ODBOR ZA STRUČNI RAD,
HRVATSKO DRUŠTVO UMIROVLJENIH LIJEČNIKA HLZ-A
Zagreb, 06. veljače 2018. godine

IZVJEŠTAJ ODBORA ZA STRUČNI RAD HDUL HLZ-a, OD 07.
VELJAČE 2017. DO 06. 02. 2018. GODINE
Odbor za stručni rad Hrvatskoga društva umirovljenih liječnika HLZ-a, djelovao je u sastavu,
prof. dr. sc. Ana Jo Osvatić, dr. med., prof. dr. sc. Zvonimir Kaić, dr. med. dent., prof. dr. sc.
Nikola Mandić, dr. med., prof. dr. sc. Marjan Radej, dr. med., a izabran je 07. veljače 2017.
godine.
„Prvi utorci“ u mjesecu, u Velikoj dvorani Hrvatskoga liječničkog doma, s početcima u 17,30
sati, bili su okosnica stručnih sadržaja članova HDUL HLZ-a. Svako predavanje bilo je
najavljeno plakatom, Internetskim pozivom članovima u njihove sandučiće, uz koji je bio
dodan i sažetak predavanja, koji su bili oglašeni i na službenoj mrežnoj stranici HDUL HLZ-a
hrdul.hr, te na mrežnoj stranici HLZ-a, u rubrici događanja i Nove objave, kao i na mrežnoj
stranici Hrvatske komore dentalne medicine hkdm.hr.
01. Tatjana Pandak, dr. med., specijalistica hitne medicine: „Zbrinjavanje bolesnika s
moždanim udarom u izvanbolničkim uvjetima“, utorak, 07. ožujka 2017. godine,
17,30 sati
02. Prof. dr. sc. Damir Nemet, KBC Zagreb: „Transplantacija krvotvornih matičnih
stanica – svijet i Zagreb, 1983. – 2016., utorak, 04. travnja 2017. godine, 17,30 sati
03. Vedran Ćurković, dr. med., specijalist ortopedije, OB Karlovac: „Novosti u
endoprotetici kukova i koljena“, utorak, 2. svibnja 2017. godine, 17,30 sati
04. Prim. Eduard Rod, dr. med., specijalist ortoped, Specijalna bolnica Sv. Katarina:
„Terapija matičnim stanicama u artrozi kuka i koljena“, 03. listopada 2017. godine
05. Prim. dr. sc. Ladislav Krapac, dr. med., specijalist fizijatar & reumatolog, AMZH:
„Što znamo o bolnim sindromima kralješnice“, 07. studenoga 2017. godine
06. Prof. dr. sc. Ivan Mikula, dr. med., specijalist neurolog, Specijalna bolnica Sv.
Katarina: „Neurološka dijagnostika bolesnika s neurološkim tegobama zbog bolesti
lokomotornog sustava“, 5. prosinca 2017. godine
Puna dvorana slušatelja i sadržajne rasprave nakon predavanja, prilog su tvrdnji da je ostvaren
cilj trajnog obrazovanja, liječnik jednom, liječnik za cijeli život.
Uz „prve utorke“, članovi Društva bili su redovito obavještavani i o stručnim skupovima
drugih organizatora, kao što je HLZ Podružnica Zagreb, AMZH Tribina, „Gerontološka
tribina“ Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.
Prim. mr. sc. Peter Brinar, dr. med., specijalist vaskularni kirurg, predsjednik HDUL HLZ,
bio je medijator za gornja predavanja, na čemu mu dugujemo zahvalnost.

