
VABILO NA MEDNARODNO STROKOVNO SREČANJE 

   DNEVI ZA VRTOGLAVICO 2019 - VERTIGO DAYS 2019            

  NOVOSTI PRI OBRAVNAVI BOLNIKOV Z VRTOGLAVICO 

Prirejajo:  

ZVEZA DRUŠTEV - SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO (SZD):    

- ZDRUŽENJE NEVROLOGOV SLOVENIJE,  
- ZDRUŽENJE ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE 

SPLOŠNE INFORMACIJE  

Namen simpozija 

Dnevi za vrtoglavico 2019 je drugo mednarodno strokovno srečanje z delavnicami na temo 

vrtoglavice in omotice v Sloveniji. Prvi takšen dogodek je bil 7. junija 2018 v Strunjanu. 

Velika pogostnost teh težav s široko paleto možnih diagnoz z različnih področij medicine (od 

psihiatrije, nevrologije, otorinolaringologije, interne medicine, fizikalne medicine, medicine 

dela, prometa in športa...), številne novosti pri njihovi prepoznavi in zdravljenju v zadnjih 

letih kot tudi potreba po stalnem izpopolnjevanju znanja zdravnikov narekujejo takšna 

srečanja.  Namenjen je zdravnikom družinske medicine, nevrologom, otorinolaringologom, 

internistom, fiziatrom, medicincem dela, prometa in športa ter vsem ostalim, ki jih ta tema 

zanima ali se pri svojem delu srečujejo z vrtoglavimi bolniki. Letos so vključene tudi slušne 

motnje v povezavi z vrtoglavico zaradi pogostega medsebojnega prepletanja teh simptomov. 

Glavni cilj je širjenje novosti v prepoznavanju, zdravljenju in rehabilitaciji vrtoglavice, 

omotice in slušnih motenj. Znanje bodo posredovali najvidnejši mednarodni in domači 

strokovnjaki s tega področja preko predavanj in interaktivnih delavnic.  

Z aktivnimi prispevki bodo sodelovali pomembni tuji  in domači strokovnjaki. Ključno 

predavanje bo imel prof.dr. David S. Zee z Johns Hopkins univerze v  Baltimorju. Je eden 

najvidnejših svetovnih nevrootologov, pravi mojster  prepoznave patologije vestibularnih 

okvar preko okulomotornih gibov. Prof.dr. Mohamed M. Hamid iz Clevelanda, direktor in 

ustanovitelj kliničnega centra za vestibularno medicino je eminenca na področju obravnave 

vrtoglavice in posebno Menierove bolezni. Dušan Pavlović iz Beograda je predsednik 

Srbskega avdiološkega združenja in organizator Belgrade Balance Foruma, ki je eno 

najpomembnejših strokovnih srečanj s tega področja na Balkanu. Slovenski predavatelji bodo: 

prof.dr. Danica Rotar Pavlič, specialistka družinske medicine (predsednica sekcije 

družinske medicine), prof.dr.Fajko F. Bajrović patofiziolog in nevrolog, predstojnik 

Kliničnega oddelka za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo na 

Nevrološki kliniki v Ljubljani, prof.dr. Anton Grad internist in nevrolog, predavatelj na 

Univerzi na Primorskem, zaposlen na Nevrološkem oddelku SB Izola, doc.dr. Bojan Rojc 

tudi predavatelj na Univerzi na Primorskem in hkrati nevrolog v SB Izola, mag. Aleš 

Pražnikar, specialist nevrologije in fizikalne medicine, zaposlen na Nevrološkem inštitutu v 

Glasgowu, Velika Britanija, Marko Zupan, nevrolog  in Lea Zupan, otorinolaringologinja - 

oba zaposlena v SB Celje.  

Zdravniška zbornica Slovenije je dodelila 10,5 kreditnih točk za udeležence srečanja. 

Kraj prireditve 

Turistica, Fakulteta za turistične študije 

 6320 Portorož, Obala 11 a 



Uradna jezika: slovenščina in angleščina 

PROGRAMSKI ODBOR: Marko Zupan, Lea Zupan, Anton Grad, Mohamed M. Hamid, 

Dušan Pavlovič  

ORGANIZACIJSKI ODBOR: Lea Zupan, Marko Zupan, Timka Magerl, Danica Rotar 

Pavlič, Anton Grad 

 

Kotizacija: Od 1. septembra 2019 dalje zaenkrat ostaja kotizacija 190€/150€!!!  

 

  Zgodnja prijava do 

31.08. 2019 

Prijava  

od 01.09.2019  

do 02.10.2019 

Prijava na 

srečanju 

Zdravniki (specialisti) 190€ 210€ 230€ 

Zdravniki specializanti, študenti, 

samoplačniki 

150€ 170€ 190€ 

Vse cene vsebujejo DDV. 

Kotizacija vključuje:   -   udeležbo na predavanjih in dveh delavnicah po izbiri    

                                    -   pogostitve med odmori in kosilo 

                                    -   družabni dogodek  

                                    -   knjižico s povzetki predavanj 

                                    -   potrdilo o udeležbi 

Prijava na e – naslov: vertigoday.slo@gmail.com z izpolnjeno prijavnico. 

Plačilo kotizacije nakažete na SZD, ki bo izdalo račun. Prijav po 2. 10. 2019 ne bomo 

sprejemali. Registracija in plačilo kotizacije po tem datumu bosta mogoči le še na recepciji 

pred pričetkom strokovnega srečanja 4. 10. 2019.  

Odpoved udeležbe in povračila 

Če se mednarodnega strokovnega srečanja po prijavi ne morete udeležiti, je dobrodošel 

nadomestni udeleženec, ki pa mora predložiti pisno pooblastilo registriranega udeleženca. 

Odjava je možna samo s pisnim sporočilom na e-naslov: vertigoday.slo@gmail.com, 

najkasneje do 01.10.2019. Pri pisni odjavi do 01.10. 2019 organizator obračuna stroške 

odpovedi v višini 30 EUR, po poteku roka organizator ne vrača plačane kotizacije. Vsa 

morebitna povračila bodo izvedena po strokovnem srečanju.  

Registracija 

Registracija udeležencev bo pred pričetkom mednarodnega strokovnega srečanja dne 

04.10.2019 v preddverju predavalnic Turistice od 07:00 dalje  

Nočitev: Hotel Histrion, Obala 2b, 6320 Portorož.  

Dodatne informacije: www.hoteli-bernardin.si/hotel/Histrion, Tel:(05) 690 01 00 

   

Dodatne informacije – kontakt: 

Timka Magerl 

e-naslov:  vertigoday.slo@gmail.com                                                                                  

mobilni telefon:  +386 30 785 404 

spletna stran v slovenščini:  www.vertigoday.si 

spletna stran v angleščini: :  https://conferences.famnit.upr.si/event/14/     
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