Poštovane članice i članovi Hrvatskoga liječničkog zbora,
drage kolegice i kolege!
Bliži se kraj još jedne uspješne godine i ulazimo u vrijeme radosti i mira. Naši izazovi iz godine su u godinu sve brojniji. Naš
je poziv osjetljiv, prožet brojnim zadaćama koje nerijetko pobuđuju veliku pozornost šire javnosti. Bez obzira na sve, Hrvatski
liječnički zbor, iako vremešan, još je izrazito aktivan: usavršavamo se u stručnim i znanstvenim poljima, štitimo svoje interese i
nastojimo ne zaboraviti cilj svojega liječničkog poslanja – zaštitu zdravlja naroda.
Ulazimo u najljepše razdoblje u godini. Adventsko razdoblje uvijek je prožeto osjećajima topline, iščekivanja, nježnosti i
veselja. Uza sve emocije koje nas prožimaju, nastojmo mladim naraštajima, drage kolegice i kolege, prenijeti i prave vrijednosti
te nova iskustva u duhu tradicije koju trebamo uvijek njegovati.
Hrvatski liječnički zbor kao strukovna krovna udruga doktora medicine i doktora dentalne medicine osnovan je daleke
1874. godine i postoji već 145 godina neprekidno štiteći interese svojih članova i zalažući se za njihov boljitak u hrvatskom
društvu. Napominjem da je biti članom Hrvatskoga liječničkog zbora za svakog liječnika čast s obzirom na njegovu iznimno
dugu tradiciju i prestižnu reputaciju. Osim toga, Hrvatski liječnički zbor svakodnevno se brine o unaprjeđenju društvenog i
ekonomskog položaja liječnika, kao i o unaprjeđenju zdravstvenog stanja stanovništva i zaštite čovjekova okoliša. Zdravstvena
kultura stanovništva potiče se organiziranjem predavanja, tribina, tiskanjem popularnih publikacija te drugim oblicima i sredstvima javnog informiranja u svim medijima. Upravo je to jedna od vodilja postojanja i uloge Hrvatskoga liječničkog zbora od
njegova osnutka. Članovi Hrvatskoga liječničkog zbora iz dana u dan sve su aktivniji i brojniji. Brojne stručno-znanstvene
kongrese, simpozije, tečajeve i razne edukacije organizirate baš vi, naše vrijedne podružnice, stručna društva i sekcije. Na tome
smo neizmjerno zahvalni, jer upravo vi ste Hrvatski liječnički zbor. Učlanjenjem u Hrvatski liječnički zbor svaki liječnik ima
priliku biti član i stručnog društva sa svojega područja zanimanja. Također, budućim liječnicima koji aktivno surađuju s medicinskim fakultetima u Hrvatskoj i Stomatološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu omogućava se kvalitetnija izvedba nastave
pri čemu se članovi sami usavršavaju i napreduju, ali potiču to i u studenata s kojima rade.
Hrvatski liječnički zbor zalaže se za unaprjeđenje znanstvenoistraživačkog rada i aktivno u tome sudjeluje u suradnji s
brojnim znanstvenim institucijama i društvima. Članovi stručnih društava HLZ-a mogu predlagati smjernice za dijagnostiku
i liječenje pojedinih bolesti iz svojega djelokruga. Da je rad članova Hrvatskoga liječničkog zbora stvaran, dokazuje i činjenica
da smo od 2004. godine do danas izradili više od stotinu dijagnostičko-terapijskih smjernica. U aktivnom istraživanju i radu
sudjeluje većina stručnih društava HLZ-a. Sve su smjernice visokostručne i kvalitetne, a Hrvatski liječnički zbor pokazao je da
može ponuditi kvalitetne dijagnostičko-terapijske smjernice temeljene na relevantnim znanstvenim dokazima. Upravo je časopis Liječnički vjesnik simbol rada marljivih kolega. Vrijedni prilozi te nacionalni postupnici za dijagnostiku i liječenje brojnih
bolesti objavljeni su prvi put upravo ovdje, u stručno-znanstvenom časopisu Hrvatskoga liječničkog zbora.
Proteklih godina pokušali smo, a unatoč brojnim izazovima pokušavamo i dalje, naći rješenja za kreiranje kratkih, jednoznačnih, u praksi primjenjivih smjernica i algoritama za dijagnostiku i liječenje najčešćih bolesti u Republici Hrvatskoj, i to po
uzoru na smjernice NICE-a (engl. National Institute for Health and Care Excellence). Naglašavam da naša ideja nije preslikavanje smjernica NICE-a, već da primjenom metodologija i dugogodišnjeg iskustva zajedničkim snagama članova HLZ-a dođemo do rješenja koja će biti korisna zdravstvenom sustavu RH. U dogovoru s Ministarstvom zdravstva Hrvatski liječnički zbor
već neko vrijeme radi na formiranju timova koji će na temelju naputaka NICE-a kreirati kratke, jasne i sažete smjernice specifične za zdravstveni sustav RH, što ćemo, vjerujem, zajedničkim snagama u sljedećem razdoblju i ostvariti.
Aktivnim zalaganjem i trudom svaki liječnik može uz potporu Hrvatskoga liječničkog zbora ostvariti ciljeve koji su iznimno
važni za liječnike, bolesnike, ali i za zajednicu u cjelini. Sve navedeno radimo u skladu s medicinskom etikom, pridržavamo se
etičkog kodeksa i medicinske deontologije te ujedno razrađujemo nova etička načela poštujući pritom opće moralne i humane
principe.
Kao aktivnim članovima Hrvatskoga liječničkog zbora na vaše adrese stiže časopis Liječnički vjesnik. Upravo u službenom
glasilu Hrvatskoga liječničkog zbora objavljeni su brojni stručni i znanstveni radovi, edukativne i popularne publikacije. Liječnički vjesnik objavljuje u duhu tradicije, ali i nacionalne samosvijesti tekstove na hrvatskom jeziku i tako kontinuirano educira
članstvo o najnovijim spoznajama iz svih medicinskih grana. Preko navedenoga glasila mladi kolege mogu vrlo jednostavno
objaviti svoje prve radove. Ovim putem pozivam ih da nam se pridruže u tome i daju svoj doprinos kvaliteti. Liječnički vjesnik
dio je bazâ Medline, Scopus i Index Medicus. Osim za pisanje znanstvenih i stručnih radova za časopis Liječnički vjesnik, mladi
su kolege dobrodošli pri angažiranju u uredničkom odboru časopisa te tako mogu izravno sudjelovati u njegovu publiciranju.
Uz aktivan rad i zalaganje, svojim članstvom u okviru stručnih društava Hrvatskoga liječničkog zbora s vremenom mogu
postati dijelom upravnih struktura i biti izravno odgovorni za unaprjeđenje struke u svojem području. Također, kao predstavnici Hrvatskoga liječničkog zbora poštovane kolegice i kolege sudjeluju u tijelima zdravstvene uprave i izvršne vlasti. Brojni naši
članovi, cijenjene kolegice i kolege, aktivni su i u političkom životu Domovine bez obzira na različite stranačke i svjetonazorske
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pristupe. Sve to obogaćuje i jača Hrvatski liječnički zbor. Vaša mišljenja, drage kolegice i kolege, članovi Hrvatskoga liječničkog
zbora, izrazito su cijenjena pri donošenju zakona i odluka o organizaciji zdravstvene zaštite i zdravstvene službe te ostalim
javnozdravstvenim problemima. Valja istaknuti da naš rad poštuju i vrhovne institucije u Republici Hrvatskoj. Zbor je prepoznat kao mjerodavan partner Ministarstva zdravstva pri ocjenjivanju specijalističkog statusa liječnika na osnovi Pravilnika o
stjecanju statusa specijalista iz uže specijalizacije te se, prema člancima 8., 22., 23. i 143. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, prvi put
od stjecanja nezavisnosti Republike Hrvatske formalno nalazi među relevantnim čimbenicima zdravstvenog sustava.
Dana 23. veljače 2019. godine održali smo i tradicionalni, humanitarni Liječnički bal Hrvatskoga liječničkog zbora. Svečanost je to koja iz godine u godinu okuplja liječnike te ima i humanitarni karakter. Tom se prigodom svake godine prikuplja novac
za pomoć potrebitima, a ove godine uručen je kao donacija Specijalnoj bolnici za kronične bolesti dječje dobi – Gornja Bistra.
Kako bismo u budućnosti bili još brojniji i snažniji, važno je istaknuti novim kolegama da je Hrvatski liječnički zbor član
World Medical Association i European Medical Association i kao takav aktivno surađuje i s drugim inozemnim srodnim
institucijama pa je članska iskaznica Hrvatskoga liječničkog zbora međunarodno priznata. Putem World Medical Association
svaki mladi liječnik može biti ujedno i član JDN-a (engl. Junior Doctors Network) koji se brine o mnogim pitanjima važnima
za dobrobit liječnika kao što su, primjerice, radni uvjeti liječnika, dodatna usavršavanja i specijalizacije liječnika i sl. Također,
World Medical Association brine o pitanjima diskriminacije liječnika, ali i pacijenata. Osim toga, Hrvatski liječnički zbor član
je European Union of Medical Specialists (UEMS), nevladine organizacije koja okuplja brojne liječničke udruge zemalja članica Europske unije. Edukacija doktora medicine, posebice specijalista, najveća je UEMS-ova briga. UEMS organizira brojne
edukacije i seminare vezane za područja koja su veoma važna za medicinu. Hrvatski liječnički zbor član je European Union of
Medical Specialists (UEMS) više od 20 godina. Kao nacionalno reprezentativno tijelo HLZ se UEMS-u pridružio na plenarnoj
skupštini održanoj 25. listopada 1996., a punopravan član postao je 1. srpnja 2013. Član Hrvatskoga liječničkog zbora ima
pristup međunarodnim medicinskim udrugama te može sudjelovati i na njihovim predavanjima i seminarima vezanima za
osobno područje interesa, a također se uz njegovu potporu može kandidirati i za međunarodne funkcije. Da je tomu doista tako,
potvrđuje i činjenica koju Hrvatski liječnički zbor s ponosom objavljuje svojemu članstvu: naša ugledna članica, prof. dr. sc.
Nada Čikeš, dr. med., izabrana je ove godine za dopredsjednicu UEMS-a (fr. Union Européenne des Médecins Spécialistes) uz
pisanu potporu Hrvatskoga liječničkog zbora.
Hrvatski liječnički zbor svake godine dodjeljuje i određen broj priznanja i odličja vrijednim i zaslužnim članovima. Nastojimo vam tako iskazati zahvalnost za ustrajan i marljiv rad na razvoju medicinske znanosti i svoje struke. Dugogodišnji članovi HLZ-a mogu za svoj rad biti odlikovani nagradama Hrvatskoga liječničkog zbora – Zahvalnicom, Diplomom, odličjem
„Ladislav Rakovac“, odličjem Začasni član, Posebnom zahvalnicom i/ili Spomen-zahvalnicom sukladno Pravilniku o dodjeli
odličja HLZ-a, a predložiti ih mogu upravo podružnice, stručna društva i druge strukture HLZ-a.
Ove smo godine iznimno ponosni na odličje koje smo dobili kao institucija: Hrvatski liječnički zbor dobitnik je najvišega
državnog odličja – Hrvatske državne nagrade. Tu je nagradu za iznimne zasluge i postignuća u promicanju znanstvenog i
stručnog rada, medicinske etike te općih moralnih i humanih načela Hrvatskomu liječničkom zboru dodijelila predsjednica
Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović 27. lipnja 2019. Hrvatska državna nagrada dodijeljena je prigodom 145. obljetnice osnivanja, a uime Zbora i svih nas primio sam ju osobno kao predsjednik naše najstarije hrvatske udruge. Ponosan sam, a
vjerujem i svi vi, jer od 2002. godine i ustanovljavanja Hrvatske državne nagrade Hrvatski je liječnički zbor tek deveti koji je tu
visoku nagradu primio. Prije Zbora laureati su bili Matica Hrvatska, akademik Hrvoje Požar (posthumno), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagrebačka filharmonija, Hrvatski crveni križ, maestro Milan Horvat (posthumno), Hrvatska vatrogasna zajednica i Medicinski fakultet u Zagrebu. Hrvatska državna nagrada dodjeljuje se jedanput na godinu, za Dan državnosti, hrvatskim državljanima i pravnim osobama za njihove zasluge i postignuća u promicanju znanosti, gospodarstva, kulture, umjetnosti, športa i drugih područja društvenog života u Republici Hrvatskoj. Dodjeljuje ju Predsjednica, odnosno Predsjednik Republike Hrvatske na vlastiti poticaj ili na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske.
Hrvatski liječnički zbor njeguje društveni, kulturni, glazbeni i športski život članova organizirajući brojna međusobna druženja. Osim stručnih društava sukladno specijalizacijama i užim specijalizacijama, Hrvatski liječnički zbor pod svojim okriljem
ima Hrvatsko likovno društvo, Hrvatsko glazbeno društvo i Hrvatsko liječničko športsko društvo.
Ove smo godine udružili snage i s drugim važnim dionicima zdravstvenog sustava Republike Hrvatske. Zajedno s predsjednicima Hrvatske liječničke komore i Hrvatskoga liječničkog sindikata 10. rujna 2019. prihvatili smo i potpisali dokument
Rujanska izjava o hrvatskom liječništvu i sustavu zdravstva, kojim nastojimo upozoriti na neodrživost sadašnjeg stanja hrvatskog liječništva i sustava zdravstva te smo ponudili rješenja.
Puno smo toga napravili i pokušali napraviti ove godine. Nastavit ćemo i u sljedećem razdoblju predanim radom i zalaganjem usmjeravati aktivnosti Hrvatskoga liječničkog zbora, gorljivo raspravljati i boriti se za napredak i boljitak te s ponosom
slaviti važne obljetnice i događaje.
Zato, drage kolegice i kolege, potaknite mlade naraštaje, sadašnje i buduće liječnike, da budu dio našeg tima te svojom
aktivnošću i zalaganjem pomognu štititi interese hrvatskih liječnika i pacijenata.
Rijetko kad čovjek osjeti ljubav, sreću, toplinu i potrebu za bližnjima kao u vrijeme blagdana. Neka taj osjećaj prati i vas tijekom cijele godine! Drage kolegice i kolege, prijatelji i suradnici, iskoristit ću ovu priliku i poželjeti vam obilje zdravlja, ljubavi i
radosti, blagosti i mira, sreće i blagostanja, osmijeha i topline u godini koja slijedi, ali i u sljedećim godinama koje nas očekuju.
Sretan vam Božić i uspješna nova 2020. godina!
Vaš predsjednik Hrvatskoga liječničkog zbora
prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med.
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