
Pregled aktivnosti dužnosnika Komore u siječnju 2017.

Sastanci tijela Komore u siječnju 2017.

9. siječnja
Konferencija za novinare povodom predstavljanja projekta Aktivna Hrvatska 2017. i HLK kao stručnog partnera 
u projektu, Zagreb (dr. sc. T. Goluža)

12. siječnja
Sastanak s Hrvatskim društvom za sportsku medicinu i Središnjim državnim uredom za šport vezano uz 
regulativu i organizaciju sportske medicine u Hrvatskoj kao i sudjelovanja liječnika u organizaciji pružanja 
medicinske pomoći na sportskim natjecanjima (dr. M. Cvitković)

13. siječnja Tribina „Palijativna medicina-brinimo zajedno“, Split (doc. dr. sc. K. Dolić)

14. siječnja Sjednica Vijeća UEMS-a (Europsko udruženje liječnika specijalista), Brussels (doc. dr. sc. I. Bilić)

15. siječnja
Svečani koncert prigodom obilježavanja 25. obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, Zagreb 
(dr. sc. K. Luetić)

16. siječnja
Konferencija za novinare povodom smjene ravnateljice OB Varaždin dr. Sanje Zember, Varaždin (dr. sc. K. Luetić, 
prim. dr. A-Z. Golem)

16. siječnja
Sastanak na Pravnom fakultetu u Splitu vezano uz razvoj instituta medicinskog prava, studij medicinskog prava 
i daljnji plan i aktivnosti suradnje (dr. M. Cvitković)

17. siječnja
Predavanje studentima 6. godine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u okviru kolegija Organizacija 
zdravstvene zaštite (dr. M. Cvitković)

17. siječnja
Sastanak s  predstavnicima mladih liječnika i specijalizanata vezano uz temu Pravilnika o specijalističkom 
usavršavanju doktora medicine i njegovim izmjenama i dopunama, pitanja ugovora, tužbi kao i sudskih 
postupaka (dr. sc. K. Luetić, prim. dr. A-Z. Golem, dr. I. Bekavac, dr. M. Cvitković)

18. siječnja
Sastanak s predstavnicima Inovativne farmaceutske inicijative vezano uz segment edukacije liječnika i razvoja  
e-platforme (dr. sc. K. Luetić, dr. I. Lerotić, dr. M. Cvitković)

19. siječnja Sastanak s predstavnicima komora u zdravstvu, Zagreb (dr. I. Bekavac)

23. siječnja
Sastanak s organizatorima simpozija „Zdravstveni sustavi i zdravstvena politika“, Zagreb (dr. sc. T. Goluža, dr. 
M. Margreitner, dr. sc. I. Pejnović Franelić)

25. – 26. siječnja Izvanredni stručni nadzor u KBC-u Split

26. siječnja
Sjednica Upravnog vijeća Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi, Zagreb (dr. sc. T. 
Goluža)

27. siječnja
Sastanak s  nakladnikom časopisa „Svijet osiguranja“ i Institutom za osiguranje vezano uz programe edukacije 
u području osiguranja koji su od posebnog interesa za liječničku profesiju (dr. sc. T. Goluža, dr. M. Cvitković)

27. siječnja Gostovanje u emisiji HRT-a, Zagreb (dr. sc. T. Goluža)

30. siječnja Sastanak u HZZO-u u vezi osnovne i dopunske liste lijekova, Zagreb (dr. sc. D. Erceg)

31. siječnja
Sastanak s Hrvatskim zavodom za telemedicinu vezano uz suradnju na polju edukacije i trajne izobrazbe 
liječnika kao i na ostalim poljima od zajedničkog interesa (dr. I. Bekavac, dr. M. Cvitković)

17. siječnja Sjednica Povjerenstva za medicinsku izobrazbu liječnika

18. siječnja Sjednica Povjerenstva za stručna pitanja i stručni nadzor

23. siječnja Sastanak Uredničkog odbora Liječničkih novina

24. siječnja Sjednica Izvršnog odbora

27. siječnja Sjednica Povjerenstva za medicinsku etiku i deontologiju

1.–31. siječnja 4 rasprave na Časnom sudu


