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4. HRVATSKI KONGRES IZ LIJEČENJA BOLI 
Hotel Osijek, Osijek  

17.- 19. svibnja 2018. 
 

Poštovane kolegice i kolege, dame i gospodo, dragi prijatelji, 

4. hrvatski kongres iz liječenja boli s međunarodnim sudjelovanjem, najvažniji je stručni skup  
Hrvatskog društva za liječenje boli –Hrvatskog liječničkog zbora, a održati de se u Osijeku. od 17. do 
19. svibnja 2018. godine u Hotelu Osijek. Kongres je namijenjen svim liječnicima, osobito liječnicima 
obiteljske medicine, fizijatrima, onkolozima, anesteziolozima, neurolozima, a također i svim 
kolegama kirurških struka. Zastupljene de biti sve teme iz medicine boli, a uz domade predavače, svoj 
poziv su potvrdili najistaknutiji eksperti koja se bave liječenjem boli, a to su prof. Judi Turner 
predsjednica krovnog svjetskog društva iz liječenja boli - IASP, prof. Bart Morlion, predsjednik 
europskog društva za liječenje boli - EFIC, doc.dr.sc.Nevenka Krčevski Škvarč, prof.dr.sc.Leonardo 
Kapural, prof.dr.sc. Luis Villanueva, te mnogi drugi. Uvjeren sam da dete i Vi zasigurno pronadi 
mogudnosti za svoj dolazak na ovaj prestižni kongres. 

Veselimo se Vašem dolasku i zajedničkom druženju u Osijeku                          

                  

                doc.prim.dr.sc.Ivan Radoš, dr.med. 

           Predsjednik Hrvatskog društva za liječenje boli -   

                      Hrvatskog liječničkog zbora  

 
Teme 

 edukacija u medicini boli 

 akutna poslijeoperacijska bol 

 mišidno-koštana bol 

 neuropatska bol 

 bol kod onkološkog bolesnika  

 bol kod djece 

 intervencijski zahvati u liječenju boli 

 slobodne teme 

Radionice 

 intervencijski zahvati u liječnju boli- na 
kadaverima 

 Ultrazvuk u liječenju boli 

 multidisciplinarno liječenje boli: 

 radionica sa radnim terapeutom 

 radionica sa fizioterapeutom 

 radionica s psihologom 
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Posteri 
Pozivamo sve zainteresirane da prijave postere na navedene teme i ukratko usmeno prikažu rezultate 
postignute u kliničkom i istraživačkom radu. 
 
Upute za pisanje sažetaka 
Sažetci predavanja i sažetci postera dostavljaju se na jednom listu A4 formata, s jednostrukim 
proredom, a uključuju naslov, autore (puno ime i prezime), adresu ustanove te kratak sadržaj. 
Sažetke poslati na e-mail 
adresu mrsoandrea385@gmail.com te u kopiji/cc: agencija@zutimacak.hr  
Pravodobno pristigli sažetci bit de objavljeni u knjizi sažetaka. Sve sažetke za postere pregledat de 
članovi Znanstvenog odbora i izabrati najzanimljivije za kratak usmeni prikaz (5 minuta) na Kongresu. 
Tri najbolja postera bit de primjereno nagrađena.  
 
Rok za primitak sažetaka: do 01.04.2018. 
Bodovi 
Za sudjelovanje na Kongresu svi registrirani (aktivni i pasivni) sudionici bit de bodovani prema 
pravilniku odgovarajudih komora. 
 

KOTIZACIJE Do 31.03.2018. 0d 01.04.2018.  

Specijalisti 2000 kn 2500 kn 

Specijalizanti 1000 kn 1500 kn 

Farmaceutske firme 1000 kn 1500 kn 

Osobe u pratnji 500 kn 500 kn  

Studenti 300 kn 300 kn 
 

Kotizacija uključuje: torbu s materijalima i knjigom sažetaka, bedž za su djelovanje na svečanom 
otvorenju, radnom dijelu Kongresa, satelitskim simpozijima, izložbi farmaceutskih tvrtki, koktelu 
dobrodošlice, okrjepi tijekom stanka, kongresnoj večeri te bodove za sudjelovanje. 
 
Sve obavijesti za sudionike, izlagače, oglašivače i sponzore potražite kod tehničkog 
organizatora ili tajnice kongresa gospođe Andree Mršo : 
 

Žuti mačak d.o.o. 
Sandra Šutić, Christian Vrdoljak 
Green Gold centar; Radnička cesta 52; 10000 Zagreb, Hrvatska 
Tel. +385 1 4880 610; Fax +385 1 4880 612; GSM +385 99 257 2470 
E-mail: agencija@zutimacak.hr  ; 
 www.zutimacak.hr 
 
Andrea Mršo,  
Tel 031511502;  
Mob: 0994486805 
E-mail: mrsoandrea385@gmail.com 
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