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Govor potpredsjednika Hrvatskoga sabora i izaslanika predsjednika Sabora akademika 

Željka Reinera na donatorskoj večeri u povodu projekta „Zaklada dječja onkologija 

Rebro“ 

26. studenoga 2019. 

Hotel Sheraton, 20.00 sati 

 

Poštovana gospođo predsjednice RH Grabar Kitarović, 

Poštovani ministre prof. Kujundžiću, 

Poštovani gospodine gradonačelniče Bandiću, 

Poštovani ravnatelju prof. Ćorušiću, 

Poštovani pročelniče Zavoda za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju prof. Biliću, 

Poštovana predsjednice Zaklade gospođo Zorović, 

Poštovani gosti, 

izuzetna mi je čast da vas mogu pozdraviti u ime predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana 

Jandrokovića, svih zastupnica i zastupnika i u svoje osobno i izraziti zadovoljstvo što Hrvatski 

sabor sudjeluje na donatorskoj večeri u povodu projekta „Zaklada dječja onkologija Rebro“, 

odnosno izgradnje Zavoda za dječju hemato-onkologiju na Rebru. 

Djeca oboljela od malignih bolesti, kao i njihove obitelji, suočavaju se s brojnim fizičkim, 

psihičkim i socijalnim poteškoćama, u kojima im je potrebna pomoć i potpora. I roditeljima te 

djece potrebna je podrška, a posebno je korisna međusobna podrška i razmjena iskustava jer se 

najbolje mogu razumjeti oni koji se nalaze u sličnim životnim poteškoćama. Stoga bih posebno 

zahvalio „Zakladi - dječja onkologija Rebro“ i njezinoj predsjednici gospođi Anamariji 

Zorović, hrabroj mami još hrabrijeg mališana Ante koji je nadljudskim naporima pobijedio 

bolest.  

Prema podacima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj prosječno 

godišnje od malignih bolesti oboli 175 djece u dobi do 19 godina. Uspješnost liječenja djece od 

malignih bolesti u Hrvatskoj malo je iznad prosjeka Europske unije od 85 posto. S naših 86 

posto, nedostaje nam tri posto da bismo mogli reći kako smo u prvoj europskoj ligi liječenja. 

Za to su najviše zaslužni liječnici specijalisti koji svojim znanjima i rezultatima dostižu svjetske 

standarde i na tome im od srca hvala. 

Dame i gospodo, 

temeljem odluke Hrvatskog sabora od 2006. godine, u Hrvatskoj se 15. veljače obilježava 

Nacionalnim danom djeteta oboljelog od maligne bolesti. Iskreno se nadam kako ćemo idući 

Nacionalni dan obilježiti u novim prostorijama odjela dječje hematologije i onkologije Rebro. 
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Zahvaljujem ravnatelju Kliničkog bolničkog centra Zagreb,  profesoru Ćorušiću, 

pročelniku Zavoda za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju prof. Biliću i svim 

liječnicima i medicinskom osoblju na ogromnom trudu oko naših najmlađih pacijenata i  

ostvarenju davne želje da dječja onkologija dobije primjereni smještaj.  

Hvala. 


