
 

 
 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST 

 

Akcija HLK-a, IFI-a i tvrtke Placebo prigodom Svjetskog dana zdravlja 

HeMED - NOVA BESPLATNA PLATFORMA SA ZDRAVSTVENIM 

INFORMACIJAMA ZA GRAĐANE 

 

Hrvatska liječnička komora, Inovativna farmaceutska inicijativa i tvrtka Placebo, prigodom 

Svjetskog dana zdravlja 7. travnja, omogućili su svim hrvatskim građanima trajno 

besplatno korištenje multimodalne internetske platforme „Hrvatska elektronička 

medicinska edukacija – HeMED“.  

HeMED je digitalna platforma na hrvatskom jeziku koja građanima, kroz jednostavno 

pretraživanje različitih medicinskih izdanja, pruža provjerene zdravstvene informacije. 

Njegove glavne funkcionalnosti su, pored pretraživanja sadržaja knjiga po ključnim 

pojmovima, interaktivno povezivanje različitih knjiga i interaktivno povezivanje svake 

medicinske knjige i priručnika za pacijente s bazom lijekova HALMED-a i listom lijekova 

HZZO-a. Jedan od ciljeva HeMED-a, koji se postiže ovim otvaranjem za sve građane, je 

upravo poboljšanje zdravstvene pismenosti hrvatskih građana. Različite studije su pokazale 

kako trajna izobrazba liječnika kao i zdravstvena pismenost građanstva vode ka 

poboljšanju ishoda liječenja. 

Pristup kapitalnim medicinskim izdanjima i priručnicima za pacijente je omogućen na 

mrežnoj stranici www.hemed.hr, kao i putem mobilne aplikacije. HeMED je partnerski 

projekt Hrvatske liječničke komore i Inovativne farmaceutske inicijative, a njegov idejni 

začetnik je dr. med. Željko Ivančević (tvrtka Placebo). Projekt HeMED-a je, prije više od 

šest godina, započeo suradnjom struke i industrije, kao dobar primjer javnog i privatnog 

partnerstva. Četiri godine je više od 300 liječnika volonterski prevodilo kapitalna 

medicinska izdanja, koja su danas dostupna liječnicima, drugim zdravstvenim djelatnicima, 

studentima, pacijentima i građanstvu.  

http://www.hemed.hr/


 

 
 

 

Platforma je javno predstavljena prije dvije godine na kongresu FUTUR Z  i otada služi 

medicinskoj edukaciji liječnika i studenata medicine. Budući da je HeMED jedinstven 

projekt u Europi, čiji je cilj brzim i jednostavnim pretraživanjem medicinskih izdanja doći 

do provjerenih zdravstvenih informacija, platforma je unaprijedila trajnu medicinsku 

izobrazbu liječnika. Sada su partneri na projektu osigurali autorska prava za otvaranje baze 

svim građanima. 

Projektom HeMED svim zdravstvenim djelatnicima i studentima, kao i svim 

zainteresiranim građanima približavaju se najnovije svjetske medicinske spoznaje, 

suvremene dijagnostičke metode i principi liječenja.   

HeMED, društveno odgovoran projekt, je doprinos HLK-a, IFI-a i dr. Ivančevića iz tvrtke 

Placebo digitalizaciji društva i poklon zajednici. 


