
Drage kolegice i kolege,

zamislite situaciju u kojoj kuću, u trenut-
ku kad se u njoj nalaze svi ukućani, zahvati 
požar. Ukućani su budni, trijezni i prisebni. 
Potpuno svjesni požara i opasnosti kojoj su 
izloženi. Pri tome različito reagiraju. Oni 
navikli da uvijek netko drugi rješava njihove 
probleme, autistični su. Ponašaju se kao da 
to nije njihov problem, žive u svom svijetu. 
Pričaju o prošlosti i kalkuliraju kako preži-
vjeti do sljedeće plaće, hoće li platiti plin ili 
struju. Druge je obuzela panika. Prestrašeni 
za vlastiti život bježe glavom bez obzira. Po-
žar im se čini preopasnim da bi se upustili u 
njegovo gašenje. Jednostavno ne vjeruju da 
ga je moguće ugasiti. Nemaju volje, snage, 
energije i želje za borbu protiv stihije. Treći 
ne bježe niti se ne predaju. Tražeći po kući 
sredstva kojima bi gasili vatru, samoorgani-
ziraju se i kreću s gašenjem požara.

Slična je situacija u hrvatskom zdravstvu. Fi-
nancijski, kadrovski, a pomalo i funkcional-
ni požar neodrživosti sustava već je dobrim 
dijelom zahvatio kuću hrvatskog zdravstva. 
Iako su vatrogasci već poodavno pozvani, 
njih nema niti na horizontu. U Banskim 
dvorima bave se važnijim požarima. Kana-
dere usmjeravaju u drugim pravcima pri 
čemu kući hrvatskog zdravstva otimaju i 
ono malo spasonosnih resursa za gašenje 
požara. Svjesni da će im, kao povlaštenoj 
kasti, biti dobro čak ako i u potpunosti izgo-
ri sustav javnog zdravstva, vatrogasci samo 
riječima iskazuju suosjećanje. Iz požarom 
zahvaćene kuće pobjegao je i bježi velik broj 
stanara. Oni svoju perspektivu vide u da-
ljem susjedstvu. Kućepazitelji s Ksavera ana-
liziraju, analiziraju i samo analiziraju... Oni 
čekaju da rješenje dođe samo od sebe. Iako 
ih dim sagorijevanja najvrjednijeg supstrata 
hrvatskog zdravstva već pomalo guši, oni i 
dalje žive u svom virtualnom svijetu. Samo-
organizirani gasitelji se trude. Gase što više 
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mogu, ali vatra se širi... Susjedi, ignorirajući 
opasnost izglednog širenja požara i na njiho-
ve kuće, pasivno promatraju vatrenu stihiju. 
Ne pomažu već lamentiraju hoće li stići pra-
vi vatrogasci ili ne. Oni ih čak niti ne zovu 
već ih čekaju da se sami od sebe pojave. 

Drage kolegice i kolege,

kontinuiranim i predanim radom u zadnje 
dvije godine uspjeli smo pokrenuti stvari 
s mrtve točke. Usmjerili smo se na jačanje 
profesionalne i društvene sigurnosti i una-
prjeđenje stručnosti naših članova. Nakon 
ugovaranja police pravne zaštite i osobne 
odgovornosti za sve naše članove, početkom 
travnja realizirali smo još dva važna projek-
ta. S bankom partnerom ugovorili smo mo-
gućnost povoljnog stambenog kreditiranja 
naših članova. Dugoročna fiksna kamatna 
stopa već od 3,3% za stambene kredite u 
kunama, bez dodatnih kreditnih troškova 
olakšat će život svakom zainteresiranom 
članu. Onima s već postojećim kreditima 
olakšat će njihovu otplatu, a drugima će 
kupovinu nekretnine učiniti dostupnijom. 
Ugovorom o dodjeli 30 milijuna kuna bes-
povratnih sredstava iz Europskog socijalnog 
fonda projektu Hrvatske liječničke komore 
„Kontinuirano stručno usavršavanje liječni-
ka opće/obiteljske medicine“ osigurali smo 
potpuno financiranje četverogodišnjeg pro-
jekta usmjerenog povećanju razine znanja i 
vještina liječnika opće i obiteljske medicine, 
a time i podizanju kvalitete zdravstvene za-
štite pacijenata i građana u Hrvatskoj.

Hrvatska liječnička komora sve svoje resurse 
usmjerava u poboljšanje položaja liječnika. 
Duboko svjesni da, zalažući se za primjereno 
pozicioniranje liječnika u hrvatskom druš-
tvu, doprinosimo očuvanju javnog zdrav-
stvenog sustava i izravno štitimo interese 
svih građana, to ćemo činiti i dalje. 
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