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POZIVNO PISMO
Poštovane kolegice i kolege,
u ime Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma HLZ-a i u svoje osobno
ime, osobita mi je čast i zadovoljstvo pozvati vas na 86. Dane dijabetologa, koji će
se održati u Zagrebu od 10. do 12. srpnja 2020. godine.
Ovoga puta, Danima dijabetologa u specifičnim okolnostima, nastavljamo
dugogodišnju tradiciju razmjene novih saznanja u liječenju osoba sa šećernom
bolešću. Obzirom na novonastalu situaciju uslijed COVID-19 pandemije koja
je u prvom dijelu ove godine promijenila naše živote, kako u privatnom tako i u
profesionalnom dijelu, program 86. Dana dijabetologa bit će posvećen upravo
izazovima u liječenju osoba sa šećernom bolešću tijekom COVID-19 pandemije.
Nedavno su objavljene smjernice za osobe sa šećernom bolešću i zdravstvene
djelatnike koje skrbe o oboljelima sa šećernom bolešću tijekom COVID-19
pandemije koje je pripremila Radna skupina Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti
metabolizma HLZ-a. Smjernice se temelje na preporukama svih međunarodnih
stručnih društava i Nacionalnog kriznog stožera Ministarstva zdravstva Republike
Hrvatske. Iako ne postoji dovoljno znanstvenih dokaza da su osobe sa šećernom
bolešću sklonije zarazi korona virusom, postoje vrlo jasni dokazi da su osobe sa
šećernom bolešću u većem riziku za razvoj težeg oblika bolesti i imaju veću smrtnost,
posebice osobe sa šećernom bolešću i pridruženom arterijskom hipertenzijom
odnosno razvijenom kardiovaskularnom bolešću. Sve navedeno ponovo stavlja
u prvi plan dobru regulaciju glikemije i ostalih rizičnih čimbenika u osoba sa
šećernom bolešću u ovim pandemijskim vremenima. Vjerujem da će program, u
kojem sudjeluju brojni predavači koji svakodnevno istražuju ovo zasad nepoznato
područje i koji su aktivno sudjelovali u zbrinjavanju osoba s korona infekcijom ili sa
sumnjom na korona infekciju, itekako privući vaš interes. Siguran sam da će svima
nama predavanja koristiti u svakodnevnoj praksi. Isto tako vjerujem kako će i ovi
Dani dijabetologa ispuniti svoj glavni cilj - unaprjeđenje skrbi osoba sa šećernom
bolešću Na kraju, koristim priliku zahvaliti se svima vama, liječnicima, medicinskim
sestrama edukatorima i kliničkim dijetetičarima, svima koji neprestano skrbite za
osobe sa šećernom bolešću u Republici Hrvatskoj. Osobito vam zahvaljujem na vašoj
nesebičnosti i požrtvovnosti koju ste iskazali tijekom ove kompleksne zdravstvene
i društvene situacije.
Doc.dr.sc. Dario Rahelić, FACE, FACN, FRCP Edin.
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TEMA:
• Dijabetes i COVID-19
MJESTO ODRŽAVANJA:
Hotel Hilton Garden Inn Zagreb
Radnička cesta 21
10000 Zagreb

CIJENA SMJEŠTAJA:
Hotel Hilton Garden Inn Zagreb, 10. - 12.7.2020.
Smještaj u jednokrevetnoj sobi iznosi		
Smještaj u dvokrevetnoj sobi			

2.000,00 kn po osobi
na upit

KOTIZACIJA:
Kotizacija iznosi 1.580,00 kn po osobi
Kotizacija se uplaćuje na transakcijski račun putničke agencije A.T.I. d.o.o. Pula
po izdanom predračunu.
KOTIZACIJA UKLJUČUJE: prisustvovanje stručnom programu, akreditaciju i potvrdu o
sudjelovanju, programske materijale, bodove Hrvatske liječničke komore, stanke za kavu
te pristup izložbenom prostoru.

