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POZIVNICA 

 

Tečaj/webinar  

MOGUĆI UTJECAJ  PANDEMIJE COVID -19 NA PREDSTOJEĆU SEZONU GRIPE  

Petak 25.  rujna 2020.  

 

Gripa je životno ugrožavajuća bolest. Svake godine pogađa 5-10% svjetskog stanovništva što dovodi 

do 650.000 smrtnih slučajeva i do nekoliko milijuna slučajeva teških bolesti širom svijeta. 

Cijepljenje protiv gripe je jedno od najvećih medicinskih dostignuća te najsnažnija i najekonimičnija 

dostupna javnozdravstvena mjera. No usprkos tome, stope procijepljenosti protiv sezonske gripe i 

dalje su niske u većini zemalja članica Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj.  

Epidemija bolesti COVID-19 pokazala je koliko virusne bolesti mogu biti opasne i nepredvidive te u 

kojoj mjeri i na koji način mogu promijeniti naše živote te uzrokovati ozbiljne posljedice na 

zdravstvene sustave. Zdravstveni djelatnici su zbog prirode posla znatno izloženiji riziku obolijevanja 

od gripe u odnosu na opću populaciju. Pojedine studije pokazuju da se tijekom epidemije gripe u 

nekim zdravstvenim ustanovama i više od pola zdravstvenih djelatnika zarazi virusom gripe. 

Potencijalna koinfekcija virusima gripe i SARS-CoV-2 mogla bi imati negativne implikacije na 

funkcioniranje zdravstvenog sustava u budućnosti.  

Slijedom navedenog, Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu HLZ-a planira provesti on-line 

edukaciju „Mogući utjecaj pandemije COVID-19 na predstojeću sezonu gripe'' s ciljem podizanja 

svijesti o važnosti cijepljenja protiv gripe među zdravstvenim djelatnicima te poboljšanja stope 

procijepljenosti protiv gripe i u općoj populaciji. Webinar je namijenjen liječnicima, medicinskim 

sestrama, laboratorijskim djelatnicima i svim drugim djelatnicima koji rade u zdravstvenim 

ustanovama ili u području prevencije infektivnih bolesti i sigurnosti na radu. 

 

 
Prof. dr. sc. Alemka Markotić 

predsjednica Društva  



PROGRAM 

 

12:00 Uvodno predstavljanje programa i predavača 
Rok Čivljak 
Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu HLZ-a 

 

12:15 Utjecaj pandemije bolesti COVID-19 na zdravstveni sustav  
 Alemka Markotić 

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ 
Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu HLZ-a 

 

12:30 Što nas očekuje tijekom sezone gripe 2020./2021. 
Rok Čivljak 
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ 
Povjerenstvo za bolničke infekcije Ministarstva zdravstva RH 

 

12:45 Gripa u sezoni 2019./2020. i cijepljenje protiv gripe 
Bernard Kaić 
Hrvatski zavod za javno zdravstvo 

 

13:00 Biološke štetnosti kao uzročnici profesionalnih bolesti u zdravstvenih radnika 
 Milan Milošević 

Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar 

 

13:15 Cijepljenje kao mjera zaštite zdravstvenih djelatnika od gripe: primjer iz KBC Rijeka 
 Snježana Juričić 

Klinički bolnički centar Rijeka  

 

13:30 Trebaju li se zdravstveni djelatnici u Hrvatskoj obvezno cijepiti protiv gripe? 
 Ana Budimir 

KBC Zagreb – Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolničke infekcije 
Povjerenstvo za bolničke infekcije Ministarstva zdravstva RH 

 

13:45 Rasprava 

 

14:30 Zaključci 
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Organizator 

Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu HLZ-a 

 

Vrijeme održavanja 

Petak 25. rujna 2020.  

Nakon održanog webinara snimka predavanja će biti dostupna na web stranici Društva www.hdbib.hr 
i Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ www.bfm.hr . 

 

Polaznici 

Tečaj je namijenjen liječnicima, medicinskim sestrama, laboratorijskim djelatnicima i svim drugim 
djelatnicima koji rade u zdravstvenim ustanovama ili rade u području prevencije infektivnih bolesti i 
sigurnosti na radu.  

 

Prijave 

Primaju se isključivo mailom do 24. rujna na adresu: nevenkajakopovic@gmail.com  

 

Kotizacija 

Ne naplaćuje se (online pristup webinaru je besplatan, ali uz prethodnu prijavu). 

Skup je prijavljen Hrvatskoj liječničkoj komori, Hrvatskoj komori medicinskih sestara i tehničara te 
Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika i biti će bodovan za sudionike prema njihovim važećim 
pravilnicima.  

 

Organizacijski odbor  

Doc. dr. sc. prim. Rok Čivljak, dr. med. 
Prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med. 
Dr. sc. Ljiljana Žmak, dr. med. 
 

Administrativna tajnica 
Nevenka Jakopović, oec. 
 

Webinar je organiziran uz pomoć donacije nenamjenskih financijskih sredstava tvrtke Sanofi Aventis d.o.o. koja 

nije ni na koji način sudjelovala u pripremi, realizaciji ni ishodima webinara. 

http://www.hdbib.hr/
http://www.bfm.hr/
mailto:nevenkajakopovic@gmail.com

