00 EEG discussions

17:00 END of the practice
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Вальтер ван Емде Боас (1942) вивчав 
медицину в Амстердамі. Після отримання 
ступеня з базових нейронаук (1973) і док
тора медицини (1974) він практикував як 
невролог, дитячий невролог та клінічний 
нейрофізіолог в Амстердамі і Утрехті. 
У 1982 році він почав працювати 
в протиепілептичній клініці 
Meer & Bosch, зараз це 
частина Нідерландсь
кого протиепілептич
ного фундації (SEIN), 
а з 1985 року в якості 
директора департаментів 
ЕЕГ і відділень моніторингу 
епілепсії в м. Хемстеді, а з 
1999 – також і в м. Зволе. 
З початком виходу на пенсію, у 
січні 2003 року, Вальтер ван Емде Боас 
працює в якості старшого консультанта 
та керівника в двох клініках і продов
жує свої міжнародні консультаційні та 
навчальні заходи для спеціалістів з пост 
радянських країн. 

Як ключовий член Асоціації та, протягом 
2003–2008 років, керівник Голландської 
спільної програми для епілептологів
хірургів, він відігравав центральну роль 
у розвитку та процвітанні програми 
хірургічного лікування епілепсії у дорос
лих та дітей Нідерландів. 

Почесний член численних 
національних і міжнародних 

наукових товариств, його 
часто запрошують викла
дати в області діагностики 

ЕЕГ, передопераційної оцін
ки та хірургічного лікування 

епілепсії у дорослих і дітей. 
Він є автором та соавтором понад 
60 рецензованих журнальних статей 
та книжок. 
Він працював в ILAE у численних 
комітетах, в тому числі в комітеті 
ILAE з класифікації та термінології, 
з нейрохірургії та освіти. На даний час 
є Головою цільової групи з дистанцій
ного навчання. 


