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PISMO PODRŠKE 
Udruzi Europa Donna Hrvatska - članici European Breast Cancer Coalition 

 
u provođenju kampanje "Darujmo ružičasti život"  

i kupnji aparata za intraoperativno zračenje 
 
 
Poštovana doc. dr. sc. Ramljak, 
 
 
Hrvatsko društvo mladih liječnika Hrvatskog liječničkog zbora ovom prigodom Vam se zahvaljuje na pozivu za 
sudjelovanje na stručnoj tribini „Rak dojke - od prevencije do najnovijih metoda liječenja”.  Čestitamo Vam na 
kreiranju stručnog, afirmativnog i konstruktivnog dijaloga zdravstvenih stručnjaka i zdravstvene administracije, 
u nastojanju da bolesnici u Hrvatskoj imaju dostupne najsuvremenije metode liječenja. 
 
Kao mladi liječnici koji su uvjereni kako stručnost, predanost i entuzijazam liječnika i ostalih zdravstvenih 
djelatnika uvelike doprinose kvaliteti zdravstvene skrbi i u otežanim uvjetima rada,  želimo Vam dati podršku u 
Vašem nastojanju da okupljate zdravstvenu struku i pacijente, te osvještavate širu javnost kroz kampanju 
„Darujmo ružičasti život“. 
 
Ovim pismom podrške Hrvatsko društvo mladih liječnika Hrvatskog liječničkog zbora želi poduprijeti Vaše 
kontinuirane aktivnosti te dati doprinos borbi protiv raka dojke, ali i drugih zloćudnih bolesti, adresirajući važne 
ciljeve udruge Europa Donna Hrvatska, među kojima je edukacija građana o važnosti ranog otkrivanja raka 
dojke te kupovina aparata za intraoperativno zračenje koji će, uz socijalne i ekonomske benefite, osigurati bolju 
kvalitetu života i u konačnici spasiti mnoge živote!  
 
Ujedno pohvaljujemo inicijativu osnivanja centra jednodnevne dijagnostike u Klinici za tumore koji je prepoznat 
kao jedna od najboljih praksi hrvatskog zdravstva, te je kao takva predstavljena pred svim relevantnim 
institucijama i zdravstvenoj administraciji kao primjer uspješnog postizanja konsenzusa i implementacije 
stručnih smjernica u liječenju karcinoma dojke. 
 
Želimo Vam uspjeh u provođenju Vaših daljnjih aktivnosti kojima kroz višesmjernu komunikaciju između 
zdravstvenih stručnjaka i zdravstvene administracije s pacijentima, nastojite doprinijeti smanjenju broja 
oboljelih od raka dojke uz značajno bolji terapijski ishod.  
 
 
S poštovanjem, 
 
 

Jakov Ivković, dr. med. 
spec. fizikalne medicine i rehabilitacije 
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