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Izvještaj s otvorenja 6. E-kongresa i promocije sveučilišnog priručnika „Endokrinološka onkologija“ 

 

U petak 7. travnja 2017. godine u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održano je 

svečano otvorenje 6. E-kongresa pod nazivom „Prikazi slučajeva iz kliničke prakse u ednokrinologiji i 

dijabetologiji“. Organizatori ovogodišnjeg E-kongresa su Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti 

metabolizma „Mladen Sekso“, KBC Sestre milosrdnice i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. 

Kongres je otvorio predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Zvonko Kusić koji 

se osvrnuo na važnost stvaranja nove paradagime u edukaciji liječnika. Također je istaknuo značaj 

Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma „Mladen Sekso“ KBC-a Sestre milosrdnice 

u promociji hrvatske endokrinologije. Akademik Kusić naglasio je održavanje tradicije ovogodišnjim 

šestim po redu E-kongresom. Nakon akademika Kusića, uzvanike je pozdravila predsjednica 

Hrvatskog endokrinološkog društva prof. Željka Crnčević Orlić koja je kazala kako se kroz projekt E-

kongresa podignuo nivo endokrinologije u Republici Hrvatskoj ali i široj regiji, te je omogućio 

dostupnost kvalitetnog i besplatnog znanja svim liječnicima. Prva dopredsjednica Hrvatskog društva za 

endokrinološku onkologiju prof.dr.sc. Maja Radman podsjetila je o počecima stvaranja E-kongresa kao 

nekad avangardne ideje, a danas činjenice i kontinuuma u mogućnosti pristupa brzih konzultacija iz 

svih najvažnijih tema iz endokrinologije i dijabetologije. Ispred Hrvatskog liječničkog zbora uzvanike 

je pozdravio mr.sc. Hrvoje Pezo, predsjednik Hrvatske komore dentalne medicine, koji je istaknuo 

vrijednosti E-kongresa kroz bogatu zbirku predavanja na hrvatskom jeziku iz područja endokrinologije 

i dijabetologije koja je dostupna svima. Prof.dr.sc. Velimir Božikov u svom obraćanju osvrnuo se na 

simboliku današnjeg dana kojim se obilježava Svjetski dan zdravlja, kao i na važnost prof.dr.sc. 

Andriju Štampara, ne samo u okvirima hrvatske nego i svjetske medicine. Na kraju, govorio je jedan 

od organizatora E-kongresa, prof.dr.sc. Milan Vrkljan, predsjednik Hrvatskog društva za 

endokrinološku onkologiju. Prof.dr.sc. Milan Vrkljan naglasio je glavni cilj pokretanja E-kongresa kao 

oblik prilagodljive, dostupne i besplatne edukacije svim liječnicima bez obzira na mjesto, radno 

vrijeme i druge obaveze.  

Nakon otvorenja 6. E-kongresa slijedila je svečana promocija sveučilišnog priručnika 

„Endokrinološka onkologija“ urednika akademika Zvonka Kusića i prof.dr.sc. Milana Vrkljana. U 

realizaciji priručnika sudjelovalo je 68 vrhunskih stručnjaka koji se bave dijagnostikom i liječenjem 

tumora endokrinih žlijezda. Kroz 7 poglavlja na jednostavan i praktičan način, a prema najnovijim 

znanstvenim spoznajama obuhvaćene su sve teme iz područja endokrinološke onkologije. Priručnik je 

namijenjen studentima dodiplomskog studija medicine, obiteljskim liječnicima, no i liječnicima raznih 

specijalnosti koji su uključeni u zbrinjavanje bolesnika s tumorima endokrinih žlijezda. Primarni cilj 

ovog priručnika jest pružiti pomoć i razriješiti dijagnostičke i terapijske dileme koje se nameću u 

svakodnevnoj kliničkoj praksi. U ime Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu govorio je dekan 

Marijan Klarica, koji je istaknuo priručnik „Endokrinološka onkologija“ kao značajan doprinos 

edukaciji i širenju znanja. Također se osvrnuo na stotu obljetnicu postojanja Medicinskog fakulteta u 

Zagrebu koja se obilježava ove godine. Prof.dr.sc. Miljenko Šimpraga, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 

naglasio je važnost znanstvene i publikacijske aktivnosti Medicinskog fakulteta koja značajno 

doprinosi ugledu Sveučilišta u svijetu. Tajnik Razreda za medicinske znanosti HAZU prof.dr.sc. 

Marko Pećina, ukazao je na vrijednost priručnika kroz konciznost, preciznost i aktualnost u iznošenju 

problematike endokrinološke onkologije. Na kraju promocije obratili su se i urednici priručnika 
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akademik Zvonko Kusić i prof.dr.sc. Milan Vrkljan koji su se zahvalili svim suradnicima priručnika te 

naglasili njegov doprinos u endokrinološkoj onkologiji u Republici Hrvatskoj. 
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