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OMOŽGANJENA LJUBLJANA

TEDEN MOŽGANOV NA KOLESIH

Serija javnih izobraževalnih dogodkov, ki bo potekala v Prešernovi dvorani SAZU (Novi trg 4,
Ljubljana) in na Inštitutu RS za rehabilitacijo (Linhartova 51, Ljubljana, predavalnica v 4.
nadstr.).

Serija javnih predavanj po različnih krajih Slovenije.

Ponedeljek, 12. 3. 2007: od 17.00 – 20.00 (Prešernova dvorana SAZU): Predstavitev vsebin
letošnjega Tedna možganov, prikazi delovanja centralnega živčnega sistema, delovanja zdravil,
modelov možganov, testiranja kognitivnih funkcij,…
Torek, 13. 3. 2007 (Prešernova dvorana SAZU)
ob 17.30: Spanje in imunski sistem (Pavel Kavčič, dr.med., Bojan Rojc, dr.med., Splošna bolnica
Izola).
ob 19.00: Impresionizem zvoka, mehanicizem strukture in končni molk Mauricea Ravela (prof.
dr. Zvezdan Pirtošek, Nevrološka klinika, Ljubljana).
Sreda, 14. 3. 2007 (Prešernova dvorana SAZU)
ob 17.00: Kombinirane obravnave pri rehabilitaciji oseb po nezgodni poškodbi možganov
(Danilelle Jagodic, dipl. nevrofiziot., Gordana Vogrinc, dipl. delovni terapevt, Vesna Bunderla, prof.
defektologije, Zavod za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave, Zarja).
ob 18.30: Prepoznavnaje in premagovanje bipolarne motnje razpoloženja (doc. dr. Mojca
Zvezdana Dernovšek, dr. med., spec. psihiatr., Inštitut za raziskovanje in izobraževanje Ozara,
Ljubljana).
Sreda, 14. 3. 2007 (Inštitut RS za rehabilitacijo)
ob 16.00: Ali možganska kap vpliva na govor? (mag. Nada Žemva prof. def., spec. klin.
logopedije, Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo Ljubljana).
ob 17.00: Ali obstaja starostna depresija? (mag. Marko Pišljar dr.med., Psihiatrična bolnišnica
Idrija).
ob 18.00: Kako prepoznamo demenco in kaj naj potem storimo? (Katarina Barbara Štrukelj,
dr.med, Psihiatrična klinika Ljubljana).
Četrtek, 15. 3. 2007 (Prešernova dvorana SAZU)
ob 17.00: Fantomski ud in popolni spomin (Milavec Maja, štud. psihologije, Oddelek za
psihologijo, FF Ljubljana).
ob 18.30: Možgani, epilepsija in mi (dr. Fajko Bajrovič, dr.med., spec.nevrolog, mag. Bogdan
Lorber, dr.med, spec.nevrolog, prim. Igor M Ravnik, dr.med., spec. pediater, Ljubica Vrba, dipl. psih.,
spec. klin. psih., Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije).
Četrtek, 15. 3. 2007 (Inštitut RS za rehabilitacijo)
ob 16.00: Kako lahko pomagamo bolniku po nezgodni možganski poškodbi (prim. mag.
Viktorija Košorok, dr.med., Inštitut RS za rehabilitacijo Ljubljana).
ob 17.00: Kje in kako se dogaja in kaj sploh je bolečina (znan. svetn. dr. Duška Meh, dr. med.,
Inštitut RS za rehabilitacijo Ljubljana).
ob 18.00: Imajo ljudje s sladkorno boleznijo bolečine in kako pomagamo? (Vlasta Gjura Kaloper,
dr. med. spec. transf. med., Zveza društev diabetikov Slovenije, znan. svetn. dr. Duška Meh, dr.
med., Inštitut RS za rehabilitacijo Ljubljana).
Front cover and background images: Mark Lythgoe.

Teden možganov je enotedenska serija izobraževalnih
dogodkov, ki potekajo po vsem svetu tretji teden v
marcu od leta 1997 dalje. Letošnje aktivnosti v okviru
Tedna možganov 2007 bodo potekale od 12. do 17.
marca 2007 pod okriljem SiNAPSE, Slovenskega
društva za nevroznanost, Družbenomedicinskega
ZRC SAZU, OZARE Nacionalnega združenja za
kakovost življenja in Slovenske kinoteke.

POSTOJNA (Višja strokovna šola, Ljubljanska 2)
12. 3. 2007 ob 17.00: Alzheimerjeva demenca in zgodba o Auguste D. (prof. dr. Zvezdan
Pirtošek, Nevrološka klinika, Ljubljana).
12. 3. 2007 ob 18.30: W.A. Mozart: izvid kognitivnega nevrofiziologa (prof. dr. Zvezdan Pirtošek,
Nevrološka klinika, Ljubljana).
14. 3. 2007 ob 17.00: Fantomski ud in popolni spomin (Milavec Maja, štud. psihologije, Oddelek
za psihologijo, FF Ljubljana).
RAVNE NA KOROŠKEM (osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Na gradu 1)
12. 3. 2007 ob 17.00: Zdravila, ki delujejo na možgane. (izr. prof. Mojca Kržan, dr. med. Inštitut
za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo, Medicinska fakulteta Ljubljana).
12. 3. 2007 ob 18.00: Med ugodjem, odvisnostjo in psihozo (doc. dr., Peter Pregelj, dr. med.,
spec. psihiatr., Psihiatrična klinika Ljubljana, Inštitut za patološko fiziologijo MF Ljubljana).
BREŽICE (Mladinski center, Gubčeva 10a, sejna soba)
13. 3. 2007 ob 17.00: Možgani, epilepsija in mi (dr. Fajko Bajrovič, dr. med., spec. nevrolog, mag.
Bogdan Lorber, dr. med, spec. nevrolog,prim. Igor M Ravnik, dr. med., spec. pediater, Ljubica Vrba,
dipl. psih., spec. klin. psih., Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije).
14. 3. 2007 ob 19.00: Spanje in imunski sistem (Pavel Kavčič, dr.med., Bojan Rojc, dr.med.,
Splošna bolnica Izola).
MURSKA SOBOTA (Dvorana Pokrajinske in študijske knjižnice, Zvezna ulica 10)
13. 3. 2007 ob 15.00: Živeti med in z drugimi po možganski poškodbi ali bolezni (dr. Radonjič –
Miholič, spec. klin. psih., Inštitut RS za rehabilitacijo, Ljubljana).
NOVA GORICA (Mladinski center, Bazoviška ulica 4)
15. 3. 2007 ob 17.00: Raziskovanje možganov - od elektrike do spomina (Simon Brežan, abs.
medicine, Medicinska fakulteta v Ljubljani; Vita Štukovnik, univ. dipl. psih., (Inštitut za klinično
nevrofioziolgijo Ljubljana).
15. 3. 2007 ob 18.00: Spanje in imunski sistem (Pavel Kavčič, dr.med., Bojan Rojc, dr.med.,
Splošna bolnica Izola). Vsebina predavanja v poglavju Omožganjena Ljubljana.

RAZGIBAJMO MOŽGANE
Na spletnih straneh Razgibajmo možgane (www.sinapsa.org/TM), stalnem spremljevalcu Tedna
možganov, lahko najdete podroben program dogodkov in številne poljudne ter zabavne prispevke s
področja nevroznanosti.
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NEVROZNANOST – ZNANOST O MOŽGANIH
Z namenom, da bi vsem, ki se spoznavajo z nevroznanostjo, olajšali prve korake, smo pripravili
prevod angleške knjižice Nevroznanost – znanost o možganih. Knjižica bo v tiskani obliki izšla v
pomladnih mesecih, vanjo pa boste lahko pokukali že na spletnih straneh Razgibajmo možgane.
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Petek, 16. 3. 2007 (Prešernova dvorana SAZU)
od 17.00 do 20.00: Pacienti se predstavijo na sejmu društev. Javnosti se bodo predstavila
društva, ki se ukvarjajo s pomočjo bolnikom z različnimi možganskimi boleznimi, tako s področja
nevroloških bolezni kot duševnih motenj.

MOŽGANI – ZRCALO SVETA

www.sinapsa.org/TM/

Razstava likovnih izdelkov, križank in haikujev učencev in dijakov, ki prispeli na SiNAPSIN natečaj
na temo Možgani – zrcalo sveta bo na ogled od 12.3. do 16.3. v Prešernovi dvorani SAZU (Novi trg
4, Ljubljana) in na spletni strani Razgibajmo možgane (www.sinapsa.org/TM/natecaj2007.php).

MOŽGANI - PRODUCENTI NAŠE STVARNOSTI
THE EUROPEAN
DANA ALLIANCE
FOR THE BRAIN

V okviru Tedna možganov bo pod naslovom “Možgani, producenti naše stvarnosti” v Slovenski
kinoteki v Ljubljani (Miklošičeva 38) potekal kratek cikel filmov, ki na različne načine obravnavajo
pojave povezane z možgani: Memento (ponedeljek 17:00), Rain Man (torek, 17:00), Mož brez
preteklosti (Mies vailla menneisyyttä, sreda, 17:00), Prebujanja (Awakenings, četrtek, 16:00) in Moj
mali Idaho (My Own Private Idaho, petek, 16:00). Filmom bo sledilo kratko interaktivno predavanje
in v četrtek okrogla miza o obravnavani tematiki in odnosu med nevroznanostjo in družbo. Zaradi
izobraževalne narave dogodka je vstop prost.

