
50 €  za prijave do 7.3.2017 

20 €  za specializante in študente 

brezplačno  za vse aktivne udeležence  
(avtorji plenarnih in vabljenih  
predavanj ter plakatov) 

  za prvih 10 prijavljenih 
študentov MF ali ZF in 
upokojene zdravnike. 

 Vsakemu od teh bomo 
poklonili tudi izbrano knjigo iz 
prejšnjih simpozijev o 
glavobolu 

www        glavobol.com 

Strokovno srečanje je namenjeno: 
 

zdravnikom druţinske in splošne medicine, 
nevrologom, algologom, fiziatrom, psihiatrom, 

psihologom, farmacevtom, študentom medicine in 
zdravstvene fakultete in drugi strokovni javnosti, ki 
ţeli izpopolniti svoje znanje na področju glavobola. 

 
 

Organizacijski odbor: 
 

Predsednica organizacijskega odbora: 
prof. dr. Bojana Ţvan, dr. med., prim., višja 

svetnica, FESO, FEAN, nevrologinja  
 

Predsednik Sekcije za glavobol ZN SZD in 
podpredsednik organizaciskega odbora: 

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

Člani: asist. mag. Jozef Magdič, dr. med., tajnik 
Sekcije za glavobol ZN, SZD, nevrolog, 

dr. Matija Zupan, dr. med., nevrolog, 
Darja Visočnik, dr. med., anesteziolog., 

Borna Vudrag, dr. med., specializant nevrologije, 
Andreja Merčun, tajnica Društva MŢB 

 
 

Znanstveni odbor: 
 

akad. Prof. dr. Vida Demarin, dr. med., FAN, FAHA, 
FESO, FEAN, nevrologinja, 

prof. dr. Mojca Z. Dernovšek, dr. med., psihiatrinja, 
prof. dr. Zlatko Fras, dr. med., internist, 
prof. dr. Anton Grad, dr. med., nevrolog, 

prof. dr. Tanja Hojs-Fabjan, dr. med., nevrologinja, 
doc. dr. Davorina Petek, dr. med., spec. druţ. med., 

doc. dr. Zvonka Rener-Primec, dr. med., 
nevropediatrinja, 

dr. V. Vuković-Cvetković, dr. med., nevrologinja, 
prof. dr. Marjan Zaletel, dr. med., svetnik, nevrolog, 

prof. dr. Jasna Zidverc-Trajković, nevrologinja, 
prof . dr. Bojana Ţvan, dr. med., prim., višja 

svetnica, FESO, FEAN, nevrologinja 

10. in 11. marec 2017 
Modra dvorana Zdravniške zbornice Slovenije, 

Dunajska cesta 162, Ljubljana 

Organizatorja srečanja sta 

Sekcija za glavobol – Zdruţenje nevrologov 
pri Slovenskem zdravniškem društvu 

(strokovni organizator) 

Društvo za preprečevanje moţganskih in 
ţilnih bolezni 
(poslovni organizator) 

Sekcija za glavobol - 
Zdruţenje nevrologov pri Slovenskem 

zdravniškem društvu organizira 
 

STROKOVNO SREČANJE 
z mednarodno udeležbo 

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

glavobol.com/simpozij 
 

Prijave sprejemamo do 7.3.2017. 
 
 

Kotizacija: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DDV ni vštet v kotizacijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vsak udeleţenec strokovnega srečanja, ki plača 
kotizacijo, prejme učbenik Ţivljenje brez glavobola 
na CD.  
Cena učbenika v redni prodaji je 10 €. 
 
Udeleţba na strokovnem srečanju prinaša 
zdravnikom licenčne točke. 


