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Poštovane kolegice i kolege,

osobita mi je čast i zadovoljstvo pozvati Vas, u ime Hrvatskog društva za 
dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a i u svoje osobno ime, na 85. Dane 
dijabetologa, koji će se održati od 22. do 24. studenog 2019. godine, na 
Plitvičkim jezerima.

Tema ovih dana dijabetologa je dijabetičko stopalo, kao jedna od 
komplikacija šećerne bolesti, koja postaje sve izraženiji problem.

Vjerujem da će program, u kojem sudjeluju brojni predavači, privući Vaš 
interes, da će Vam predavanja koristiti u svakodnevnoj praksi i da će 
ovaj simpozij ispuniti svoj glavni cilj, a to je unaprjeđenje skrbi osoba sa 
šećernom bolešću u Republici Hrvatskoj. 

Na kraju, koristim priliku zahvaliti se svima Vama, liječnicima, medicinskim 
sestrama edukatorima i kliničkim dijetetičarima, koji skrbite za osobe sa 
šećernom bolešću u Republici Hrvatskoj. 

Doc.dr.sc. Dario Rahelić, FACE, FACN, FRCP Edin. 
Predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma
Hrvatskog liječničkog zbora



MJESTO ODRŽAVANJA:
Hotel „Jezero“
Plitvička jezera, 
53231 Plitvička jezera

CIJENA SMJEŠTAJA: 
Hotel „Jezero“,  22.-24.11.2019.
Smještaj u jednokrevetnoj sobi iznosi  2.590,00 kn po osobi 
Smještaj u dvokrevetnoj sobi     na upit

KOTIZACIJA:
Kotizacija iznosi 1.480,00 kn po osobi 

Kotizacija se uplaćuje na transakcijski račun putničke agencije A.T.I. d.o.o. Pula 
po izdanom predračunu.

KOTIZACIJA UKLJUČUJE: koktel dobrodošlice, prisustvovanje stručnom programu, 
akreditaciju i potvrdu o sudjelovanju, programske materijale, bodove Hrvatske liječničke 
komore, stanke za kavu te pristup izložbenom prostoru.

TEMA:
• Dijabetičko stopalo


