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Kandidatura za Predsjednicu Hrvat-
ske liječničke komore predstavlja 
nastavak mog višegodišnjeg rada i 
zalaganja na području poboljšanja 
statusa liječnika u društvu, anga-
žmanu i dijalogu sa svim dioni-
cima u sustavu zdravstva Republike 
Hrvatske. Okupila sam snažan tim 
koji se može suočiti sa izazovima i 
problemima liječništva u RH te dati 
konkretna rješenja i odgovore na iste 
kroz deset točaka programa. Naš tim 
je spoj iskustva i mladosti, entuzi-
jazma i mudrosti, ali prije svega otvo-
ren za dijalog na opću dobrobit svih 
liječnika u RH. Komora mora postati 
krovna platforma i mjesto događa-

nja za ono što i sama traži od svojih 
članova, a to je kontinuirana eduka-
cija, poticanje istraživačkog rada te 
maksimalno ulaganje vlastitih resursa 
u razvoj liječništva RH.

Prije svega, borit ćemo se za ostvari-
vanje boljih uvjeta rada liječnika na 
svim razinama te donijeti u suradnji 
sa svim relevantnim institucijama 
prijedlog Zakona o plaćama liječ-
nika po uzoru na Zakon o plaćama 
sudaca. Zakon bi, osim financijskog 
dijela, definirao i vremensko-kadrov-
ske normative kao temelj za uvođenje 
reda u svakodnevni liječnički posao te 
samim time doveo do višeg stupnja 

organizacije zdravstvenog sustava u cjelini. 
Također ćemo aktivirati Fond uzajamne 
pomoći za liječnike.

Da bi liječnik mogao učinkovito raditi svoj 
posao, osim uvjeta rada, nužna je briga  o 
mentalnom zdravlju kako bi izbjegao sve 
prisutniji sindrom izgaranja. Posao liječ-
nika nosi veliku količinu stresa te smatramo 
kako je dužnost Komore kao krovne liječ-
ničke institucije pružiti podršku svojim 
članovima kroz tribine, edukacije i indivi-
dualnu pomoć.

Unatoč najavama, u praksi se nisu dogo-
dili značajni iskoraci operativne suradnje 
liječnika. Projektom „Primarni, privatni i 
bolnički liječnik – partneri u liječenju“ pod 
okriljem i financijskom podrškom Komore 
bismo unaprijedili komunikaciju i surad-
nju liječnika na svim razinama sustava, 
a samim time donijeli korist onima zbog 
kojih i postojimo, a to su naši bolesnici.

Problem specijalističkog usavršavanja nije 
adekvatno riješen jer ne postoji rješenje 
na nacionalnoj razini koje bi prvenstveno 
štitilo specijalizante, ali i ustanovama 
omogućilo dugoročno planiranje ljudskih 
resursa. Zalažemo se za uvođenje unifor-
mnih ugovora o specijalizacijama na naci-
onalnoj razini, reformu mentorskog sustava 
uz ocjenjivanje mentora po uzoru na dobre 
prakse EU. Također, smatramo kako je 
potrebno u Nacionalni plan specijalizacija 
unijeti odredbe koje bi specijalizantima, ali 
i mladim specijalistima omogućile transfer 
iz jedne ustanove u drugu bez financijske 
penalizacije ukoliko liječnik ostaje unutar 
javnog sustava.

Povećanje mjesečne članarine na 125 kuna 
je otvorilo raspravu među liječnicima te 
ćemo mlađim članovima do kraja specija-
lističkog usavršavanja, članovima koji su 
roditelji troje ili više djece te umirovljeni-
cima članarinu smanjiti na 70 kn mjesečno.

Časni sud HLK ne smije biti mjesto 
okršaja pojedinaca već sud čiji je rad žurno 
potrebno uskladiti s najboljim primjerima 
europske i svjetske prakse. Komora mora 

pružati pravnu zaštitu svojim članovima 
pojedinačno, ali i u cjelini, kako bi liječnici 
mogli obavljati svoj poziv uz najviše stan-
darde zaštite u praksi.

S obzirom da Komora propisuje i zahti-
jeva od svojih članova stručnost i izvr-
snost, smatramo da je nužno osnivanje 
Povjerenstva za mjerenje ishoda liječenja, 
praćenje kvalitete i sigurnost pacijenata. 
Rad Povjerenstva u suradnji s institucijama 
bi omogućio podizanje, praćenje i mjere-
nje kvalitete usluga koje liječnici pružaju. 
Analizom rezultata mogli bismo brzo reagi-
rati i u suradnji s institucijama interveni-
rati u sve loše pojave u sustavu čime bi se 
podigla sigurnost pacijenata te povećalo 
povjerenje u liječnike i zdravstveni sustav.

Mnoge zdravstvene institucije koriste 
usluge radno aktivnih umirovljenika. 
Svjesni takve činjenice smatramo kako 
je potrebno osnovati stalno Povjerenstvo 
za umirovljenike kako bi im se omogućio 
aktivni angažman u radu Komore te brže 
locirala problematika koja prati ovu dobnu 
skupinu liječnika. Također, smatramo i 
stalno Povjerenstvo za mlade liječnike 
nužnim u idućem mandatu da bi aktivno 
radili na rješenjima koja bi ohrabrila mlade 
kolege na ostanak u RH.

Kolege ne odlaze isključivo iz financijskih i 
osobnih razloga u inozemstvo, nego i radi 
nedostupnosti istraživačkog rada koji često 
zahtijeva financijske izdatke. Pojedinac ih 
često ne može sam iznijeti te Komora mora 
kroz sustave stipendiranja poticati istra-
živački rad kod svojih članova. Zalažemo 
se za osnivanje Fonda za istraživački rad 
kojim bi se omogućila sredstva svim člano-
vima koji ostvaruju napredak na znanstve-
nom polju.

Posljednju, ali vrlo važnu točku predstav-
ljaju izbori za tijela Komore. Smatramo da 
se u budućnosti svi izbori moraju organi-
zirati na demokratskim načelima jednake 
dostupnosti za sve članove kako u procesu 
kandidiranja, tako i u procesu ostvarivanja 
biračkog prava.

Predstavljanje kandidata 
ZA PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA 
PREDSJEDNIKA HLK-a

>   PRAVO VRIJEME  
Iza moje kandidature 
stoji snažan tim koji 
je u mogućnosti dati 
konkretna rješenja i 
odgovore na probleme 
liječništva u Republici 
Hrvatskoj. Spoj smo isku-
stva i mladosti, entuzi-
jazma i mudrosti, ali prije 
svega otvoreni za dijalog 
sa svim zainteresiranim 
stranama.

Okupljeni smo 
oko 10 točaka 
u kojima se 
zalažemo za 
usklađivanje 
s praksama 
EU, izradom 
prijedloga 
Zakona o 
plaćama 

liječnika te 
stavljamo 
naglasak 

na važnost 
sufinanciranja 

stručnih i 
znanstvenih 
aktivnosti 
od strane 

HLK kako bi 
kolegama 
osigurali 

sredstva za 
napredak.

JAKOV IVKOVIĆ

Rođen 1985. godine u Zagrebu, 
diplomirao 2009. na Medicinskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Od 2016. godine specijalist 
fizikalne medicine i rehabilitacije, 
zaposlen u Specijalnoj bolnici 
za medicinsku rehabilitaciju 
Naftalan u Ivanić-Gradu.

Predsjednik Hrvatskog društva 
mladih liječnika Hrvatskog 
liječničkog zbora.

ADA BARIĆ GRGUREVIĆ

Rođena 1981. u Zagrebu, 
diplomirala 2005. na MEF 
Sveučilišta u Zagrebu. Od 2011. 
specijalist anesteziologije, 
reanimacije i intenzivne medicine, 
od 2017. intenzivist. Zaposlena 
u KB Dubrava na Klinici za 
anesteziju, reanimaciju i intenzivno 
liječenje. Predsjednica HUBOL-a 
i potpredsjednica Hrvatskog 
društva za intenzivnu medicinu pri 
Hrvatskom liječničkom zboru.
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