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Hrvatsko društvo za Alzheimerovu bolest i 
psihijatriju starije životne dobi (HDABPSŽD) 
Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ) je mlado 
društvo, osnovano pod kraj 2012. godine. Do sada 
je održano ukupno 8 stručnih sastanaka, a koji su 
bili bodovani sukladno Pravilniku Hrvatske 
liječničke komore, i na taj način između ostalog 
poslužili u produljenju liječničke licence.
Prvi takav stručni sastanak Društva održan je 11. 
ožujka 2013. godine, u Hrvatskom liječničkom 
domu. Nazočili su novoizabrani predsjednik 
HLZ-a, prof. dr. sc. Željko Krznarić te prof. Zijad 
Duraković, autor kapitalnih djela iz područja 
medicine starije životne dobi i predsjednik Društva 
za gerontologiju i gerijatriju, koji su tom prilikom 
pozdravili brojne prisutne i zaželjeli im puno 
uspjeha, aktivnosti i dugi vijek. Glavna radna tema 
tog sastanka bila je prezentacija časopisa Medix 
broj 101/102. Prof. dr. sc. Ninoslav Mimica, kao 
gost urednik, dao je pregled i osvrt na članke 
objavljene u okviru teme broja „Alzheimerova 
bolest i druge demencije“, a potom su svi autori 
ukratko prezentirali svoje članke. 
Drugi stručni sastanak ovog Društva bio je 20. 
prosinca 2013. godine, a odvijao se pod naslovom 
«Alzheimerova bolest - mogućnosti suvremene 
dijagnostike i standardne terapije u Hrvatskoj», a 
predavači su bili prof. dr. sc. Fran Borovečki i prof. 
dr. sc. Dinko Vitezić.
Treći stručni sastanak HDABPSŽD bio je 15. 
prosinca 2014. godine, a radilo se o 3. Okruglom 
stolu na temu Nacionalne strategije borbe protiv 
Alzheimerove bolesti. U radu Okruglog stola 
sudjelovali su brojni predstavnici Hrvatske 
Alzheimer alijanse.

Četvrti stručni sastanak našeg Društva održan je 
26. siječnja 2015. godine, a predavanje je održao 
prof. dr. sc. Anđelko Vrca pod naslovom 
«Neurobiološke osnove zadržavanja informacija u 
živčanom sustavu».
Peti stručni sastanak HDABPSŽD održan je 24. 
ožujka 2015. godine. Prvo je prof. dr. sc. Ninoslav 
Mimica održao predavanje pod naslovom 
«Rivastigmin u liječenju demencije», a zatim je dr. 
sc. Paola Presečki održala predavanje s naslovom 
«Sprečavanje «sagorijevanja» njegovatelja/skrbnika 
bolesnika sa demencijom».
Dana 07. i 08. prosinca 2015. godine, u Hotelu 
International u Zagrebu održana je «Prva 
edukativna konferencija o Alzheimerovoj bolesti 
(EdukAl 2015)», u organizaciji Hrvatske udruge za 
Alzheimerovu bolest, no kako su na istoj sudjelovali 
brojni stručnjaci HDABPSŽD, a i održali svoja 
predavanja, ovaj dvodnevni stručni skup računa se 
kao šesti stručni sastanak i ovog društva.
Sedmi stručni sastanak HDABPSŽD održan je 15. 
ožujka 2016. godine, a tom prilikom doc. dr. sc. 
Nataša Klepac govorila je o «Sličnostima i 
razlikama između Alzheimerove bolesti i 
frontotemporalne demencije».
Dana 04. srpnja 2016. održan je osmi stručni 
sastanak našeg Društva, po prvi puta u Klinici za 
psihijatriju Vrapče, a na istom je je Robert Derksen 
iz kompanije Neuronix prezentirao «NeuroAD 
System - novi terapijski pristup u Alzheimerovoj 
bolesti». Zaključno, stručni sastanci HDABPSŽD, 
iako do sada nisu bili mnogobrojni, donose 
zanimljive stručno/znanstvene teme te služe 
kontinuiranoj edukaciji liječnika.
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