
 

Priopćenje za medije 

                                                                                                                                    Zagreb, 8.5.2017. 

 

Na inicijativu Hrvatske liječničke komore vodeći ljudi zdravstva u Hrvatskoj  

iskazali podršku cijepljenju 

DEKLARACIJU O VAŽNOSTI CIJEPLJENJA PODRŽALI SU SVI MEDICINSKI FAKULTETI, HAZU, 

LIJEČNIČKI ZBOR, HRVATSKA MREŽA ZDRAVIH GRADOVA I KLINIKA F. MIHALJEVIĆ 

 

Na inicijativu Hrvatske liječničke komore „Deklaraciju o važnosti cijepljenja“ u ime svojih 

institucija podržali su dekani prof.dr.sc. Marijan Klarica (Medicinski fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu), prof.dr.sc. Zoran Đogaš (Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu), prof.dr.sc. Tomislav 

Rukavina (Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci) i prof.dr.sc. Aleksandar Včev (Medicinski 

fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku), prof.dr.sc. Alemka Markotić (ravnateljica Klinike 

za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“), akademik Zvonko Kusić (predsjednik HAZU), 

prof.dr.sc. Željko Krznarić (predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora) te dr.sc. Silvije Vuletić, prof. 

emeritus (predsjednik Hrvatske mreže zdravih gradova). 



 

 

„Podrškom Deklaraciji o važnosti cijepljenja, ključne medicinske, obrazovne i znanstvene 

institucije, kao i vodeći medicinski stručnjaci, jasno su izrekli stav o tome u kojoj mjeri je 

cijepljenje znanstveno potvrđena, sigurna i efikasna mjera u sprečavanju širenja smrtonosnih 

bolesti“ izjavio je predsjednik HLK-a, dr. sc. Trpimir Goluža. 

Podsjetimo, HLK je u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ) i Školom narodnog 

zdravlja „dr. Andrija Štampar“ pokrenula potpisivanje Deklaracije donesene na okruglom stolu 

„Cijepljenje: istine vs. zablude“. 

Potaknuta sve učestalijim i intenzivnijim istupima nestručnih pojedinaca i skupina koji se, na 

temelju neznanja, zabluda i neistina, javno protive cijepljenju, Komora je pozvala čelnike 

relevantnih zdravstvenih, obrazovnih i znanstvenih institucija u Republici Hrvatskoj da podrže 

„Deklaraciju o važnosti cijepljenja“, kako bi dodatno u javnosti osvijestili dobrobiti i nužnost 

redovitog cijepljenja. 

Deklaracija, među ostalim, naglašava kako je cijepljenje jedno od najvećih medicinskih dostignuća 

modernog doba, te se ubraja u najsigurnije medicinske intervencije.  

- Uvođenje cijepljenja predstavlja najuspješniju javnozdravstvenu mjeru koja je spasila i spašava 

više ljudskih života nego bilo koja druga medicinska intervencija u povijesti medicine - stoji u 



 

tekstu Deklaracije. Neosporno je znanstveno utvrđeno da je dobrobit cijepljenja za zdravlje ljudi 

neusporedivo veća od rizika pojave mogućih posljedičnih, u pravilu pojedinačnih, neželjenih 

događaja. Ujedinjeni stav medicinske struke ima za cilj ukazati na obvezno cijepljenje kao 

znanstveno potvrđenu i u praksi dokazano učinkovitu i sigurnu mjeru sprječavanja širenja 

zaraznih, potencijalno i smrtonosnih bolesti. 

Tijekom „Svjetskog tjedna cijepljenja“ HLK je, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo 

(HZJZ), na svojoj službenoj mrežnoj stranici te na Facebook i Twitter profilima objavila odgovore 

medicinskih stručnjaka, temeljene na znanstvenim činjenicama, na niz zabluda o cijepljenju koje 

se u posljednje vrijeme šire društvenim mrežama i drugim medijskim prostorom. 

 
 

 


