
2. veljače
Sastanak s predstavnicima zagrebačkog Zavoda za sudsku medicinu vezano uz segment medicinskog 
vještačenja, Zagreb (dr. sc. T. Goluža, dr. M. Cvitković)

2. veljače Svečano otvorenje poliklinike Radiochirurgije Zagreb (dr. sc. T. Goluža, dr. sc. K. Luetić)

3. veljače
Sastanak u HZZO-u vezano uz provođenje dijagnostičko-terapijskih postupaka u ordinacijama opće/obiteljske 
medicine, Zagreb (dr. sc. K. Luetić, dr. D. Soldo)

3. veljače Sastanak s predstavnicima Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu (dr. I. Bekavac, dr. M. Cvitković)

4. veljače Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv raka, Zagreb (dr. sc. T. Goluža)

4. veljače Humanitarni liječnički bal u Osijeku (dr. sc. K. Luetić)

6. veljače Gostovanje u emisiji 1. programa HTV-a na temu zdravstvenog turizma (dr. sc. T. Goluža)

8. veljače
Sastanak sa zamjenikom direktora Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama g. K. Žunićem 
vezano za mogućnosti subvencioniranja stambenih kredita za liječnike, Zagreb (dr. sc. K. Luetić)

8. veljače
Radni sastanak s Wiener osiguranjem vezano uz protokol postupanja  u slučaju pojave osiguranog slučaja i 
aktivacije police pravne zaštite, Zagreb (dr. M. Cvitković)

8. veljače
Sastanak s odvjetničkim timovima u svrhu  definiranja načina postupanja u određenim postupcima vezane uz 
liječnike, Zagreb (dr. M. Cvitković)

9. veljače
Tematska sjednica Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora vezano uz 
provedbu Zakona o zaštiti na radu, Zagreb (dr. sc. T. Goluža)

10. veljače
Sastanak s predstavnicima komora u zdravstvu vezano uz određene predmete od zajedničkog interesa, Zagreb 
(dr. I. Bekavac, dr. M. Cvitković)

11. veljače Svečana akademija prigodom 50. obljetnice osnutka Hrvatske lige protiv raka, Zagreb (prim. dr. A.-Z. Golem)

13. veljače Sjednica Dekanske konferencije medicinskih fakulteta u RH, Zagreb (dr. I. Bekavac)

14. veljače
Tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora vezano za predstavljanje 
nacionalnog projekta "Živjeti zdravo" sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Zagreb (dr. sc. T. 
Goluža)

15. veljače Sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora, Zagreb (dr. sc. T. Goluža, dr. D. Soldo)

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

16. veljače
Sastanak u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje vezano uz suradnju na polju edukacije i trajne izobrazbe 
liječnika i stjecanju stručnih kvalifikacija bez zapošljavanja (prim. dr. A.-Z. Golem, dr. I. Bekavac)

17. veljače
Sastanak s ministrom financija g. Z. Marićem vezano za mogućnosti subvencioniranja stambenih kredita za 
liječnike, Zagreb (dr. sc. T. Goluža, dr. sc. K. Luetić)

20. veljače
Sastanak s predstavnicima Hrvatske komore zdravstvenih radnika - strukovni razred sanitarnog inžinjerstva, 
vezano uz aktualni nacrt prijedloga odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite 
iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Zagreb (dr. I. Bekavac, dr. M. Cvitković)

Pregled aktivnosti dužnosnika Komore u veljači 2017.



21. veljače
Posjet vodstva HLK-a Županijskom povjerenstvu HLK-a Istarske županije, sastanak s ravnateljicom OB Pula 
i obilazak bolnice, održavanje tribine, Pula (dr. sc. T. Goluža, dr. sc. K. Luetić, doc. dr. sc. G. Hauser, dr. M. 
Cvitković)

22. veljače Sastanak sa sudionicima skupa o osiguranju liječničke odgovornosti, Zagreb (dr. M. Cvitković)

23. veljače
Sastanak s dekanom riječkog Medicinskog fakulteta  vezano uz teme mladih liječnika, stažiranja i druge 
predmete od zajedničkog interesa i međusobne suradnje, Zagreb (dr. sc. T. Goluža, dr. M. Cvitković)

23. veljače Sudjelovanje na međunarodnom skupu o osiguranju liječničke odgovornosti, Zagreb (dr. M. Cvitković)

23. veljače Sastanak s predstavnikom HZJZ-a na temu Demografskog atlasa liječnika, Zagreb (dr. I. Bekavac) 

23. veljače Stručni sastanak Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ-a, Zagreb (prim. dr. A.-Z. Golem, dr. M. Cvitković)

25. veljače
Tradicionalni humanitarni Liječnički bal, Zagreb (dr. sc. T. Goluža, dr. sc. K. Luetić, prim. dr. A.-Z. Golem, prof. dr. 
sc. D. Vagić)

26. veljače Gostovanje u emisiji Tema dana na 1. programu HTV-a (dr. sc. K. Luetić)

28. veljače Međunarodna konferencija HTI na području zdravstvenog turizma, Rovinj (prim. dr. A.-Z. Golem)

Sastanci tijela Komore u veljači 2017.

1. veljače Sjednica Povjerenstva za stručna pitanja i stručni nadzor

3. veljače Sjednica Povjerenstva za mlade liječnike

7. veljače Sjednica Povjerenstva za medicinsku izobrazbu liječnika

7. veljače Sjednica Povjerenstva za bolničku djelatnost

10. veljače Sjednica Povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu

16. veljače Sjednica Izvršnog odbora

20. veljače Sastanak Uredničkog odbora Liječničkih novina

23. veljače Sjednica Povjerenstva za javnozdravstvenu djelatnost

24. veljače Sjednica Povjerenstva za ostale liječničke djelatnosti

24. veljače Sjednica Povjerenstva za međunarodnu suradnju

28. veljače Sjednica Povjerenstva za stručna pitanja i stručni nadzor

1-28. veljače  2 rasprave na Časnom sudu


