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PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 
 

 
Liječnička komora dodijelila godišnje nagrade za 2021. 

 
DOC.DR.SC. TOMISLAV KOPJAR DOBITNIK GODIŠNJE NAGRADE HLK-A ZA 

NAJZAPAŽENIJE STRUČNO OSTVARENJE 
  
Hrvatska liječnička komora dodijelila je danas godišnje nagrade istaknutim pojedincima za 
postignuća ostvarena u 2021. godini.   
 
Dobitnik godišnje nagrade HLK-a za 2021. godinu za najzapaženije stručno ostvarenje je 
doc.dr.sc. Tomislav Kopjar, koji je nagradu dobio kao glavni operater i član tima za 
transplantaciju pluća KBC-a Zagreb, a koji je u travnju izveo obostranu transplantaciju pluća, 
prvu takve vrste u Hrvatskoj. Ova visoko zahtjevna i povijesna operacija izniman je uspjeh 
hrvatskog zdravstva i hrvatskih liječnika, budući da su se godinama kandidati za 
transplantaciju pluća iz Hrvatske upućivali u Beč. Od travnja do kraja prosinca u našoj je 
zemlji izvedeno ukupno devet ovakvih operacija. 
 
Dobitnici nagrade HLK-a za znanstveni doprinos unaprjeđenju liječničke struke i profesije su 
izv.prof.dr.sc. Zenon Pogorelić u kategoriji znanstvenika starijih od 40 godina i doc.dr.sc. 
Ivana Mikolašević u kategoriji znanstvenika mlađih od 40 godina. Zenon Pogorelić je 
specijalist dječje kirurgije u KBC-u Split i izvanredni profesor na splitskom Medicinskom 
fakultetu. Uz iznimno aktivan kirurški rad, Pogorelić je posvećen znanstvenom radu te je u 
2021. godini objavio 20 radova indeksiranih u Web of Science, od kojih je 19 indeksirano u 
časopisima koji se citiraju u Current Contents. Ivana Mikolašević, specijalistica interne 
medicine u Zavodu za gastroenterologiju riječkog KBC-a i docentica na riječkom Medicinskom 
fakultetu, u svojoj stručnoj i znanstvenoj karijeri objavila je više od 70 znanstvenih i stručnih 
radova. U 2021. godini objavila je 11 izvornih i 10 preglednih znanstvenih radova tiskanih u 
znanstvenim časopisima indeksiranima u bazi Web of Science.  
 
Nagradu za iznimno djelovanje u zaštiti prava liječnika te promicanju interesa hrvatskog 
liječništva u 2021. dobila je doc.dr.sc. Marija Santini.  
Marija Santini, specijalistica infektologije i subspecijalistica intenzivne medicine u Klinici za 
infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, u iznimno teškim pandemijskim vremenima, 
koordinirala je izradu Smjernica za liječenje bolesti COVID-19 unutar Hrvatskog društva za 
infektivne bolesti. Organizirala je i sudjelovala u edukaciji zdravstvenih radnika o COVID-u i 



 

cijepljenju. Također je u ime Društva jasno podržala zajedničke protuepidemijske inicijative 
krovnih liječničkih organizacija prema Stožeru, Vladi i javnosti.   
 
Novinarka i reporterka Nove TV Sanja Vištica, dobitnica je godišnje nagrade HLK-a za 
promicanje ugleda hrvatskih liječnika i liječničke struke u javnosti. Tijekom 2021. godine 
Sanja Vištica je, kontinuirano točno i objektivno izvještavajući javnost o pandemiji, u svojim 
reportažama za sugovornike redovito birala liječnike, ističući time važnost liječničke struke u 
borbi s pandemijom. Izvještavajući o alarmantnom stanju u bolnicama, aktualnim 
epidemiološkim mjerama, ali i razbijajući mitove o cijepljenju, Vištica je u brojnim javljanjima 
s terena omogućila da javnost čuje poruke liječnika koji su na prvoj crti borbe s pandemijom.  
 
Svečana dodjela nagrada održana je u Hrvatskom liječničkom domu. Podsjetimo, Hrvatska 
liječnička komora dodjeljuje svoje godišnje nagrade profesionalcima koji su svojim stručnim, 
znanstvenim te javnim i društvenim djelovanjem doprinijeli unapređenju hrvatskog 
liječništva i liječničke profesije. 


