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Svečano otvorenje 6. e-kongresa 

FARMAKOTERAPIJSKI IZAZOVI  

U ENDOKRINOLOGIJI I DIJABETOLOGIJI 

i 

promocija sveučilišnog priručnika  

„ENDOKRINOLOŠKA ONKOLOGIJA“ 

 

koji će se održati  

u petak, 7. travnja 2017. godine s početkom u 9 sati  

u velikoj dvorani palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti  

Zagreb, Trg N. Š. Zrinskog 11 

 

    

 

Tema sljedećeg E-kongresa bit će „Prikazi slučajeva iz kliničke prakse u 

endokrinologiji i dijabetologiji“ i donijet će malo drugačiji pristup nego prethodni e-

kongresi. Kroz 15-20 izdvojenih kliničkih slučajeva iz svakodnevne endokrinološke i 

dijabetološke prakse cilj je iznijeti dijagnostičke i terapijske dileme s kojima se liječnici 

susreću u svakodnevnom radu. Koncept predavanja zamišljen je u dva dijela. Prvi dio u 

trajanju od oko 10 minuta predviñen je za prikaz izabranog bolesnika. U tom dijelu bit će 

moguće snimiti par kratkih isječaka sa samim bolesnikom iz anamneze ili statusa. 

Tehnička podrška za sam tijek snimanja bit će omogućena od strane tvrtke Dedal 

Komunikacije. U drugom dijelu predavanja cilj je u 10 minuta prikazati kratke spoznaje o 

toj bolesti, dijagnostičke i terapijske dileme, kao i iznošenje prijedloga i smjernica 

rješavanja istih. Prioritet i svrha šestog po redu E-kongresa je kroz izabrane kliničke 

slučajeve unaprijediti klinički pristup i liječenje bolesnika.  

Nakon svečanog otvorenja 6. e-kongresa slijedi promocija sveučilišnog 

priručnika “Endokrinološka onkologija” autora akademika Zvonka Kusića i prof. 

dr. sc. Milana Vrkljana. 



 

 
 
 

PROGRAM 
 
 
9:00 Svečano otvorenje 6. e-kongresa 
 
Na otvorenju će govoriti: 
 

- akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti 
    umjetnosti 
- prof. dr. sc. Željka Crnčević Orlić, predsjednica Hrvatskog 

endokrinološkog društva 
- prof. dr. sc. Maja Radman, prva dopredsjednica Hrvatskog društva za 
    endokrinološku onkologiju 
- mr. sc. Hrvoje Pezo, predsjednik Hrvatske komore dentalne medicine 
- prof. dr. sc. Milan Vrkljan, predsjednik Hrvatskog društva za 
    endokrinološku onkologiju 

 
Nakon svečanog otvorenja 6. e-kongresa slijedi promocija sveučilišnog 
priručnika „Endokrinološka onkologija“. 
 
Na promociji će govoriti: 
 

- akademik Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskog sabora 
- prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer 
    tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu 
- akademik Marko Pećina, tajnik Razreda za medicinske znanosti 
    Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
- prof. dr. sc. Milan Vrkljan, predsjednik Hrvatskog društva za 
    endokrinološku onkologiju, urednik sveučilišnog priručnika „Endokrinološka  

onkologija“ 
- akademik Zvonko Kusić, predsjednik Hrvatske akademije znanosti i 

umjetnosti, urednik sveučilišnog priručnika „Endokrinološka onkologija“ 
 
11:00 Svečani ručak u Hotelu Sheraton (Kneza Borne 2, dvorana Kralj 
Tomislav) 
 

 


