
HALO HALO INFO TELEFON HSDU-a 
 

 
Svakog utorka i četvrtka pozivom na broj 01 55 30 503 od 17:00 do 19:00 sati  

možete razgovarati s našim dežurnim stručnjakom/stručnjakinjom. 
 

 
Raspored za svibanj i lipanj 2021. 

DATUM TEMA STRUČNI SURADNIK 

04.05.2021. KARDIOLOG 
Želite li savjet o dijabetesu i kardiovaskularnim bolestima, 
koronarnoj bolesti srca, perifernoj arterijskoj bolesti, 
prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju, obratite se našoj 
dežurnoj liječnici. 

Neva Brkljačić, dr. med., spec. 
internistica i kardiologinja, SK „Vuk 
Vrhovac“, KB Merkur 
 

06.05.2021. DIJABETES 
Želite li savjet vezano uz šećernu bolest i akutne i kronične 
komplikacije, posebice o dijabetičkom stopalu te prevenciji, 
ranom otkrivanju i liječenju, nazovite našega dežurnog 
liječnika. 

 
Krešimir Martinac, dr. med., internist i 
dijabetolog, SK „Vuk Vrhovac“, KB 
Merkur 

11.05.2021. PREHRANA 
Trebate li savjet o dijetoterapiji, tjelesnoj aktivnosti, 
samozbrinjavanju i samokontroli šećerne bolesti, obratite se 
našoj diplomiranoj medicinskoj sestri. 

 
Snježana Gaćina, dipl. med. techn., 
glavna sestra Zavoda za šećernu bolest SK 
„Vuk Vrhovac“, KB Merkur 

13.05.2021. DIJABETES 
Trebate li savjet vezano uz šećernu bolest tipa 1 ili tipa 2 i 
akutne i kronične komplikacije, o prevenciji, ranom 
otkrivanju i liječenju, tada nazovite našega dežurnog 
liječnika. 

dr. sc. Tomislav Božek, dr. med., 
endokrinolog – dijabetolog, SK „Vuk 
Vrhovac“, KB Merkur 

18.05.2021. DIJABETIČKO STOPALO 
Imate li problema sa stopalima (poremećaji cirkulacije krvi, 
oštećenje živaca, sprječavanje ozljeda, kada se obratiti 
liječniku), savjeti i informacije naše glavne sestre bit će Vam 
korisni.  

 
Vilma Kolarić, dipl. med. techn., glavna 
sestra, SK „Vuk Vrhovac“, KB Merkur 

20.05.2021. DIJABETES OPĆENITO I SUVREMENE TEHNOLOGIJE U 
LIJEČENJU ŠEĆERNE BOLESTI 

Želite li razgovarati ili se posavjetovati s našim dežurnim 
liječnikom, možete mu postaviti različita pitanja vezana za 
šećernu bolest, liječenje tabletama i/ili inzulinom, 
suvremenim tehnologijama i slično. 

 
dr. sc. Mladen Grgurević, dr. med., spec. 
internist, endokrinolog – dijabetolog, SK 
„Vuk Vrhovac“, KB Merkur 

25.05.2021. NEUROLOG 
Želite li se savjetovati o neurološkim komplikacijama šećerne 
bolesti, oštećenju osjeta i živaca, prevenciji i liječenju 
dijabetičke polineuropatije, tada nazovite našu dežurnu 
liječnicu. 

 
prim. dr. sc. Sandra Vučković Rebrina, dr. 
med., neurologinja, SK „Vuk Vrhovac“, KB 
Merkur  
 

27.05.2021. OFTALMOLOG 
Želite li razgovarati o očnim promjenama kao komplikaciji 
šećerne bolesti te prevenciji, liječenju i terapijskim 
mogućnostima, tada nazovite našega dežurnog liječnika. 

dr. sc. Romano Vrabec, dr. med., 
oftalmolog, SK „Vuk Vrhovac“, KB Merkur 

01.06.2021. KARDIOLOG 
Želite li savjet o dijabetesu i kardiovaskularnim bolestima, 
koronarnoj bolesti srca, perifernoj arterijskoj bolesti, 
prevenciji, ranom otkrivanju i liječenju, obratite se našoj 
dežurnoj liječnici. 

 
Neva Brkljačić, dr. med., spec. 
internistica i kardiologinja, SK „Vuk 
Vrhovac“, KB Merkur 
 



 

08.06.2021. PREHRANA 
Trebate li savjet o dijetoterapiji, tjelesnoj aktivnosti, 
samozbrinjavanju i samokontroli šećerne bolesti, obratite se 
našoj diplomiranoj medicinskoj sestri. 

 
Snježana Gaćina, dipl. med. techn., 
glavna sestra Zavoda za šećernu bolest SK 
„Vuk Vrhovac“, KB Merkur 

10.06.2021. DIJABETES 
Trebate li savjet vezano uz šećernu bolest tipa 1 ili tipa 2 i 
akutne i kronične komplikacije, o prevenciji, ranom 
otkrivanju i liječenju, tada nazovite našega dežurnog 
liječnika. 

 
dr. sc. Tomislav Božek, dr. med., 
endokrinolog – dijabetolog, SK „Vuk 
Vrhovac“, KB Merkur 
 

15.06.2021. DIJABETIČKO STOPALO 
Imate li problema sa stopalima (poremećaji cirkulacije krvi, 
oštećenje živaca, sprječavanje ozljeda, kada se obratiti 
liječniku), savjeti i informacije naše glavne sestre bit će Vam 
korisni.  

 
Vilma Kolarić, dipl. med. techn., glavna 
sestra, SK „Vuk Vrhovac“, KB Merkur 

17.06.2021. DIJABETES OPĆENITO I SUVREMENE TEHNOLOGIJE U 
LIJEČENJU ŠEĆERNE BOLESTI 

Želite li razgovarati ili se posavjetovati s našim dežurnim 
liječnikom, možete mu postaviti različita pitanja vezana za 
šećernu bolest, liječenje tabletama i/ili inzulinom, 
suvremenim tehnologijama i slično. 

 
dr. sc. Mladen Grgurević, dr. med., spec. 
internist, endokrinolog – dijabetolog, SK 
„Vuk Vrhovac“, KB Merkur 

24.06.2021. OFTALMOLOG 
Želite li razgovarati o očnim promjenama kao komplikaciji 
šećerne bolesti te prevenciji, liječenju i terapijskim 
mogućnostima, tada nazovite našega dežurnog liječnika. 

dr. sc. Romano Vrabec, dr. med., 
oftalmolog, SK „Vuk Vrhovac“, KB Merkur 

29.06.2021. DIJABETES 
Želite li savjet vezano uz šećernu bolest i akutne i kronične 
komplikacije, posebice o dijabetičkom stopalu te prevenciji, 
ranom otkrivanju i liječenju, nazovite našega dežurnog 
liječnika. 

 
Krešimir Martinac, dr. med., internist i 
dijabetolog, SK „Vuk Vrhovac“, KB 
Merkur 


