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Naredni petogodišnji mandat 
shvaćamo kao nastavak našeg 
trogodišnjeg uspješnog vođe-
nja Hrvatske liječničke komore, 
od 2015.-2018.g. U tom periodu 
Komoru smo preobrazili iz neefi-
kasne visoko birokratizirane, liječ-
nicima otuđene ustanove u dobro 
organiziranu i učinkovitu istituciju 
koja je počela služiti liječnicima. 
Uveli smo red i odgovornost u 
administrativni rad i rad stručnih 
službi Komore. Hrvatskim liječni-
cima, o trošku Komore, osigurali 
smo mogućnost korištenja usluga 
i proizvoda u vrijednosti od 50 
milijuna kuna godišnje. U novom 
mandatu nastavit ćemo s tada 
započetim i od članstva odlično 
prihvaćenim projektima.

Hrvatsku liječničku komoru 
vidimo kao isključivo strukovnu, 
politički i financijski potpuno 
neovisnu, nacionalno osvještenu 
instituciju otvorenu svijetu. Orga-
nizaciju u čijem je primarnom 
fokusu interesa član – hrvatski 
liječnik i koja će svojim djelova-
njem pravovremeno štiti prava 
i zastupati interese liječnika, 
unaprjeđivati liječničku djelat-
nost te se beskompromisno brinuti 
o ugledu liječnika i liječničkog 
zvanja.

Hrvatska liječnička komora može 
i treba biti predvodnik pozitivnih 
promjena kako u zdravstvenom 
sustavu, tako i u hrvatskom druš-
tvu u cjelini.

>  KOMORA KAO PODRŠKA 
LIJEČNICIMA U STRUČNOM 
USAVRŠAVANJU:

-  Pokretanje EU projekta „Kontinuirano 
stručno usavršavanje liječnika opće i 
obiteljske medicine“; projekt odobren 
u prethodnom mandatu;

-  Prijavljivanje projekta „Kontinuirano 
stručno usavršavanje bolničkih liječ-
nika“ na natječaj za dobivanje EU sred-
stava;

-  Stipendiranje stručnog usavršavanja 
liječnika u inozemstvu – nastavak 
suradnje s prestižnim svjetskim klini-
kama;

-  Izrada „Leksikona hrvatskih liječnika 
u inozemstvu“ – platforma za stručnu 
suradnju i usavršavanje članova;

-  Promicanje stažističkog usavršavanja 
liječnika po završenom medicinskom 
fakultetu – projekt dovršen u prethod-
nom mandatu i predan MiZ-u;

-  Promicanje projekta „Nacionalnog 
dodijeljivanja i provođenja specijali-
stičkog usavršavanja doktora medi-
cine“ – projekt dovršen u prethodnom 
mandatu i predan MiZ-u;

-  Dovršenje projekta „HeMED – Hrvat-
ska elektronička medicinska edukacija“ 
i puštanje u punu funkciju; projekt 
započet u prethodnom mandatu;

-  Organiziranje besplatnih stručnih 
predavanja na mjesečnoj bazi u svim 
županijskim povjerenstvima HLK-a; 
besplatno stjecanje bodova potrebnih 
za relicenciranje

>  KOMORA KAO AKTIVNI 
KREATOR STATUSA LIJEČNIKA 
U DRUŠTVU:

-  Zalaganje za strukovni kolektivni 
ugovor liječnika; 

-  Zalaganje za dekriminalizaciju liječ-
ničkog zvanja u Kaznenom zakonu 
RH; 

-  Zalaganje za bezuvjetno davanje prava 
svim liječnicima na dvojni rad  - rad 
kod drugog poslodavca;

-  Zalaganje za bezuvjetno omogućava-
nje dobivanja koncesije svim liječni-
cima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 
koji to žele; 

-  Zalaganje za omogućavanje privat-
noj liječničkoj praksi ravnopravnog 
sudjelovanja u tržišnoj utakmici s 
HZZO-om;

-  Zalaganje za povezivanje i suradnju 
svih struka na području promicanja 
zdravlja i prevencije bolesti;

-  Zalaganje za beneficirani radni staž 
liječnika hitne medicinske službe;

-  Omogućavanje povoljnijeg kreditira-
nja članova; projekt započet u prethod-
nom mandatu;

-  Suradnja s jedinicama lokalne uprave i 
samouprave u stambenom zbrinjavanju 
članova; projekt "Partnerstvo za zdrav-
lje" započet u prethodnom mandatu;

>  KOMORA KAO JAMAC 
SIGURNOSTI LIJEČNIKA:

-  Ugovaranje police osiguranja pravne 
zaštite za sve članove; nastavak projekta 
iz prošlog mandata;

-  Ugovaranje police dopunskog zdrav-
stvenog osiguranja za sve članove koji 
to žele; nastavak projekta iz prošlog 
mandata;

-  Inzistiranje na očuvanju instituta 
priziva savjesti liječnika;

-  Osnivanje zatvorenog mirovinskog 
fonda za liječnike uz sudjelovanje 
Komore;

-  Povećanje jednokratne novčane 
pomoći za novorođeno i novousvo-
jeno dijete člana; nastavak projekta iz 
prošlog mandata;

-  Stipendiranje maloljetne djece premi-
nulih članova do njihove punoljetnosti; 
nastavak projekta iz prošlog mandata;

-  Osnivanje Fonda solidarnosti za obite-
lji liječnika u nevolji;

Predstavljanje kandidata 
ZA PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA 
PREDSJEDNIKA HLK-a

>   KOMORA ZA I ZBOG LIJEČNIKA
Naš program petogodišnjeg 
vođenja Hrvatske liječničke 
komore temelji se na stavu da 
su liječnici neupitna vrijednost 
hrvatskog društva te da kao 
takvi zaslužujemo primjereno 
mjesto u društvu, jednako 
onome koje liječnici baštine 
u najrazvijenijim europskim 
državama. U tom nastojanju 
sve resurse HLK-a: intelektu-
alne, organizacijske, društvene 
i financijske stavit ćemo u 
službu članova.

Doc.dr.sc. ANTE ČIZMIĆ ,  
dr. med.

Specijalist dječje kirurgije u 
Klinici za kirurgiju Klinike za 
dječje bolesti Zagreb. Naslovni 
docent na Medicinskom 
fakultetu Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Dragovoljac Domovinskog 
rata od 1991.godine. Osnivač 
HUBOL-a.  U više mandata 
delegat u Skupštini HLK-a.

Doc.dr.sc. TRPIMIR GOLUŽA, 
dr. med.

Specijalist ginekologije i 
porodništva, subspecijalist 
fetalne medicine i opstetricije 
u Klinici za ženske bolesti 
i porode KBC-a Zagreb i 
Medicinskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu.  
Osnivač i prvi predsjednik 
HUBOL-a. Predsjednik HLK-a  
od 2015. do 2018.g.
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ponovo POKRENIMO KOMORU 
nastavimo gdje smo stali 2018.
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