
Več kot 90 odstotkov ljudi živi z bolečino. Mnogi ne vedo, da jo lahko preprečijo ali lajšajo! 
 

VABILO NA STROKOVNO SREČANJE  
 
 
 
 
Spoštovani, 
 

v imenu organizacijskega odbora vas vljudno vabimo na 10. tradicionalno strokovno srečanje 
z mednarodno udeležbo, ki ga prireja Sekcija za glavobol – Združenje nevrologov pri SZD 

 
 

 

 
 

Strokovno srečanje bo potekalo dne 20. aprila 2018 

 v Modri dvorani Zdravniške zbornice Slovenije, Ljubljana, Dunajska cesta 162 

Predavali bodo zdravniki in strokovnjaki iz domovine in tujine, ki se pri svojem delu srečujejo s problemom glavobola, 
kjer imajo izkušnje iz vsakdanje prakse in raziskovalnega področja. 

 
Tudi VAS vabimo k aktivnemu sodelovanju v obliki plakatov! 

Vsi prvi avtorji plakatov ne plačajo kotizacije. 

 
Strokovno srečanje organizira 

 
 Sekcija za glavobol – Združenje nevrologov 

pri Slovenskem zdravniškem društvu 

v sodelovanju z Društvom za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni  

 

Tradicionalno strokovno srečanje Sekcije za glavobol - Združenja nevrologov pri Slovenskem zdravniškem društvu je namenjeno 
zdravnikom družinske in splošne medicine, nevrologom, anesteziologom - algologom, psihiatrom, psihologom, 
farmacevtom in strokovni javnosti, ki jih zanima področje glavobola. Ob srečanju bomo izdali tudi elektronsko publikacijo - 
učbenik za zdravnike, zdravstveno osebje in študente Medicinske in Zdravstvene fakultete. 

V učbeniku Migrena bomo objavili članke plenarnih in vabljenih predavateljev, v dodatku (supplement) pa povzetke 
plakatov, ki naj bodo v Wordovi obliki (glejte navodila). Zadnji rok za oddajo povzetka plakata je 15. marec 2018! 

Svoj plakat boste lahko predstavili na velikem monitorju v ležečem formatu PPT ali PDF formatu. Rok za oddajo predstavitve je 10. 
april 2018. 

Vljudno vabimo vse, ki želite sodelovati aktivno, in vse tiste, ki si želite z osebnim stikom to srečanje izkoristiti za 
neposredno izmenjavo strokovnih izkušenj. 
 

S spoštovanjem, 

Prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., primarij, višja svetnica   Prof. dr. Marjan Zaletel, dr. med., svetnik 
Predsednica organizacijskega odbora     Predsednik Sekcije za glavobol - ZN pri SZD 
 



 

POMEMBNE INFORMACIJE 

 

Strokovno srečanje Migrena bo potekalo dne 20. aprila 2018  

v Modri dvorani Zdravniške zbornice Slovenije, Ljubljana, Dunajska cesta 162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www       glavobol.com 
 
 

 
 

ZADNJI ROK ZA POVZETEK PLAKATA JE 15. MAREC 2018 
ROK ZA PLAKAT V PPT ali PDF OBLIKI JE 10. APRIL 2018  

 
 

OBVESTILO O PLAČILU KOTIZACIJE 
 

Brezplačna kotizacija 

- za vse aktivne udeležence (avtorji plenarnih in vabljenih predavanj ter prve avtorje plakatov). 

- za prvih 10 prijavljenih študentov MF ali ZF ter upokojene zdravnike. Vsakemu od teh bomo poklonili tudi  

izbrano knjigo iz prejšnjih simpozijev o glavobolu. 

 
Stik in e-naslov za povzetke plakata: 

Andreja Merčun, poslovna sekretarka Društva MŽB 
 

GSM: 040 179905 
e-pošta: andreja@glavobol.com 

splet: www.glavobol.com 

mailto:andreja@glavobol.com

