
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR 

Šubićeva 9, 10000 Zagreb 

n/p predsjednicima stručnih društava 

 

ZAGREB, 18. SVIBNJA 2017. 

 

PREDMET: POZIV NA SUDJELOVANJE U DOGAĐANJU „DANI 

ZDRAVSTVENIH KARIJERA U REPUBLICI HRVATSKOJ“  

 

Poštovani, 

nakon prošlogodišnjeg vrlo uspješno organiziranog "Dana liječničkih karijera u 

RH" na kojem je sudjelovalo preko 500 liječnika različitih profila, a još njih 700 

pratilo događaj putem live streaminga te interesa koji je događanje izazvalo u 

(ne)stručnim krugovima ove godine odlučili smo se organizirati dvodnevno 

događanje koje će uz liječničke obuhvatiti sestrinske, farmaceutske i 

stomatološke karijere.  Detalje o prošlogodišnjem Danu karijera moţete 

pogledati putem sljedeće poveznice: http://www.mef.unizg.hr/lijecnicke-

karijere/. 

 

Ovim putem pozivamo Vas na aktivno sudjelovanje u predmetnom događanju 

sada izmijenjenog naziva „Dani zdravstvenih karijera u Republici 

Hrvatskoj“ koji će se odrţati 9. i 10. lipnja 2017.g. u organizaciji Centra za 

planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu u prostorima dekanata Medicinskog fakulteta Sveučilišta 

u Zagrebu, Šalata 3, 10000 Zagreb.  

 

Misija Centra jest da aktivno utječe na zapošljavanje studenata, ali i drugih 

zdravstvenih djelatnika u Republici Hrvatskoj, kako bi olakšao i pomogao u 
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izboru najprimjerenije specijalizacije ili drugog radnog mjesta unutar hrvatskog 

zdravstvenog sustava. 

 

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje molimo Vas da nam se radi dogovora 

javite na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za planiranje 

zanimanja u biomedicini i zdravstvu, Šalata 4, 10000 Zagreb; kontakt osoba - 

Danko Relić, dr.med. - danko.relic@mef.hr / 091 4593 615 

 

Molimo Vas da informaciju o odrţavanju predmetnog događanja proslijedite 

članovima stručnih društava. Detaljnije informacije i BESPLATNA registracija 

dostupni su na sluţbenoj web stranici: http://www.mef.unizg.hr/zdravstvene-

karijere/. 

 

Nadamo se da ćete prepoznati mogućnosti koje ovakav događaj nudi te da ćemo  

uspješno surađivati. 

 

S izrazitim poštovanjem, 

 

Predstojnik Centra    Dekan    

Danko Relić, dr.med.   Prof.dr.sc. Marijan Klarica, dr.med. 

 

 

 

 

 

 

Prilog: Opis događanja «Dani zdravstvenih karijera u Republici Hrvatskoj» 
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"DANI ZDRAVSTVENIH KARIJERA U REPUBLICI HRVATSKOJ" 

- opis dogaĎanja -  

 

Dani pružanja mogućnosti odlaska zdravstvenih djelatnika izvan Hrvatske 

ili? 

Upravo obrnuto, organizacijom "Dana zdravstvenih karijera u Republici 

Hrvatskoj" ţelimo pruţiti uvid budućim i sadašnjim zdravstvenim djelatnicima u 

mogućnosti koje pruţa Republika Hrvatska. Ţelimo pruţiti mogućnost svim 

poslodavcima koji imaju različite poticajne mjere zapošljavanja da svoje 

programe predstave svim zainteresiranima te ih tako privuku k sebi. 

 

Zašto sudjelovati na "Danu zdravstvenih  karijera u RH"?  

Pristupom Hrvatske Europskoj uniji, svakodnevno smo suočeni s odlaskom 

zdravstvenih djelatnika u druge zemlje, u potrazi za kvalitetnijim standardom 

ţivota za sebe, svoju obitelj  te za profesionalnim napredovanjem. Iako se 

trenutačno oporavljamo od gospodarske, ekonomske i socijalne krize smatramo 

da većina (mladih) zdravstvenih djelatnika zapravo ne zna te nije imala priliku 

saznati koje su sve mogućnosti unutar hrvatskog zdravstvenog sustava. Upravo 

zbog toga, ţelimo omogućiti svim zainteresiranim poslodavcima pruţanje 

informacija o mogućnostima zapošljavanja. 

 

Koga pozivamo na sudjelovanje? 

Na "Dane zdravstvenih karijera u RH" pozivamo sve zdravstvene i 

nezdravstvene institucije koje zapošljavaju zdravstvene djelatnike.  Događaju će 

prisustvovati studenti biomedicinskih fakulteta, mladi liječnici, farmaceuti, 

stomatolozi, medicinske sestre i tehničari te ostali dionici sustava zdravstvene 

zaštite. Svoje  mogućnosti zaposlenja mogu predstaviti klinike, klinički bolnički 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

centri, opće i ţupanijske bolnice, privatne poliklinike, istraţivačke i 

farmaceutske kompanije, zavodi, oruţane snage i drugi u čijem je interesu 

zaposlenje na ovaj način obrazovanog kadra. Pozvani će biti  svi koji imaju što 

ponuditi zdravstvenim djelatnicima te koji bi ţeljeli podijeliti vlastite 

informacije i iskustva s ostalim sudionicima te drugim zainteresiranim 

posjetiteljima. 

 

Hoće li „Dani zdravstvenih karijera u RH“ sadržavati i stručnu 

komponentu? 

Uz izloţbeni dio, predviđeni su i blokovi predavanja koji bi obuhvatili segmente 

vezane uz sve što zdravstvene djelatnike očekuje prilikom "izlaska" na trţište 

rada. Teme koje ćemo pokriti su mogućnosti razvijanja karijere u akademskom 

smjeru, pripravnički staţ te specijalističko usavršavanje, profesionalno 

usmjeravanje na razini izbora specijalizacije, osnove pisanja znanstvenih radova, 

predstavljanje specijalističkih programa, pisanje ţivotopisa, intervju za posao, 

poticajne mjere za ostanak i rad u Hrvatskoj, iskustva onih koji rade izvan RH, 

perspektive, procjene i planove vezane za budućnost hrvatskog zdravstva. U 

program će biti uključene i različite stručne radionice te okrugli stolovi vezani 

uz probleme i perspektive hrvatskog zdravstvenog sustava.  

 

 

 


