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>  UNAPREĐENJE POLOŽAJA 
LIJEČNIKA I ZDRAVSTVA

Snažno zagovaramo donošenje Za-
kona o plaćama liječnika koji će, po 
uzoru na Zakon o plaćama sudaca, 
osnovnu plaću liječnika specijalista 
propisati na razini plaće županij-
skog suca. Naši pravni stručnjaci 
pripremaju prijedlog zakona.

Prioritet će nam biti Izrada vremen-
sko-kadrovskih normativa i stan-
darda, kao preduvjeta za adekvatnu 
organizaciju rada svih liječnika u 
skladu s pravilima struke.

Sustavno ćemo i aktivno javno 
zagovarati da liječnici Primarne 

zdravstvene zaštite mogu slobodno 
odabrati između zaposlenja u domo-
vima zdravlja ili statusa privatnika. 
Naši zahtjevi prema zdravstvenoj 
administraciji bit će smanjenje bro-
ja pacijenata po liječničkom timu u 
PZZ-u s 2.000 na 1.500 pacijenata.

U suradnji sa županijama i grado-
vima razvijamo Model zadržavanja 
i privlačenja liječnika. Model sadr-
žava mjere poput sufinanciranja 
kamata na stambene kredite ili 
podstanarskog smještaja, sufinan-
ciranja stručne edukacije ili stipen-
dija studentima medicine.

U predstojećem petogodišnjem 
mandatu promicat ćemo prijedlog 

stupnjevitog poreznog rasterećenja 
liječnika u sredinama gdje ih manjka 
(do maksimalno bruto plaća = neto 
plaća) te  priznavanje troškova struč-
ne edukacije kao porezne olakšice li-
ječnicima. Pravna regulativa EU ne 
poznaje kazneno djelo nesavjesnog 
liječenja i naš je cilj njegovo potpuno 
ukidanje i to kroz aktivnu inicijati-
vu Komore prema svim relevantnim 
dionicima čiju podršku za ukidanje 
tog kaznenog djela želimo pridobiti. 

Ne zaboravljamo mlade liječnike. In-
tenzivno ćemo zagovarati Cjelovitu 
reformu sustava specijalističkog usa-
vršavanja, s  centralnim planiranjem, 
raspisivanjem, dodjeljivanjem, finan-
ciranjem i nadzorom specijalizacija, 
reformom mentorstva s dvosmjer-
nim ocjenjivanjem te uvođenjem 
e-dnevnika. 

>  POGODNOSTI ZA ČLANOVE I 
ČLANICE 

Rješavanje stambenog pitanja pre-
sudno je za mlade liječnike i njihove 
obitelji. Stoga ćemo osigurati još po-
voljnije kamate na kredite za liječ-
nike, kamate od 2 % na stambeni ili 
nekretninski kredit te 3,5 % na nena-
mjenski.  Članovi će i nadalje o troš-
ku Komore moći koristiti pogodnosti  
dopunskog zdravstvenog osiguranja, 
a sada i pokrivanje troškova B liste li-
jekova za sve zainteresirane. Novost 
je da ćemo zainteresiranim članovi-
ma ponuditi najpovoljnije uvjete za 
treći mirovinski stup, uz subvenciju 
Komore. U novom mandatu planira-
mo i osnivanje Doma za umirovljene 
liječnike ili zakup kapaciteta u posto-
jećim domovima za starije.

>  EDUKACIJA 

Pripremamo novi EU projekt za su-
stavnu edukaciju bolničkih liječnika 
u vrijednosti 50 mil. kuna. Nakon 
uspješnog završetka složene admi-
nistrativne procedure prve, pripre-

mne faze EU projekta za liječnike 
opće i obiteljske medicine, ukupne 
vrijednosti 30 mil. kuna, ove jeseni 
u svim hrvatskim regijama pokreće-
mo drugu fazu projekta s ciklusom 
od 160 radionica s brojnim stručnim 
temama. Edukatori na radionicama 
bit će liječnici različitih specijalnosti, 
uključujući veći broj specijalista obi-
teljske medicine.

Program za stipendiranje inozemnog 
stručnog usavršavanja članova u na-
rednim godinama povećat ćemo na 
dva mil. kuna godišnje. Nova vre-
mena traže i nove vještine. Osnovat 
ćemo Akademiju upravljačkih, orga-
nizacijskih i mekih vještina za liječ-
nike, na kojoj će sudjelovati domaći 
stručnjaci i ugledni hrvatski liječnici 
iz inozemstva.

>  HLK – SUVREMEN SERVIS 
ČLANOVIMA

Liječnička komora treba biti brz, 
jednostavan i dostupan servis svojim 
članovima. Provest ćemo financijsku 
decentralizaciju HLK-a, koja će žu-
panijskim povjerenstvima omogu-
ćiti samostalno raspolaganje dijelom 
financijskih sredstava iz proračuna 
Komore. 

U idućem mandatu planiramo pri-
premiti digitalni demografski atlas 
Hrvatsko liječništvo u brojevima, koji 
će mjesečno, na interaktivnoj karti, 
ažurirati grafički strukturirane po-
datke o liječnicima u Hrvatskoj. Li-
ječnička komora postat će referentna 
točka za sve podatke o liječnicima u 
Hrvatskoj, a uvođenjem E-natječaja i 
središnji izvor informacija o ponudi i 
potražnji radnih mjesta za liječnike. 

Mi, hrvatski liječnici, imati ćemo 
onoliko dostojnu budućnost 
koliko se budemo imali snage i 
hrabrosti boriti za nju!

Predstavljanje kandidata 
ZA PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA 
PREDSJEDNIKA HLK-a

Naša krovna strukovna 
organizacija treba nastaviti 
čvrsto zastupati prava 
i interese liječnika te 
odlučno artikulirati stavove 
struke. Istovremeno,  
Hrvatska liječnička komora 
mora biti samostalna u 
odnosu na zdravstvenu 
administraciju. Naša 
Komora treba biti 
organizacija neovisna od 
bilo koje politike, kako 
stranačke tako i politike 
interesnih skupina.

Komora nije jedan 
čovjek, Komora smo 

svi mi. Gradimo dalje, 
odgovorno i zakonito, 
još jaču Komoru, na 

načelima zajedništva 
među liječnicima. 
Komoru svih nas i 

svakog od nas.

Program temeljimo na 
četiri skupine ciljeva 

na čijoj realizaciji 
ćemo raditi s timom 
odličnih suradnika: 

unaprjeđenje položaja 
liječnika i zdravstva,  
pogodnosti za članice 

i članove,  stručna 
edukacija i daljnja 

izgradnja HLK-a kao 
suvremenog servisa 

članovima.  
Glavni naglasci našeg 

programa su pred 
vama, a cijeli program 

možete pročitati na 
www.kresimirluetic.com.hr.

Dr. med. VIKICA KROLO

liječnica je opće medicine 
s privatnom ordinacijom 
u Splitu, koja skrbi o 2000 
pacijenata. Deset godina 
bila je liječnica u Domu 
zdravlja Split. Od 2016. je 
predsjednica KoHOM-a. 
Članica je Skupštine 
Komore i savjetnica v.d. 
predsjednika za PZZ. 

Dr. sc. KREŠIMIR LUETIĆ 

radi kao internist-
gastroenterolog u KB 
Sveti Duh. Od 2015. prvi 
je dopredsjednik HLK-a, a 
od 2018. v.d. predsjednika 
Komore. Jedan je od osnivača 
HUBOL-a. Naslovni je 
poslijedoktorand na Katedri za 
internu medicinu Medicinskog 
fakulteta u Zagrebu. 

Kandidat za predsjednika Komore Kandidatkinja za zamjenika predsjednika Komore

>   ZAJEDNO DALJE!  

ZAJEDNO 
DALJE!

http://www.kresimirluetic.com.hr

