DRUGA OBAVIJEST

Sekcija za glavobolje Hrvatskog neurološkog društva HLZ organizira

STRUČNI SASTANAK

23. rujna 2022. u Zagrebu s početkom u 10 h
u Hrvatskom liječničkom zboru, Šubićeva 9
LINK ZA REGISTRACIJU: https://forms.gle/MAq6URHoEomJ8toM6
Registracija na licu mjesta na dan održavanja sastanka je od 9.30 do 10 sati

PREDAVAČI I TEME IZLAGANJA:
10.00 – 10.15 prof.dr.sc. Vanja Bašić Kes (KBC S. milosrdnice, Zagreb) : Kako podići svijest o
migreni?
10. 15 – 10.30 prof. dr. sc. Marina Titlić (KBC Split): Vertiginozna migrena
10.30 – 10.45 prof. dr. sc. Arijana Huzjan Lovrenčić (KBC S. milosrdnice, Zagreb):
Fibromuskularna displazija ili kronična migrena
10. 45 – 11. 00 doc. dr. sc. Koraljka Bačić Baronica (KB Sveti Duh, Zagreb): Kornealne
neuropatije
11. 00 – 11. 30 prof. dr. sc. Damir Petravić (KBC Zagreb): Europske i američke smjernice o
profilaktičkom liječenju migrene
11.30 – 12.00 prof. dr. sc. Davor Jančuljak (KBC Osijek) : Prijedlog hrvatskih smjernica za
specifično profilaktičko liječenje migrene monoklonskim antitijelima na CGRP/CGRP receptor
12.00 – 12.30 Rasprava

Stručni sastanak će se održati hibridno (uživo, na licu mjesta i preko
online platforme ZOOM), a mogu sudjelovati svi zainteresirani liječnici,
neovisno jesu li članovi Sekcije za glavobolju. Prije početka sastanka ,
molimo zainteresirane da se prijave na link u prilogu ili na licu mjesta.
Sudjelovanje je besplatno, bez plaćanja kotizacije. Slušači i predavači
stječu pravo na bodovanje preko HLK.

LINK ZA ONLINE PRAĆENJE: https://us02web.zoom.us/j/84891189063

Nakon stručnog sastanka i stanke od 30 minuta, istog dana 23.9.2002. s
početkom u 13 sati, na istom mjestu održat će se

IZBORNA SKUPŠTINA SEKCIJE ZA GLAVOBOLJE HND HLZ

Na izbornoj skupštini mogu prisustvovati, biti birani i birati samo
registrirani članovi Sekcije.
Glavni uvjet za prisustvo na izbornoj skupštini je članstvo u Sekciji za
glavobolje Hrvatskog neurološkog društva s datumom registracije
najkasnije do 2. rujna 2022 . Izborna skupština će se održati u živo s
fizičkom nazočnošću članova Sekcije.
Nadamo se uskoro susretu u živo i nastavku uspješne zajedničke suradnje
u proučavanju i liječenju glavobolja.

Upravni odbor Sekcije za glavobolje HND HLZ

