ARHIVA OBAVIJESTI
Važna obavijest članovima!
Oni koji nisu platili članarinu za prošlu godinu molimo da to izvrše najkasnije do
31.1.2014.
Podaci za plaćanje

Poziv na stručni sastanak
18. lipnja, 2013 g. (utorak) u 13.30 sati
u velikoj predavaonici
Hrvatskog liječničkog doma, Zagreb, Šubićeva 9
1. Prim. dr. sc. Zoran Mitrović: "Smjernice dijagnostike i terapije nasljednih
neuromuskularnih bolesti"
2. Razno.
Druženje u caffe klubu

poziv, u pdf-u

POŠTOVANI IZLAGAČI I SPONZORI
U prilogu je cjenik ponude za izlagače i sponzore za potrebe organizacije tečaja 1.
kategorije „Novosti u dijagnostici i liječenju polineuropatija" koji će se održati 22.
ožujka 2013. u Edukacijskom centru KBC-a „Zagreb“, dvorana Botteri.
Cjenik u pdf formatu

„Novosti u dijagnostici i liječenju polineuropatija“
Doc.dr.sc. Ervina Bilić, Prof.dr.sc. Marija Žagar
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i KBC-Zagreb, KBC-Zagreb - Klinika za
neurologiju, Hrvatsko društvo za neuromuskularne bolesti i kliničku
elektromioneurografiju HLZ-a, Hrvatski liječnički zbor
Liječnička komora, Hrvatsko neurološko društvo
Tečaj je bodovan od strane HLK sa 10 bodova za slušače i
12 bodova za predavače
KBC Zagreb-Rebro, Edukacijski centar dvorana Botteri,
22. ožujka 2013. u 8.30 h.
Kontakt osoba: Milica Jug, vft -Tel.: 01 2376 408
E-mail: predbiljezbe.emg.nrl@kbc-zagreb.hr, ervina.bilic@mef.hr
Kotizacija: 600 kn za specijaliste i 300 kn za specijalizante.
Nema kotizacije za umirovljene liječnike.
program u pdf formatu

3. Hrvatski kongres

"Dileme u neurologiji"
s međunarodnim sudjelovanjem
Šibenik, 17-21. 10. 2012.
program u pdf formatu

POZIVAMO VAS NA FILMSKA VEČER
četvrtak 13.9.12.
u HLZ-u s početkom u 18,00 sati.

Film "Brižni vrtlar" govori o temi AIDSA u Africi i pohlepi farmaceutskih tvrtki :
"U udaljenoj regiji sjeverne Kenije aktivistica Tessa Quayle (Rachel Weisz) je
pronađena brutalno ubijena. Tessin prijatelj, doktor, je nestao
s poprišta nesreće i sve ukazuje na zločin iz strasti. Članovi Britanskog visokog
povjerenstva u Nairobiju pretpostavljaju da će Tessin udovac,
blagi i neambiciozni kolega Justin Quayle (Ralph Fiennes) stvar prepustiti njima. No ni
ne znaju koliko su u krivu.
Progonjen sumnjom i tračevima o navodnoj ženinoj nevjeri , Qualye iznenadi baš sve
kada se uputi na riskantno putovanje koje će ga odvesti na tri kontinenta. Koristivši
privilegiju pristupa diplomatskim tajnama riskirat će vlastiti život ne bi li razotkrio istinu zavjeru mnogo opasniju nego li je mogao pretpostaviti. U flashbackovima saznajemo
da je Tessa bila upletena u borbu protiv AIDSA i korumpirane kompanije koja
distribuira opasan lijek Dypraxa (izaziva pobačaj), a osim detalja iz prošlosti Quayle
para, postaje jasno da je Justin također postao lovina."
Plakat

Split 21. i 22. rujna 2012.
u organizaciji Kliničkog odjela za neurologiju, Klinike za dječje bolesti, KBC Split i
Hrvatskog društva za dječju neurologiju
Simpozij o neuromuskularnim bolestima
s međunarodnim sudjelovanjem
Mjesto održavanja je Mediteranski institut za istraživanje života
više na: www.nmdsplit2012.com.hr

PRVA OBAVIJEST
HLZ i LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ
organiziraju znanstveni skup
s međunarodnim sudjelovanjem

XIII. lošinjska škola prirodnih ljekovitih činitelja
‚‚Zdravlje i turizam u Hrvatskoj’’
Veli Lošinj, 7.-8. rujna 2012.
poziv u pdf formatu

AMZH, HLZ i GRAD KLANJEC
organiziraju tradicionalni stručno - znanstveni skup
Četvrti proljetni susreti u Klanjcu
„Zdravstveni turizam i baština"
Klanjec, 20.-21. travnja 2012.
poziv u pdf formatu

PRVA OBAVIJEST
ŠESTI KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA
NEUROVASKULARNE POREMEĆAJE
HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA
s međunarodnim sudjelovanjem
održat će se od 22.-24. studenoga 2012. u Zagrebu
Suorganizatori:
Klinika za neurologiju KBC "Sestre milosrdnice"
Hrvatsko neurološko društvo HLZ-a
poziv u pdf formatu

Pozivamo zaiteresirane kolege na slijedeći sastanak Hrvatskog Neurološkog Društva i
predavanje
12. ožujka 2012. u 13 sati
u Velikoj sali HLZ-a u Šubićevoj 7, Zagreb
"Medicina temeljena na dokazima: Procjena opravdanosti različitih metoda u
liječenju akutnog ishemičkog moždanog udara"
Predavač je prof. Ivo Lušić
Nazočnost se boduje prema Pravilniku.

Tečaj ''Huntingtonova bolest: multidisciplinarni pristup''
Sanja Hajnšek, Srđana Telarović i Nina Canki-Klain
Prva obavijest u pdf formatu

Neuromuskularne komplikacije šećerne
bolesti
Voditeljice tečaja: Doc. dr. sc. Ervina Bilić i Prof. dr. sc. Marija Žagar

Zagreb, 30. ožujak 2012. godine
Edukacijski centar Medicinskog fakulteta i KBC-a Zagreb
(dvorana Botteri)
KBC Rebro, Kišpatićeva 12
Program u pdf formatu

Kotizacija za specijaliste 600 kn, za specijalizante 300 kn
Kotizacija se može uplatiti za vrijeme registracije na dan tečaja ili na
ziro račun HLZ: 2360000-1101214818 s pozivom na broj 268-524 i naznakom
"za tečaj Neuromuskularne komplikacije šećerne bolesti"
Tečaj organiziraju:
Hrvatsko društvo za neuromuskularne bolesti i kliničku
elektromioneurografiju Hrvatskog liječničkog zbora
Referentni centar za neuromuskularne bolesti i kliničku
elektromioneurografiju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske
Hrvatsko neurološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora
Klinički bolnički centar "Zagreb"
Klinika za neurologiju Medicinskog fakulteta Sveučiliš ta u Zagrebu i
Klinickog bolničkog centra "Zagreb"
Hrvatski liječnički zbor
Hrvatska liječnička komora
Kontakt osobe: Doc.dr.sc. Ervina Bilic, Milica Jug, vft
E-mail adrese: ervina.bilic@mef.hr
predbiljezbe.emg.nrl@kbc-zagreb.hr
Mob: 091 577 27 25
Tel: 01 2376 408

Sveučilište u Zagrebu - Medicinski fakultet
Klinika za neurologiju
Referentni centar ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH za neuromuskularne
bolesti
Hrvatsko društvo za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju
organiziraju
Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja
I kategorije

Neuropatija i kronična bol
Voditeljice tečaja: Doc. dr. sc. Ervina Bilić i Doc. dr. sc. Marija Žagar
Zagreb, 15. travnja 2011. godine
Edukacijski centar Medicinskog fakulteta i KBC-a Zagreb
(dvorana Hahn)
KBC Rebro, Kišpatićeva 12
Preuzmite prijavu i program u pdf formatu

HLZ, Hrvatskodruštvo za intenzivnu medicinu i Klinika za anesteziologiju,
reanimatologiju i intenzivno liječenje KB"Dubrava" organiziraju
25. i 26. 02. 2011. u Kliničkoj bolnici " Dubrava"
" IV. međunarodni kongres o hemodinamskom monitoriranju"
više na: www.hdim.org

POZIVAMO ČLANOVE NA STRUČNO-ZNANSTVENI SKUP
Hrvatsko onkološko društvo i Zaklada onkologija održati će stručno - znanstveni
sastanak u Hrvatskom liječničkom zboru, Šubićeva 9, Zagreb, u četvrtak 27. siječnja u
18 sati.
Dnevni red:
1.
2.
3.

Uvodna riječ – prof. dr. sc. Mirko Šamija, predsjednik Zaklade onkologija
Uloga Zaklade onkologija u prevenciji, znanosti, obrazovanju i kulturi života –
prof. dr. sc. Slavko Kulić, član stručnog vijeća programa «Strategija» Zaklade
onkologija
Rasprava

Simpozij
Gdje smo u neurologiji 2010?
Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb
petak, 10.12.2010.

Preuzmite poziv i program u pdf formatu

Hrvatskodruštvo za spolno prenosive bolesti Hrvatskog liječničkog zbora i
Katedra za dermatovenerologiju MF
organiziraju
Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije
SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI – NOVI OBZORI
11. prosinca 2010. god
Preuzmite poziv i program u pdf formatu

Međunarodni simpozij „Palijativna medicina u 21. stoljeću – izazov za zdravstvo i
zajednicu“
subota, 27.11. 2010. godine od 9-13 sati
dvorana „M. Čačković“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Ovaj je simpozij prihvaćen od strane Medicinskog fakulteta kao tečaj stalnog
medicinskog usavršavanja I. Kategorije, a biti će bodovan i od strane HLK.
Preuzmite poziv u pdf formatu

Pozivamo članove na Tribinu:
"EUTANAZIJA - DANAS"
koja će se održati u petak 26.11.2010. u prostorijama HLZ s početkom u 16.00 sati
Glavni tajnik HDNDT / Secretary-General CSNDT
Prim.mr.sc. Nikola Jankovic, dr.med.
KB Sveti Duh, Interna klinika
Sveti Duh 64, HR-10000 Zagreb
E-mail: tajnik@hdndt.org
www.hdndt.org

Preuzmite poziv u pdf formatu

NATJEČAJ ZA DODJELU ODLIČJA U 2010 GODINI
Glavni odbor Hrvatskoga liječničkog zbora
Povjerenstvo za odličja i priznanja Hrvatskoga liječničkog zbora
Raspisuje NATJEČAJ
Za odličja i priznanja Hrvatskoga liječničkog zbora u 2010. godini
Na temelju Pravilnika o odličjima i priznanjima Hrvatskoga liječničkog zbora,
prihvaćenog 20. rujna 2005. godine, prijedlozi podružnica i stručnih društava
Hrvatskoga liječničkog zbora za odličja i priznanja Zbora dostavljaju se Glavnom
odboru HLZ-a, Povjerenstvo za odličja i priznanja najkasnije do 31. listopada 2010.
godine, s ispunjenim upitnikom za predlaganje odličja. Kasnije pristigli i nepotpuni
prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.
Odličja i priznanja bit će prihvaćena i objavljena na 119. redovitoj godišnjoj skupštini
Hrvatskoga liječničkog zbora 26. veljače 2011. godine.
Upitnici za predlaganje odličja mogu se podići u Tajništvu HLZ-a u Zagrebu i na webstranici HLZ-a: www.hlz.h
JAVNA TRIBINA: Kuda ide hrvatsko zdravstvo u zajednici?
Koalicija udruga u zdravstvu organizira javnu tribinu Kuda ide hrvatsko zdravstvo u
zajednici? - Kako obnoviti funkcije domova zdravlja koja će se održati 19. listopada
2010., u 10:00 sati, u dvorani Tribine grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb.
Poziv na tribinu nalazi se u privitku.
Pozivam Vas da dođete i sudjelujete u raspravi koja će uslijediti nakon izlaganja te Vas

molimo da Poziv proslijedite svima za koje smatrate da će ih interesirati ova tema.
Preuzmite Poziv u pdf formatu
POZIV NA SUDJELOVANJE
44th Scientific Meeting of European Society for Pediatric Nephrology
Dubrovnik, 14-17.9 2011.
Sve informacije mogu se naći na www.espn2011.com.
Suorganizator: Hrvatsko društvo za pedijatrijsku nefrologiju HLZ

