
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 10. in 11. marca 2017 
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 aktivni udeleženci boste oproščeni plačila kotizacije. 

 
 

Strokovno srečanje organizirata 
 

 

Sekcija za glavobol – Združenje nevrologov 
pri Slovenskem zdravniškem društvu 

 

Društvo za preprečevanje možganskih in 
žilnih bolezni 

 (strokovni organizator)  (poslovni organizator) 

 

Tradicionalno strokovno srečanje Sekcije za glavobol - Združenja nevrologov pri Slovenskem zdravniškem društvu je namenjeno 
zdravnikom družinske in splošne medicine, nevrologom, algologom, fiziatrom, psihiatrom, psihologom, farmacevtom, 
študentom medicine in zdravstvene fakultete in drugi strokovni javnosti, ki želi izpopolniti svoje znanje na področju obravnave 
bolnikov z glavobolom ali izvedeti več o tem najpogostejšem simptomu. 
 
Ob Srečanju bo izšel tudi učbenik Življenje brez glavobola, v katerem bodo objavljeni članki plenarnih in vabljenih 
predavateljev ter povzetki plakatov. 
Plakate boste na srečanju predstavili v elektronski obliki (ppt), publicirani pa bodo v obliki povzetka kot dodatek (suplement) k 
učbeniku Življenje brez glavobola (navodila priložena). Zadnji rok za oddajo povzetka plakata je 10. februar 2017! 

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 Življenje brez glavobola bo potekalo dne 10. in 11. marca 2017 v modri dvorani 
Zdravniške zbornice Slovenije v Ljubljani, Dunajska cesta 162. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www       glavobol.com 
 
 

 
 

ZADNJI ROK ZA POVZETEK PLAKATA JE 10. februar 2017 (andreja@glavobol.com) 
 
 
 

OBVESTILO O PLAČILU KOTIZACIJE 
 

 

Kotizacija znaša 50 EUR + DDV 

Za specializante in študente je kotizacija 20 EUR + DDV 

 

Brezplačna kotizacija 

- za vse aktivne udeležence (avtorji plenarnih in vabljenih predavanj ter 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 

Telefon: 0590 11234 
Fax: 01 4302314 

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

splet: www.glavobol.com 
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