VABIMO VAS NA
STROKOVNO SREČANJE

z mednarodno udeležbo

KUTNA MOŽGANSKA KAP XI

Strokovno srečanje je namenjeno:

Prijava na srečanje

zdravnikom družinske in splošne medicine,
nevrologom, internistom, kardiologom, zdravnikom
urgentne medicine, radiologom, intenzivistom,
fiziatrom, medicinskim sestram, farmacevtom,
študentom medicine in Zdravstvene fakultete in
drugi strokovni javnosti, ki želi izpopolniti svoje
znanje na področju obravnave bolnikov z
možgansko kapjo.

Vljudno vas prosimo, da se prijavite na spletnem
naslovu
mozganska-kap.info/prijavnica_amk
Prijave sprejemamo do 28. 11. 2017.
Kotizacija za prijave in plačilo do 15. 11. 2017
100 €

zdravniki in ostala strokovna
javnost

50 €

medicinsko osebje

40 €

specializanti in študenti
MF ali ZF

Organizacijski odbor:
Predsednica: prof. dr. Bojana Žvan,
Podpredsednik: dr. Marjan Zaletel, dr. med.
Člani: akad. prof. Vida Demarin, dr. med., dr. Matija
Zupan, dr. med., Borna Vudrag, dr. med. in Mojca
Blejec, strokovna sodelavka v NC TeleKap.
Znanstveni odbor:
H. Gordian, V. Demarin, T Hojs-Fabjan,Z.
Miloševič, K. Niederekorn, M. Šoštarič-Podlesnik,
E. Tetičkovič, M. Zaletel, M. Zorc, B. Žvan

Predavali bodo zdravniki in strokovnjaki iz
domovine in tujine.

1. december 2017
Modra dvorana Zdravniške zbornice Slovenije,
Dunajska cesta 8, Ljubljana

Vsak udeleženec strokovnega srečanja, ki plača
kotizacijo, prejme učbenik Akutna možganska kap
XI na USB ključu.
Cena učbenika v redni prodaji je 10 €.

Organizatorja srečanja sta
Sekcija za možgansko-žilne bolezni pri
Slovenskem zdravniškem društvu
(strokovni organizator)

Društvo za preprečevanje možganskih
in žilnih bolezni
(poslovni organizator)

www

mozganska-kap.info

Udeležba na strokovnem srečanju prinaša
zdravnikom licenčne točke.
Vsebina strokovnega srečanja:
Problem možganske kapi bo zajet z vidika različnih
strok, ki se srečujejo s to patologijo v praksi in pri
raziskovalnem delu. Razpravljali bomo pretežno
tematiko možganske kapi obravnavane znotraj
nacionalne mreže TeleKap.

brezplačno aktivni udeleženci (avtorji plenarnih in vabljenih predavanj ter
prvi avtorji plakatov) in
prvih 10 prijavljenih študentov
MF ali ZF ter upokojene zdravniki.
Vsakemu od teh bomo poklonili
tudi izbrano knjigo iz prejšnjih
simpozijev o glavobolu

Opozorilo: zgoraj navedene cene veljajo za prijave in
plačilo do 15. 11. 2017, po tem roku so 20 % višje
DDV je vključen v kotizacijo.

