
 

 

ODBOR ZA STRUČNI RAD, 

HRVATSKO DRUŠTVO UMIROVLJENIH LIJEČNIKA HLZ-a 

Zagreb, 07. veljače 2017. godine 

 

IZVJEŠTAJ ODBORA ZA STRUČNI RAD HDUL HLZ-a OD 

09.02.2016. DO 07. VELJAČE 2017. GODINE 

 

Odbor za stručni rad Hrvatskoga društva umirovljenih liječnika HLZ-a djelovao je u sastavu, 

prof.dr.sc. Zvonimir Kaić, dr.med.dent., prof.dr.sc. Nikola Mandić, dr.med., prim. Božidar 

Orešković, dr.med., prof.dr.sc.Marjan Radej, dr.med. i prof.dr.sc. Mladen Vidović, dr.med. 

„Prvi utorci“ u mjesecu s početcima u 17,30 sati, bili su i u proteklom razdoblju okosnica 

ponude stručnih sadržaja članovima HDUL HLZ-a. Uz svako predavanje bio je priređen 

plakat, i sažetak.  

Predavanja su bila oglašavana na službenoj mrežnoj stranici hrdul.hr (Hrvatskoga društva 

umirovljenih liječnika HLZ-a) , hlz.hr (Hrvatskoga liječničkog zbora) u rubrici događanja, te 

na hkdm.hr (Hrvatske komore dentalne medicine) u rubrici „novosti“. Hrvatska liječnička 

komora bodovala je svako predavanje. 

01. Doc.dr.sc. Marina Šagud, specijalistica psihijatar, „Depresija danas“, velika dvorana 

HLD-a, Šubićeva 9, utorak, 01. ožujka 2016. godine  

02. Akademkinja Vida Demarin, specijalistica neurologije, „Mozak i kreativnost“, velika 

dvorana HLD-a, u Šubićevoj 9, u utorak, 5. travnja 2016., 17,30 sati 

03. Prof.dr.sc. Marjan Radej, specijalist urolog, „Rano otkrivanje uroloških tumora“, 

velika dvorana HLD-a, u Šubićevoj 9, u utorak, 3. svibnja 2016. godine, u 17,30 sati 

04. Dr.sc. Darko Perović, specijalist krirugije, „Liječenje boli (Pain management) u 

liječenju križobolje“ velika dvorana HLD-a, u utorak, 4. listopada 2016. godine, u 

17,30 sati 

05. Vlasta Vučevac, dr.med. „Palijativna skrb u Hrvatskoj“, velika dvorana HLD-a, u 

utorak, 8. studenog 2016. godine. 

06. Doc.dr.sc. Krešimir Štambuk, specijalist kardiolog, „Interventna kardiologija, 

moderna dijagnostika kardiovaskularnih bolesti“, velika dvorana HLD-a, u utorak, 06. 

prosinca 2016. godine, u 17,30 sati.  

Sva predavanja bila su na „oštrici noža“ suvremenih kretanja u zdravstvu, znanosti i društvu u 

Hrvatskoj i u svijetu. Puna dvorana slušatelja i bogata rasprava nakon predavanja obilježja su 

završnog četverogodišnjeg ciklusa ovoga Odbora. 

Članovi Društva bili su redovito obavještavani i o drugim stručnim skupovima (HLZ 

Podružnica Zagreb, AMZH Tribina, „Gerontološka tribina“) usmeno, e-poštom i Internetom, 

što je bio dodatni „vjetar u leđa“  za aktivno, zdravo starenje. 

U ime Odbora za stručni rad HDUL HLZ-a ističemo tijesnu suradnju s mr.sc. Peterom 

Brinarom, dr.med., predsjednikom Društva, a svim članovima zahvaljujemo se na povjerenju.  


