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Poštovane kolegice i kolege, članovi Hrvatskoga liječničkog zbora,
Prosinac kao da je bio jučer, Advent se došuljao bez najave. Još jedna neobična i
z ahtjevna godina pri samom je kraju. Izazovi ne posustaju, kao da ih je sve više iz dana u
dan. Struka koju živimo i naše poslanje pod budnim su okom svekolike javnosti. Prošlo je
doba pljeska s balkona, sada kao da su svi postali znalci, a kritike i nerazumijevanje naviru
sa svih strana. Ipak, bez obzira na sve izazove Hrvatski liječnički zbor i svekoliko liječništvo
ne prestaju s aktivnostima, ne posustaje usavršavanje na stručnim i znanstvenim poljima,
štitimo staleške interese i nastojimo ne zaboraviti cilj našega liječničkog poslanja – zaštitu
zdravlja naroda.
Ulazimo u, vjerujem, svima nama najljepše razdoblje u godini. Adventsko doba uvijek
je prožeto osjećajima topline, iščekivanja, nježnosti i veselja, bez obzira na sve što mu je
prethodilo.
Kao što se svi i predobro sjećamo, koncem prošle godine stanovnike Sisačko-moslavačke županije pogodio je razorni potres, a koji je uslijedio nakon serije snažnih potresa koji su
već uzrokovali značajnu materijalnu štetu. Hrvatski liječnički zbor pokrenuo je odmah
akciju prikupljanja sredstava za pomoć pogođenim područjima. Sredstva su se prikupljala
na žiroračunu HLZ-a, podračunu Podružnice Sisak HLZ-a tijekom ove godine. Ponosan
sam što je prikupljeno ukupno 523.950,00 kn. Iako je akcija prvenstveno bila usmjerena na
stručna društva Hrvatskoga liječničkog zbora, ponosni smo istaknuti da je postignut značajno veći odjek. U akciji prikupljanja sredstava sudjelovalo je 40 stručnih društava HLZ-a,
6 podružnica HLZ-a, 2 sekcije HLZ-a, 7 specijalističkih ordinacija te 22 fizičke osobe. Sredstva se u cijelosti nalaze na podračunu podružnice Sisak HLZ-a te će sama Podružnica
donijeti odluku u koju će potrebitu svrhu biti usmjerena. U ime Izvršnog odbora HLZ-a
zahvaljujemo svima na hvalevrijednom angažmanu i nesebičnoj pomoći. Svjesni smo činjenice da u ovim izazovnim vremenima pandemije, kada su resursi značajno ograničeni, nije
bilo lako uključiti se. Zato ovaj prilog ima posebnu vrijednost i težinu i na tome Vam još
jednom svima hvala. Kolege iz podružnice istinski su zahvalni na svakoj pomoći i podršci,
a njihovu zahvalu najbolje opisuje izjava dr. Vlatke Bedeniković, predsjednice Podružnice
Sisak HLZ-a: „U ovim teškim vremenima ono što nas drži jest saznanje da imamo drage ljude
koji su uz nas ne samo deklarativno, nego i djelima.“
Hrvatski liječnički zbor osnovan je 26. veljače 1874. godine. Taj dan u RH obilježava se
kao Hrvatski dan liječnika. Od daleke 1874. godine Hrvatski liječnički zbor nosi povijesno
pamćenje brojnih društvenih i zdravstvenih izazova, sukoba i ratova, a prirodne katastrofe
i epidemije samo su dio iskustva povijesnog bića našeg staleža. Od samih početaka svih
aktivnosti Zbora cilj je bio isti, skrb o staležu i zaštita zdravlja naroda.
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Uza sve emocije koje nas preplavljuju, pa i one ne tako lijepe, nastojmo mladim
 araštajima uvijek prenijeti prave vrijednosti te nova znanja i iskustva u duhu tradicije koju
n
ne smijemo zaboraviti. Tradicija je važna, daje nam osjećaj stalnosti u ovom promjenjivom
svijetu i prolaznosti vremena.
Hrvatski liječnički zbor, s ponosom ističem, tradicionalna je strukovna udruga doktora
medicine i doktora dentalne medicine. Opstajemo i djelujemo već 147. godinu neprekidno
štiteći interese svojih članova i zalažući se za njihovu dobrobit u hrvatskom zdravstvu i
društvu. Biti članom Hrvatskoga liječničkog zbora za svakog od nas osobita je čast. Brojne
stručno-znanstvene kongrese, simpozije, tečajeve i razne edukacije organizirate baš Vi, u
sklopu podružnica, stručnih društava i sekcija. Od pojave pandemije COVID-19 u Hrvatskoj početkom ožujka 2020. godine podružnice i stručna društva neizmjerno se trude pronaći modalitet za stručno usavršavanje, razmjenu ideja i mišljenja. Iako smo svi već pomalo
zasićeni virtualnim svijetom, molim Vas, nastavite i dalje. Na tome smo neizmjerno zahvalni, jer upravo Vi ste Hrvatski liječnički zbor.
Hrvatski liječnički zbor se zalaže za unaprjeđenje znanstvenoistraživačkog rada, u
k ojemu aktivno sudjeluje u suradnji s brojnim znanstvenim institucijama i društvima. Članovi stručnih društava HLZ-a imaju mogućnost predlaganja i izrade smjernica za
dijagnostiku i liječenje pojedinih bolesti iz njihova djelokruga. Da je rad članova Hrvatskoga liječničkog zbora plodan dokazuje i činjenica da smo od 2004. godine do danas izradili
više od stotinu dijagnostičko-terapijskih smjernica. Sve smjernice su visokostručne i kvalitetne, a Hrvatski liječnički zbor je pokazao da može ponuditi kvalitetne dijagnostičko-terapijske smjernice temeljene na relevantnim znanstvenim dokazima.
Časopis Liječnički vjesnik upravo je simbol rada marljivih kolega, kako glavnog ured
nika i Uredničkog odbora tako i brojnih kolegica i kolega. Vrijedni stručni i znanstveni
radovi te nacionalni postupnici za dijagnostiku i liječenje brojnih bolesti objavljeni su po
prvi put upravo ovdje, u stručno-znanstvenom časopisu Hrvatskoga liječničkog zbora.
Kolege su i u pandemiji pokazali spremnost i zajedništvo. Iako je većina smjernica vezanih
uz COVID-19 izašla tijekom 2020. godine, nastavlja se i dalje njihovo publiciranje i nastojanje kolega da jedni drugima pomognu u liječenju brojnih bolesti, ali i u zaštiti svih ranjivijih skupina.
Hrvatski liječnički zbor svake godine dodjeljuje i određeni broj priznanja i odličja svojim vrijednim i zaslužnim članovima. Na taj način nastojimo iskazati zahvalnost za ustrajan
i marljiv rad na razvoju medicinske znanosti i svoje struke. Dugogodišnji članovi HLZ-a
mogu za svoj rad biti odlikovani nagradama Hrvatskoga liječničkog zbora – zahvalnicom,
diplomom, odličjem Ladislav Rakovac, odličjem Začasni član, posebnom zahvalnicom i/ili
spomen-zahvalnicom. Ove godine održali smo tradicionalnu svečanost dodjele odličja za
prethodne dvije godine kako bismo odali počast dragim kolegicama i kolegama. Među ostalima odličnicima, Hrvatski liječnički zbor uručio je odličje Hrvatskom epidemiološkom
društvu te Hrvatskome društvu za infektivne bolesti HLZ-a za uložen trud i napor u suzbijanju bolesti COVID-19. Isto tako, odlikovani su i pojedinci koji su svoj doprinos dali u
borbi protiv pandemije.
Hrvatski liječnički zbor i ove je godine nastavio aktivnu i uspješnu suradnju i s drugim
institucijama u sustavu zdravstva. Hrvatski liječnički zbor, zajedno s Medicinskim fakul
tetom u Zagrebu, dobitnik je Povelje Hrvatske liječničke komore za posebne zasluge u
obnovi rada Komore. Navedeno priznanje je uručeno u povodu obilježavanja 25. obljetnice
obnove rada Hrvatske liječničke komore.
Ove godine izaslanstvo Hrvatskoga liječničkog zbora sudjelovalo je na sastanku kod
predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića. Predstavnici HLZ-a upoznali su
predsjednika Milanovića s djelovanjem Hrvatskoga liječničkog zbora, o izazovima pred
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k ojima je danas hrvatsko zdravstvo, a to su prije svega pandemija COVID-19 i cijepljenje
građana.
Kao aktivnim članovima Hrvatskoga liječničkog zbora na adrese naših dugogodišnjih
članova u mirovini stiže časopis Liječnički vjesnik. Podsjećam da je Glavni odbor HLZ-a na
15. sjednici održanoj 25. rujna 2020. jednoglasno donio odluku da se časopis Liječnički
vjesnik, zbog nastale financijske situacije izazvane pandemijom COVID-19, privremeno
neće tiskati u punoj nakladi, već isključivo za potrebe arhiviranja i indeksiranja te potrebe
naših umirovljenih članova. Sadržaj časopisa Liječnički vjesnik od broja 9–10 / 2020. pa sve
do daljnjeg dostupan je na mrežnim stranicama Liječničkog vjesnika. Tijekom 2021. godine
aktivno smo radili na postupnom prelasku na elektroničko (online) izdanje. Ponekad su
vremena krize ujedno i vremena velikih prilika koje svakako treba iskoristiti.
Upravo u službenom glasilu Hrvatskoga liječničkog zbora objavljeni su brojni stručni i
znanstveni radovi, edukativne i popularne publikacije. Pozivam sve mlade kolege da nam se
pridruže u tome i daju svoj doprinos kvaliteti. Liječnički vjesnik je dio baza DOAJ, Scopus,
EBSCO, EMBASE, CrossRef, Index Medicus i Hrčak. Osim za pisanje znanstvenih i stručnih
radova za časopis Liječnički vjesnik, mladi su kolege dobrodošli angažirati se unutar uredničkog odbora časopisa te na taj način biti dijelom njegove aktivnosti.
Uz aktivan rad i zalaganje, članstvom u HLZ-u unutar stručnih društava Hrvatskoga
liječničkog zbora moguće je s vremenom postati dijelom upravnih struktura i biti izravno
odgovoran za unaprjeđenje struke u svojem području. Također, poštovane kolegice i kolege
kao predstavnici Hrvatskoga liječničkog zbora sudjeluju u tijelima zdravstvene uprave i
izvršne vlasti. Vaša mišljenja, drage kolegice i kolege članovi Hrvatskoga liječničkog zbora,
izrazito su uvažena pri donošenju zakona i odluka o organizaciji zdravstvene zaštite i
zdravstvene službe te ostalim javnozdravstvenim problemima. Hrvatski liječnički zbor
ponovno sudjeluje kao dionik radne skupine u izradi Nacrta Zakona o zdravstvenoj zaštiti
pri Ministarstvu zdravstva.
Ove godine nažalost nismo održali tradicionalni, humanitarni Liječnički bal Hrvat
skoga liječničkog zbora. No vjerujem kako će u sljedećem razdoblju biti prilike za zajedničko druženje i ples u duhu humanitarnog djelovanja.
Dana 25. veljače 2021. održana je redovna izborna Skupština Hrvatskoga liječničkog
zbora gdje ste meni osobno, ali i članovima Izvršnog odbora još jednom ukazali povjerenje
i svojim glasovima gotovo plebiscitarno povjerili treći mandat. Našoj kandidaturi u vrijeme
epidemije prethodila je potpora Glavnog odbora HLZ-a u želji da se unatoč svim nedaćama
osigura kontinuitet rada Zbora te obnova potresom oštećenih prostora Središnjice. Na ukazanom povjerenju iskreno zahvaljujem! Održavanju Skupštine prethodili su razgovori o
epidemiološkoj situaciji i projekcijama za veljaču/ožujak 2021. godine te mogućnosti organiziranja izborne Skupštine u takvim izvanrednim uvjetima, virtualnim putem. Kontakti
rali smo Gradski ured za opću upravu Grada Zagreba – Sektor za udruge s upitom o odgodi
izborne Skupštine i produljenju mandata na šest mjeseci do godine dana kako bismo osigurali održavanje izbora u redovnom okruženju. Odgovoreno je da Gradski ured nije nadležan za donošenje odluke o produljenju mandata, već da HLZ mora održati izbornu skupštinu i nakon toga podnijeti izvješće ovom Gradskom uredu. Ukazali su nam na činjenicu da
u Statutu HLZ postoji mogućnost elektroničkog održavanja svih tijela HLZ-a, uključivo i
Skupštinu u iznimnim situacijama, što ova u situaciji pandemije COVID-19 svakako jest, te
nas uputili da izbornu Skupštinu HLZ-a po prvi put u povijesti održimo na taj način. Koncem svibnja 2021. održali smo još izvještajnu Skupštinu HLZ-a kako bismo usvojili izvješće
neovisnog revizora za 2020. godinu te financijski plan za 2022. godinu.
Uložili smo maksimalne napore u održanju svih zborskih aktivnosti, dio skupova
održan je uživo u periodima kada je to pandemija dozvoljavala. Nastavit ćemo i u sljedećem
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razdoblju predanim radom i zalaganjem usmjeravati aktivnosti Hrvatskoga liječničkog
zbora, gorljivo raspravljati i boriti se za napredak i boljitak te s ponosom slaviti važne obljetnice i događaje.
Drage kolegice i kolege, od prvog trenutka pojave COVID-19 u Republici H
 rvatskoj
ulažemo svu svoju energiju kako bismo pružili adekvatnu skrb oboljelima. Osim rada na
terenu, brojni kolege svakodnevno aktivno i požrtvovno sudjeluju u ostvarenju brojnih
aktivnosti širom domovine, ali isto tako i u ulozi eksperata pri Ministarstvu zdravstva, ali i
na lokalnim razinama s ciljem podrške cjelokupnoj struci u njezinim naporima u suzbijanju
pandemije COVID-19. Nastavlja se trajna i uspješna suradnja s Hrvatskom liječničkom
komorom i Hrvatskim liječničkim sindikatom te ostalim udrugama u zdravstvu.
Apeliramo na sve kolegice i kolege da u ovim neizvjesnim vremenima nastave iskazi
vati snažno zajedništvo u ostvarivanju ciljeva koji su od izuzetne važnosti za sve zdravstvene
djelatnike, pacijente, ali i za širu zajednicu.
Ima trenutaka na lenti vremena koji su ispunjeni neočekivanim izazovima, mijenjaju
svekoliki pogled na našu svakodnevnicu i trajanje, a ostavljaju trag dubok poput bolnog
ožiljka. Virus SARS-CoV-2 i epidemija COVID-19 te potresi u Zagrebu i na Banovini upravo su takav usud. Nedavno je završena sanacija potresom oštećenoga stubišnog kraka u
zgradi Hrvatskoga liječničkog doma te je time, nadam se, završeno bolno sjećanje na taj
veliki zagrebački potres.
Epidemija, pandemija, SARS-CoV-2 i COVID-19 te potresi ušli su duboko u naš život
mijenjajući brojne planove i rušeći snove mnogima od nas. Broj bolesnih dovodi zdravstveni sustav do ruba, broj umrlih otvorio je složena pitanja, a stalež proživljava herojsko doba,
od izazova do frustracija, od lutanja do inata. Ne izostaju ni vrhunski dosezi, stručni i znanstveni, ali i ljudski. Kolegice i kolege kao i naši bližnji koji su nas napustili u ovoj godini
ostavili su dubok trag u našim životima.
Ipak, u nevolji smo najjači, ojačalo je zajedništvo unutar staleža s jednim jedinim ciljem:
pomoći građanima uz sva moguća odricanja. Zahtjevna vremena traže odlučne aktivnosti,
ponovno se pokazuje fleksibilnost sustava i kvaliteta svih naših zdravstvenih djelatnika.
Upravo stoga, drage kolegice i kolege, potaknite mlade naraštaje, sadašnje i buduće
l iječnike, da budu dio našeg tima te svojom aktivnošću i zalaganjem pomognu štiti interese
hrvatskih liječnika i pacijenata.
Ljubav, sreća, toplina i potreba za bližnjima osobito nam je važna u vrijeme blagdana.
Neka Vas taj osjećaj prati i kroz cijelu godinu! Drage kolegice i kolege, prijatelji i suradnici,
iskoristit ću ovu priliku i poželjeti Vam obilje zdravlja, ljubav i radost, blagost i mir, sreću i
blagostanje, osmijeh i toplinu u novoj godini, ali i u svim godinama koje slijede.
Sretan Vam Božić i uspješna nova 2022. godina!
Iskreno Vaš,
prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med.
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