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Poštovane kolegice i kolege, uvažene članice i članovi Hrvatskoga liječničkog zbora, dame i gospodo,

Božić je pred vratima, prosinac 2021. kao da je bio jučer. Ivona, Draženka i Branimir sad već nestrpljivo 
pitaju za poruku i osvrt predsjednika Hrvatskoga liječničkog zbora na godinu u odlasku. Jedna obveza kao da 
prestiže drugu i tako iz dana u dan. Prekjučer smo održali sastanak Glavnog odbora HLZ-a, potom promociju 
knjige Liječnički vjesnik: medicinska komunikacija i memorija struke autorice prof. dr. sc. Stelle Fatović-Ferenčić 
te podijelili odličja uvaženim članovima, ustanovama, institucijama i udrugama. Prolazim jutros centrom grada, 
vedro i sunčano, ali tek tu i tamo pokoji prolaznik, čini mi se kao da svi putevi vode prema Dolcu. Nažalost 
 neobnovljeni grad nakon potresa, još uvijek nije proglašen kraj pandemije. Kolege iz dežurstva javljaju kako nisu 
predahnuli čitavu noć, ali još su uvijek raspoloženi za šalu. Dojam veličine nakon nogometnih uspjeha, jučer 
opet treći na svijetu, čudo malog naroda.

Privodimo kraju još jednu izazovnu pandemijsku godinu, adventsko vrijeme svima nam je omiljeno vrijeme 
radosti i mira. Za mene osobno to je razdoblje satkano od posebnih osjećaja, bez obzira na sve što se tijekom 
godine događalo. Obitelj, prijatelji i suradnici u žarištu su svih promišljanja.

Hrvatski liječnički zbor je, kako uvijek s ponosom ističemo, tradicionalna strukovna udruga doktora medi-
cine i doktora dentalne medicine. Osnovan je 26. veljače daleke 1874. godine. Taj dan se u našoj domovini obi-
lježava kao Hrvatski dan liječnika.

Struka koju živimo i naše poslanje i nadalje su pod budnim okom svekolike javnosti. Široko dostupne zdrav-
stvene informacije kroz različite medijske platforme postavljaju pred struku velike izazove. Upravo zbog toga 
cjeloživotno učenje postaje prioritet, a nužnost stručnog i zdravstvenog usavršavanja samo je nastavak tradi-
cionalnog školovanja. Povezanost uz svoju Alma mater postaje neraskidiva ne samo zbog tradicije, već i zbog 
potrebe. Ne samo generacije M i Z, već i svi ostali u neprekidnom su traganju za novim vještinama i znanjima. 
Hrvatski liječnički zbor sa svoja 10.564 člana, 26 podružnica širom domovine i 164 stručna društva organizira 
preko 500 stručnih skupova godišnje, od radionica, seminara, simpozija, godišnjih sastanaka do kongresa, 
 nacionalnih i onih međunarodnih. Sada smo već bliski sa svim modelima organiziranja stručnih događanja: od 
virtualnih i hibridnih do onih nama najdražih – sastanaka uživo. Zahvaljujući izuzetno konstruktivnoj suradnji 
s Hrvatskom liječničkom komorom većina skupova je valorizirana, što kolegama pruža dodatnu sigurnost.

Ove godine jedno malo društvo HLZ-a, Hrvatsko društvo za kliničku prehranu, bilo je domaćin velikoga 
europskog kongresa u Beču. Nije to samo priznanje, već i buđenje: turistička smo zemlja bez kapaciteta za orga-
niziranje kongresa s više tisuća sudionika. Evo novog zadatka za sve nas: kako izgraditi pravi kongresni centar na 
lokaciji koja može pružiti i dovoljno smještajnih kapaciteta? Schengen i eurozona mogli bi pomoći, nadamo se.

Hrvatski liječnički zbor zalaže se za unaprjeđenje znanstvenoistraživačkog rada i aktivno sudjeluje u njemu 
u suradnji s brojnim znanstvenim institucijama i društvima. Članovi stručnih društava HLZ-a imaju mogućnost 
i obvezu predlaganja i izrade smjernica za dijagnostiku i liječenje pojedinih bolesti iz njihova djelokruga. Smjer-
nice redovito objavljujemo u našem stručno-znanstvenom glasilu – Liječničkom vjesniku.

Liječnički vjesnik ove je godine obilježio 145. obljetnicu postojanja koju smo proslavili zajedničkim simpo-
zijem Hrvatskoga liječničkog zbora i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 19. listopada 2022. u Preporod-
noj dvorani HAZU. Članovi Hrvatskoga liječničkog zbora izradili su od 2004. godine do danas više od stotinu 
dijagnostičko-terapijskih smjernica. Hrvatski liječnički zbor je pokazao da može ponuditi kvalitetne dijagnostič-
ko-terapijske smjernice temeljene na relevantnim znanstvenim dokazima.

Kao aktivnim članovima Hrvatskoga liječničkog zbora, i na adrese naših dugogodišnjih članova u mirovini 
stiže časopis Liječnički vjesnik. To je naš dug i obveza spram naših učitelja. Sredinom godine uveli smo tiskana 
izdanja i za najmlađe kolege, članove Hrvatskoga liječničkog zbora, kako bismo ih potaknuli da svoje stručne i 
znanstvene radove objave upravo u našem matičnom glasilu. Liječnički vjesnik je dio baze Scopus, DOAJ, HRČAK. 
Sadržaj časopisa Liječnički vjesnik od broja 9-10/2020. pa sve do daljnjeg dostupan je na mrežnim stranicama 
Liječničkog vjesnika. Tijekom 2021., a i 2022. godine aktivno se radi na postupnom prelasku na elektroničko 
(online) izdanje.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode


VI

LIJEČ VJESN 2022; godište 144

Dana 2. lipnja 2022. održali smo redovnu godišnju izvještajnu Skupštinu HLZ-a kako bismo usvojili pozi-
tivno izvješće neovisnog revizora za 2021. godinu te financijski plan za 2023. godinu. U svjetlu aktualnosti veza-
nih uz uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj usvojeno je i da godišnja članarina HLZ-u 
 nadalje iznosi 30 eura.

Hrvatski liječnički zbor svake godine nagrađuje pojedine istaknute članove svojim priznanjima i odličjima. 
Na taj simboličan način iskazujemo zahvalnost kolegama za ustrajan i marljiv rad na razvoju medicinske znano-
sti i 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. Među brojnim kolegama, dobitnicima odličja, Hrvatski liječnički zbor uručio je odličje 
– povelju Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu povodom 60 godina samostalnosti i 100 godina viso-
koškolskog obrazovanja u području stomatologije u Republici Hrvatskoj. Još jedna važna obljetnica obilježena je 
također poveljom Hrvatskoga liječničkog zbora – Županijska bolnica Čakovec proslavila je jubilarnu 100. obljet-
nicu postojanja. Posebno priznanje uručeno je i Hrvatskoj liječničkoj komori za izuzetnu suradnju i obljetnicu 
obnove rada Komore. Iskrene čestitke kolegama!

Hrvatski liječnički zbor i ove je godine nastavio aktivnu i uspješnu suradnju i s drugim institucijama u 
 sustavu zdravstva, poput Ministarstva zdravstva, Hrvatske liječničke komore te Hrvatskoga liječničkog sindikata. 
Prilikom humanitarne akcije Hrvatski liječnici za Ukrajinu u organizaciji Hrvatske liječničke komore, Hrvatski 
liječnički zbor apelirao je na svoja stručna društva, sekcije i podružnice, ali i pojedince da se u okviru svojih 
mogućnosti odazovu ovoj hvalevrijednoj inicijativi i na taj način iskažu potporu i solidarnost s liječnicima i 
zdravstvenim radnicima u Ukrajini. Hrvatski liječnički zbor je, unatoč svom neprofitnom karakteru prije svega, 
društveno odgovorna organizacija koja je spremna pomoći potrebitima. U ovu svrhu, ukupno je prikupljeno 
76.000,00 kuna.

Dobili smo reprezentativnost! Tek nedavno, konačno, nakon brojnih sastanaka i pregovaranja. Vjerujemo 
da će zajedništvom Hrvatski liječnički sindikat, Hrvatska liječnička komora i Hrvatski liječnički zbor još značaj-
nije utjecati na poziciju svekolikog staleža, ali i čitavog zdravstvenog sustava. Puno je posla pred nama, ulaskom 
u Eurozonu ogolit će se naši prihodi i postat će znatno jasnije koliko su niske plaće i naknade za težak rad naših 
kolegica i kolega. Mnoge usporedbe i razlike tada će postati još vidljivije. Zalaganje za realnije cijene naših uslu-
ga i realnije dohotke ostaje trajna zadaća.

Puno se govorilo o mladim liječnicima i njihovim željama, nešto malo manje o obvezama. Postajemo svjesni 
da živimo u realnom svijetu, kao da bi svi baš sve htjeli ostvariti odmah i sad. Razumijemo naše mlade kolege i 
svakako ćemo podupirati njihove opravdane zahtjeve kao što smo činili i do sada. Ipak, lukrativnost mnogima 
postaje jedina vodilja pa nije loše ponekad se prisjetiti Hipokrata. Novi Međunarodni kodeks medicinske etike 
stigao je u pravom trenutku; preveden naporima HLK-a i HLZ-a dostupan je svim kolegicama i kolegama.

Pozivam mlade kolegice i kolege da uz aktivan rad i zalaganje članstvom u stručnim društvima Hrvatskoga 
liječničkog zbora postanu vodilja naše struke, naša sadašnjost i budućnost. Također, naše kolegice i kolege kao 
predstavnici Hrvatskoga liječničkog zbora sudjeluju u tijelima zdravstvene upravne i izvršne vlasti. Mišljenja 
članova Hrvatskoga liječničkog zbora izrazito su uvažena pri donošenju zakona i odluka o organizaciji zdravstve-
ne zaštite i zdravstvene službe te ostalim javnozdravstvenim problemima. Hrvatski liječnički zbor ponovno je 
sudjelovao kao dionik radne skupine u izradi Nacrta Zakona o zdravstvenoj zaštiti pri Ministarstvu zdravstva  
te kao dionik izrade Nacrta Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Također pozivamo kolegice i kole- 
ge da se aktiviraju pri Europskom udruženju liječnika (UEMS – Union Europeenne des Medecins Specialistes – 
European Union of Medical Specialists) te na taj način sudjeluju u razvoju struke zajedno s kolegama diljem 
 Europe, razmjenjuju iskustva i znanja te pokušaju napraviti promjene za boljitak našeg zdravstvenog sustava.

Ove godine nažalost ponovno nismo održali tradicionalni humanitarni Liječnički bal Hrvatskoga liječnič-
kog zbora. No, sa zadovoljstvom i ponosom najavljujem kako ćemo u 2023. godini tradicionalno, u zadnju subo-
tu u veljači, ponovno imati zajedničko druženje i ples u duhu humanitarnog djelovanja.

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 2023. godina!

Iskreno Vaš,
prof. dr. sc. Željko Krznarić, dr. med.
predsjednik Hrvatskoga liječničkog zbora


