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Pregled objav
OVERNET D.O.O.
11. 09. 2017
Naslov:
Vsebina:

www.medover.net

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Andrej Kotov, dr. med. – moderator na portalu Med.Over.Net
predstavljamo vam novega moderatorja na portalu in forumih Med.Over.Net, forumu Manualna medicina –
zdravljenje gibalnega sistema, Andrej Kotov, dr. med., spec. nevrolog, spec. manualne medicine iz
ordinacije MO-GY....

Avtor:
Gesla:
11. 09. 2017
Naslov:
Vsebina:

USTAVISE, #USTAVISE, MED.OVER.NET, MEDOVERNET
www.seniorji.info

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Dan odprtih vrat v DEOS Centru starejših Trnovo
Spoštovani!Zavod aktivna starost v DEOS Centru starejših Trnovo, Devinska ulica 1, Ljubljana v četrtek,
5.10.2017 pripravlja dan odprtih vrat. Obiskovalci dneva odprtih vrat se bodo lahko brezplačno udeležili
programa Aktiven dan, ki ga podarja Prva osebna zavarovalnica. Program:Zbiranje ob kavi Predavanje

Avtor:
Gesla:

USTAVI.SE, MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE
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SLOVENIJA

11. 09. 2017
Naslov:

www.medover.net

Stran/Termin:

Andrej Kotov, dr. med. – moderator na portalu

Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Naklada:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
USTAVISE, #USTAVISE, MED.OVER.NET, MEDOVERNET

https://med.over.net/clanek/andrej-kotov-dr-med-moderator-na-portalu-med-over-net/

Andrej Kotov, dr. med. – moderator na portalu
Med.Over.Net
11. septembra 2017

Andreja Verovšek

Drage uporabnice in uporabniki spletnega portala in forumov Med.Over.Net ,

predstavljamo vam novega moderatorja na portalu in forumih Med.Over.Net , forumu Manualna medicina
gibalnega sistema , Andrej Kotov , dr. med. , spec. nevrolog , spec. manualne medicine

Forum Manualna medicina

–

iz

–

zdravljenje

ordinacije MO-GY.

zdravljenje gibalnega sistema

Mag. Andrej Kotov, dr. med. , spec. manualne medicine,
deluje

v

ordinaciji MO-GY v Ljubljani od januarja 2009.

Leta 1994 je končal medicinsko fakulteto v Minsku in leta 1995 specializiral iz področja

nevrologije. Specializacijo manualne medicine je končal leta 1997. Ves čas se je tudi
izpopolnjeval na področju nevrologije in leta 2005 magistriral iz tega področja (ima najvišjo
– tretjo stopnjo nevrologa ) .
Potek študija in dela
1994

–

Končal medicinsko fakulteto , 6 let splošna medicina

1995

–

Specializacija iz podorčja nevrologije

1997

–

Specializacija manualne medicine

1997

–

Specializacija zdravnik nevropatolog

2005

–

Končal najvišjo stopnjo nevrologije

2006

–

Specializacija

–

– nevrolog 3. stopnje
rehabilitacija in fizioterapija v nevrologiji

2006

–

Specializacija

–

manualna terapija

1999

–

2000 Vodja nevrološkega oddelka zdr. doma št. 20

v

nevrologiji
v

Minsku

ordinator na kliničnem centru ( II. Klinika) v Minsku
2003 – 2008 Vodja nevrološkega oddelka in glavni konsultant klinike Beloruske železnice v Minsku
2000

–

2003 Nevrolog

–

Kontakt
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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SLOVENIJA

11. 09. 2017
Naslov:

www.seniorji.info

Stran/Termin:

Dan odprtih vrat v DEOS Centru starejših Trnovo

Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Gesla:

Naklada:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
USTAVI.SE, MED.OVER.NET, AKCIJA USTAVI.SE

http://www.seniorji.info/Dan_odprtih_vrat_v_DEOS_Centru_starejsih_Trnovo

Spoštovani!Zavod aktivna starost v DEOS Centru starejših Trnovo, Devinska ulica 1, Ljubljana
v četrtek, 5.10.2017 pripravlja dan odprtih vrat. Obiskovalci dneva odprtih vrat se bodo lahko
brezplačno udeležili programa Aktiven dan, ki ga podarja Prva osebna zavarovalnica.
Program:Zbiranje ob kavi Predavanje Jasmine in Urbana Praprotnik o zdravilnih učinkih
gibanjaStrokovno vodena telovadba prilagojena starejšimBrezplačno kosiloOgled Centra
starejših Trnovo pod vodstvom socialne delavkeVsi obiskovalci dneva odprtih vrat bodo prejeli
praktično darilo.Dan odprtih vrat bo potekal v okviru akcije Ustavi se! katere pobudnik je portal
med.over.net. Akcija opozarja na posledice prehitrega tempa življenja in nas spodbuja, da se
ustavimo in tako omilimo posledice stresa, ki ga doživljajmo, in pripomorejo k dvigu kakovosti
življenja. Vabimo Vas, da se nam v četrtek 5.10.2017 ob 9:30 pridružite v DEOS Centru
starejših Trnovo, na Devinski ulici 1 v Ljubljani, da skupaj preživimo aktiven dan.Svojo
udeležbo prosim sporočite telefonsko 08 2002 502 ali pišite na naslov info@zavodas.si V
upanju, da se srečamo na dnevu odprtih vrat, Vas lepo pozdravljamo,Zavod aktivna starost.
Upokojitev in pokojnine 2017 - informacije
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