VABILO NA STROKOVNO SREČANJE

Spoštovani,
v imenu organizacijskega odbora vas vljudno vabim na 15. tradicionalno strokovno srečanje z mednarodno
udeležbo, ki ga prireja Sekcija za možgansko žilne bolezni pri Slovenskem zdravniškem društvu (SZD)

srečanje bo potekalo dne 16. decembra 2022 v Modri dvorani Zdravniške zbornice Slovenije,
Ljubljana, Dunajska cesta 162 in preko spletne povezave
Predavali bodo zdravniki in strokovnjaki s možganskožilnih bolezni iz domovine in tujine

Vljudno Vas vabimo k aktivnemu sodelovanju v obliki plakatov!

Strokovno srečanje organizira
Sekcija za možgansko žilne bolezni pri SZD

v sodelovanju z Društvom za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni

Tradicionalno strokovno srečane Akutna možganska kap, ki bo tokrat že 15. po vrsti, sodi v Sloveniji med najbolj obiskane
medicinske dogodke. Tudi letos gosti številne eminentne tuje in domače strokovnjake s področja možganske kapi.
Izobraževanje, ki velja za licenčne točke, je namenjeno nevrologom, zdravnikom družinske in splošne medicine,
internistom, zdravnikom urgentne medicine, radiologom, nevrokirurgom, zdravnikom intenzivne medicine ter
medicinskemu osebju, ki obravnava bolnike z možgansko kapjo. Ob srečanju bomo izdali tudi publikacijo Akutna
možganska kap XV 2022.
V učbeniku Akutna možganska kap XV 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 4. november 2022!
Svoj plakat boste lahko predstavili na velikem monitorju v ležečem formatu PPT ali PDF formatu. Rok za oddajo
predstavitve je 2. december 2022.
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,
prim. prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., višja svetnica
Predsednica organizacijskega odbora in predsednica Sekcije za možganskožilne bolezni pri SZD

POMEMBNE INFORMACIJE

strokovno srečanje Akutna možganska kap XV bo potekalo dne 16. decembra 2022
v Modri dvorani Zdravniške zbornice Slovenije, Ljubljana, Dunajska cesta 162 in preko spletne povezave

Stik in e-naslov za povzetke plakata:
Andreja Merčun, poslovna sekretarka Društva MŽB
GSM: 040 179 905
e-pošta: andreja@mozganska-kap.info
splet: www.mozganska-kap.info

www

mozganska-kap.info

ZADNJI ROK ZA POVZETEK PLAKATA JE 4. NOVEMBER 2022
ROK ZA PLAKAT V PPT ali PDF OBLIKI JE 2. DECEMBER 2022

OBVESTILO O PLAČILU KOTIZACIJE
Brezplačna kotizacija za vse udeležence strokovnega srečanja!

