Sekcija za glavobole
Slovenskega zdravniškega društva
organizira
STROKOVNO SREČANJE
z mednarodno udeležbo

Strokovno srečanje je namenjeno:
Srečanje je namenjeno zdravnikom družinske in
splošne medicine, nevrologom, anesteziologom algologom, psihiatrom, psihologom, farmacevtom in
strokovni javnosti, ki jo zanima področje glavobola.

Prijava na simpozij:
Vljudno vas prosimo, da se prijavite na spletnem
naslovu

glavobol.com/simpozij

Organizacijski odbor:
Predsednik Sekcije za glavobol pri SZD in
podpredsednik organizacijskega odbora in

Prijave sprejemamo do 11. 11. 2020.

dr. Marjan Zaletel, dr. med., višji svetnik, nevrolog

KOTIZACIJE ZA SREČANJE NI!

Podpredsednica organizacijskega odbora in
podpredsednica Sekcije za glavobol pri SZD :
prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., prim.,
višja svetnica, FESO, nevrologinja
Člani:
dr. Matija Zupan, dr. med., nevrolog,
Matjaž Popit, dr. med., specializant nevrologije,
asist. mag. Marija Šoštarič-Podlesnik, dr. med.,
nevrologinja,
prof. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med., nevrologinja

13. NOVEMBER 2020

Modra dvorana Zdravniške zbornice Slovenije,
Dunajska cesta 162, Ljubljana

Organizator srečanja
Sekcija za glavobol
Združenje nevrologov pri
Slovenskem zdravniškem društvu
(strokovni organizator)

Znanstveni odbor:
dr. Marjan Zaletel, dr. med., višji svetnik, nevrolog,
prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., primarij, višja
svetnica, FESO, nevrologinja,
akad. prof. dr. Vida Demarin, dr. med., FAN, FAHA,
FESO, FEAN, nevrologinja,
prof. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med., nevrologinja,
dr. Vlasta Vuković-Cvetković, dr. med.,
nevrologinja,
dr. Matija Zupan, dr. med., nevrolog,
prof. dr. Petra Došenović Bonča, dipl. oec.,
dr. Lars Bendtsen, dr. med., nevrolog,
asist. dr. Simon Brezovar, univ. dipl. psih.

Vsebina strokovnega srečanja:
Na tokratnem tradicionalnem srečanju o glavobolu
z mednarodno udeležbo o problem migrene zajet z
vidika nevrologa, algologa, zdravnika družinske
medicine, psihologa, ekonomista in drugih
strokovnjakov, ki se srečujejo s to patologijo v
praksi in pri raziskovalnem delu.
Obravnavali bomo pretežno problem migrene z
vidika farmakološke in nefarmakološke obravnave
ter predstavili rešitve organizacije dela, ki jo
narekujejo nova biološka zdravila za preventivo
migrene.
Vsak udeleženec strokovnega srečanja prejme
učbenik MIGRENA 2020 na USB kartici.
V učbeniku bodo objavljeni članki plenarnih in
vabljenih predavateljev ter povzetki plakatov.
Cena učbenika v redni prodaji je 10 €.

www

glavobol.com

Udeležba na strokovnem srečanju prinaša
zdravnikom licenčne točke.

