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Poštovane kolegice i kolege,

Hrvatska liječnička komora naša je 
cehovska organizacija koja nas sve 
okuplja i koja je, ili bi trebala biti, 
svima nama na ponos i čast. Radeći 
u mnogim područjima liječničke 
djelatnosti,   pažljivo sam promatrao 
i proučavao ne samo svoju struku 
već i okolnosti u kojima se razvija. 
Uvidjevši kako u ovim turbulen-
tnim vremenima uz svoj rad mogu 
doprinijeti radu i razvoju naše 
profesije, s kolegicama i kolegama iz 
HUBOL-a kandidirao sam se i bio 
dijelom vodstva Komore u prote-
klom mandatu. Priznajem kako sam 
tek tada uspio sagledati svu širinu 

otvorenih pitanja koja tište liječnike 
i našu struku te sam svoje djelovanje 
usmjerio u do tada potpuno nepo-
znato medicinsko pravo i pravnu 
zaštitu liječnika i našeg rada. Koliko 
sam u tome uspio, znaju oni koji su 
na žalost kao liječnici svoju zaštitu 
morali tražiti u pravnom sustavu. 
Predlagao sam i druga rješenja otvo-
renih pitanja za što nisam našao 
razumijevanja kolega koje danas čini 
vodstvo Komore. Nekima sam se i 
zamjerio, ali ja nisam populist već 
držim da sam time pokazao osobnu 
odgovornost. Nitko nema pravo kori-
stiti Komoru za populizam i staviti 
sebe ispred interesa svih nas. Donio 

sam stoga odluku kandidirati se i tražiti 
Vašu podršku za predsjednika Komore.

Program za koji od Vas tražim podršku 
ostvariv je u potpunosti i zadovo-
ljava potrebe struke i liječnika, a nakon 
primjene liječnik će postati središte rada i 
aktivnosti Komore. Promjene koje mislim 
provesti traže široko uključivanje svih nas, 
jer svatko je od nas vrijedan i može dati 
svoj doprinos razvoju struke. Komora ne 
smije biti elitno središte vodstva i nekoli-
cine oko njih. 

Bolnički sam specijalist i kao takav pred-
stavljam jedan dio struke. Zato sam zamo-
lio za svog prvog suradnika i zamjenika 
kolegicu Meri Margreitner, specijalisticu 
obiteljske medicine, da mi u tom pomo-
gne, a koja je kroz svoj rad u obiteljskoj 
medicini i hitnoj službi iskusila sve rado-
sti i poteškoće s kojima se susreću liječnici 
primarne zdravstvene zaštite i koja se već 
dulje vrijeme aktivno zalaže za boljitak 
struke. U našem timu sudjeluju i liječnici 
javnog zdravstva, hitne medicine, privatni 
liječnici te kolege koji svoj radni vijek 
provode izvan sustava i mnogi drugi. Naše 
zajedništvo ukazuje na svu širinu promjena 
koje mislimo provesti.

Reorganizaciju rada Komore u cilju pribli-
žavanja specifičnostima područja Hrvat-
ske namjeravam ostvariti kroz postupnu 
decentralizaciju ovlasti, osiguravajući 
veliki stupanj samostalnosti naših područ-
nih ureda. Neće to samo uključiti veći broj 
kolega u rad i organizaciju same Komore 
već će Komoru učiniti dostupnijom u rješa-
vanju svih problema liječnika. Usporedno s 
decentralizacijom upravljanja, u programu 
naglašavam i decentralizaciju stručnih 
aktivnosti kroz pet stupova liječništva: 
bolničkih liječnika, liječnika primarne 
zdravstvene zaštite, javnog zdravstva, hitne 
medicine i liječnika koji svoj rad ostvaruju 
na tržištu. Jačanjem tih stupova i ostalih 
segmenata  naše profesije kroz decentra-
lizirani pristup, osigurat ćemo neovisnost 
svih specifičnosti struke. Namjera nam 
je stvoriti zajedništvo u različitosti i tako 
osigurati jednakost svih.

Svi zadaci koje smo si u programu zacrtali 
jednako su važni i svaki zaslužuje jednaku 
pozornost. Međutim, moramo istaknuti 
posebnosti određenih skupina liječnika 
među nama. Prvenstveno tu mislimo na 
mlade kolegice i kolege kao i sve buduće, 
sada studente i apsolvente, prema kojima 
postoji velika odgovornost u omogućava-
nju pristupa struci i savladavanju prepreka 
koje se pred njih postavljaju. Mi, iskusniji, 
imamo odgovornost osigurati im nesme-
tan pristup radu, specijalizacijama, napre-
dovanjima u struci i životu, i na tome ćemo 
aktivno raditi. Neće više biti izbačeni na 
vjetrometinu kako bi sami vodili i izvo-
jevali bitke za napredak, niti prepušteni 
na milost i nemilost sadašnjosti. Naša je 
zadaća njihove potrebe i želje, stručne i 
životne, čuti, razumjeti te potom i osigu-
rati. I zato će mladi liječnici imati poseban 
status u Komori te sami oblikovati put. 
Mladi su naša snaga!

Spomenuo bih i naše starije kolege, naše 
učitelje, kojima je nakon cjeloživotnog i 
požrtvovnog rada sadašnjica polako okre-
nula leđa. Komora mora postati zadnji 
bastion njihovog dostojanstva i mi ćemo 
se boriti za njih.

Kolegice i kolege, parafrazirat ću poznatu 
tezu koja se odnosi i na sve nas. Sadašnjost 
smo naslijedili od starijih, a posuđujemo 
je od naših mladih kolega, a Komora, ona 
mora biti za sve nas.

Pozivamo Vas stoga da pogledate program 
na našim web stranicama te vidite jesu li 
u našem programu i Vaša razmišljanja i 
stremljenja i nadamo se da ćete raspoznati 
kako je danas Vaš glas, glas za sve nas.

Molimo Vas, pristupite glasovanju i dignite 
svoj glas, glas za struku, za sve nas. Zajed-
nički interesi bit će iznad osobnih, razli-
čitih interesnih grupacija i politike. A ja, 
ja vjerujem u ljude, vjerujem u liječnike, 
vjerujem u Hrvatsku i znam da možemo 
bolje! 

www.mirancvitkovic.com

https://www.facebook.com/drmirancvitkovic/

Predstavljanje kandidata 
ZA PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA 
PREDSJEDNIKA HLK-a

>   PROGRAM   
Komoru činimo svi mi 

– i primarci i hitnjaci i 

bolnički i liječnici javnog 

zdravstva i privatnici i 

svi drugi. Komoru čine i 

mladi liječnici i iskusni 

stručnjaci i naše kolege 

umirovljenici. 

KOMORA TO SMO SVI MI!

NEKA SE ČUJE NAŠ GLAS!

Komora mora 
osigurati 

budućnost 
struke i zaštitu 

liječnika. 

Birajte 
najbolje među 

nama.

VAŠ GLAS ZA 
SVE NAS!

Dr. MERI MARGREITNER

specijalist obiteljske medicine 
u DZ Zagreb Istok, mentor i 
predavač. Član HLZ, KoHOM, 
HDOD. Dopredsjednica 
Povjerenstva za PZZ i 
savjetnica Predsjednika 
2015-2018., član uredničkog 
odbora LN. Bavi se 
organizacijom zdravstvenog 
sustava, posebno PZZ.

Dr.  MIRAN CVITKOVIĆ 

pedijatar intenzivist u KBC 
Zagreb. Radio u primarnoj i 
bolničkoj medicini, javnom 
i privatnom sektoru, farma 
industriji, obrazuje se u 
medicinskom pravu. Sudski 
vještak, član IO HLK, UO 
HPD, SEP-a, predsjednik 
Hrvatske udruge za 
medicinsko pravo.
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