
 

Zagreb, 30. svibnja 2020. 
 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 
 

Prozvana liječnica zatražila zaštitu od HLK-a 
 

HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA REAGIRALA NA UPITNE OPTUŽBE PACIJENTICE MIJE 
BEGOVIĆ 

 
Hrvatska liječnička komora zaprimila je zahtjev liječnice iz KBC Sestre milosrdnice, koju je 
glumica Mia Begović prozvala imenom i prezimenom u medijima da joj nije pružila 
odgovarajuću zdravstvenu skrb. U zahtjevu je liječnica zatražila zaštitu od Komore “zbog 
neistinitog i negativnog konteksta u koji je Begović u medijima stavila njezino ime”. Naime, 
Begović je u medijima i na Facebooku optužila liječnicu da je prilikom njezinog večernjeg 
dolaska na hitni bolnički prijem liječnica nije pregledala i da joj nije pružila odgovarajuću 
zdravstvenu skrb.  
 
Prema preliminarnim informacijama, pacijentici  Begović je pružena odgovarajuća hitna 
medicinska skrb u skladu sa svim pravilima struke. Naime, pacijenticu je pregledala liječnica, 
napravila joj je odgovarajuće pretrage i dala joj je terapiju te upute za daljnje postupanje.  
 
Hrvatska liječnička komora stoga je primorana reagirati na objavljene izjave Mije Begović koja 
je izrekla optužbe upitne utemeljenosti o postupanju liječnice na hitnom bolničkom prijemu 
KBC Sestara milosrdnica u Zagrebu. HLK će od voditelja hitnog bolničkog prijema u KBC 
Sestre milosrdnice, kao i od ravnatelja bolnice, zatražiti službeno očitovanje o ovom slučaju.   
 
HLK napominje da se u hitnoj bolničkoj službi, kao što se iz naziva može zaključiti, obavljaju 
samo nužne i hitne pretrage sa svrhom brze dijagnostike, kako bi se što ranije započelo s 
liječenjem hitnih stanja. 
 
Hrvatska liječnička komora poziva na odgovornost u javnom komuniciranju i iznošenju u 
javnosti osobnih podataka liječnika. Odgovornost javnih osoba u ovakvim situacijama je, 
upravo zbog njihovog čestog prisustva u medijima kao i utjecaja na stavove javnosti,  veća od 
odgovornosti ostalih građana koji nisu javne osobe. Za sve eventualne pritužbe pacijenata 
postoji zakonom predviđena procedura koju je  gđa Begović u cijelosti preskočila. 
 
Podsjećamo da i danas, na Dan državnosti koji je za većinu građana neradni dan, hrvatski 
liječnici požrtvovno rade u mnogobrojnim bolnicama i vanbolničkim hitnim službama kako bi 
našim građanima pružili uvijek dostupnu zdravstvenu skrb. 


