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Poštovane kolegice i kolege, 

prof.dr.sc. Dario Rahelić, dr.med.

 Veliko mi je zadovoljstvo pozvati Vas u ime Hrvatskog društva za
dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora i svoje osobno
ime na 91. Dane dijabetologa koji će se održati na Plitvičkim Jezerima, od
25. do 27. studenog 2022. godine. 
Danima dijabetologa nastavljamo dugogodišnju tradiciju razmjene novih
saznanja u liječenju bolesnika sa šećernom bolešću. Program 91. Dana
dijabetologa bit će posvećen organizaciji skrbi osoba sa šećernom
bolešću u Republici Hrvatskoj.
 Vjerujem da će program u kojem će sudjelovati brojni predavači privući
naše članove, kao i sve koji skrbe o bolesnicima sa šećernom bolešću.
Pozivam Vas da svojim sudjelovanjem skup učinite još uspješnijim i
kvalitetnijim. Nadam se da će Vam predavanja skupa biti korisna u
svakodnevnoj praksi i da će Vam boravak na Plitvičkim Jezerima biti
ugodan i ostati Vam u lijepom sjećanju.



TEME PREDAVANJA

1) Organizacija dnevne bolnice

2) Organizacija ambulante za dijabetičko stopalo

3) Specifičnost organizacije edukacije osoba sa šećernom bolešću 

4) Primjena modernih tehnologija 

5) Zbrinjavanje kardiovaskularnih komplikacija u centrima za dijabetes

6) Zbrinjavanje bubrežnih komplikacija u centrima za dijabetes
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