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ZADAR – Obiteljska medi-
cina je temelj svakog do-
brog zdravstvenog sustava 
i ako se raspadne obitelj-
ska medicina urušit će se 
cijeli sustav zdravstvene 
zaštite, upozorava dugo-
godišnji zadarski obiteljski 
liječnik dr. Damir Biloglav 
koji je već niz godina me-
đu hrvatskim najdoktori-
ma. Tako je i ove godine 
među petnaestero zadar-
skih doktora, koji su pre-
ma glasovima pacijenata 
na portalu najdoktor.com 
proglašeni najdoktorima, 
ponovno i ovaj obiteljski 
liječnik koji je u ovoj gra-
ni medicine već više od 33 
godine.

Iako je riječ o grani me-
dicine koja se posljednjih 
godina bori ne samo za afir-
maciju već i za opstanak - 
s obzirom da je prosječan 
obiteljski liječnik stariji od 
50 godina, te se predviđa da 
će u sljedećih pet do šest 
godina čak 500 obiteljskih 
liječnika otići u mirovinu, 
dr. Biloglav ne žali što je svoj 
radni vijek posvetio upravo 
obiteljskoj medicini.

Ratni dani u sanitetu

- Kao student imao sam ne-
ke druge želje, ali kad je treba-
lo odlučiti izabrao sam opću 
– obiteljsku medicinu, kaže 
dr. Biloglav, koji je u profesio-
nalnoj karijeri upoznao razna 
lica opće medicine. Tako je, 
prisjeća se, radio u najrazli-
čitijim uvjetima, od doktora 
opće medicine na udaljenim 
zadarskim otocima i liječnika 
u najopterećenijim gradskim 

ambulantama, ali i kao hrvat-
ski dragovoljac i zapovjednik 
Saniteta 112. brigade gdje je 
upoznao i ratnu sliku obi-
teljske medicine. Za vrijeme 
i neposredno nakon vojno- 
redarstvene operacije »Olu-
ja« bio je prvi civilni liječnik 
na oslobođenim područjima, 
pokrivajući jako veliki pro-
stor, primjerice cijelu Liku. 
Na čitavom ličkom prostoru 
organizirao je zdravstvenu 
skrb za preostalo srpsko sta-
novništvo kojemu je osigura-
vana sva potrebna pomoć od 
hrane do lijekova. I u godina-
ma nakon Domovinskog rata 
radio je na oslobođenim po-
dručjima s ostalim liječnicima 
koji su imali ugovorni odnos 
s HZZO-om, pa je tako bora-
vio i u Udbini.

Dr. Biloglav, koji je niz go-
dina bio predsjednik Udruge 
liječnika privatnih poslodava-
ca u ugovornom odnosu pri 
HUP-u, naglašava da mu je 
danas drago što se bavi baš 
ovom granom medicine una-
toč svim problemima koji pri-
tišću ovaj temeljni dio zdrav-
stvenog sustava.

Sveobuhvatni 
pristup bolesniku

- Obiteljska medicina je vr-
lo atraktivna grana medicine 
jer liječniku omogućava da 

svakodnevno bude u dotica-
ju sa svakom medicinskom 
granom. Obiteljski liječnik 
je tako u svakome trenut-
ku u kontaktu s pacijenti-
ma oboljelima od različitih 
bolesti, pa mu je »na stolu« 
cjelokupna medicina - od 
interne, neurologije, fizija-
trije do psihijatrije i dr., što 
je vrlo poticajno i zanimljivo. 
Također, jedini među liječni-
cima imamo sveobuhvatni 
pristup bolesniku, ističe dr. 
Biloglav, te dodaje da je po-
zitivna strana i u prijatelj-
skoj relaciji s pacijentima 
kojima je obiteljski liječnik 
prvi dodir sa zdravstvenim 
sustavom.

Isto tako, prisjeća se dr. Bi-
loglav, kao mladi liječnik težio 
je imati samostalnost i slobo-
du u odlučivanju u pogledu 
svoga stručnog usavršavanja, 
kao i u pogledu donošenja po-
slovnih odluka kao privatni 
liječnik, što je lakše ostvarivo 
nego u bolničkom sustavu.

Izbor među najdoktore 
u Hrvatskoj ga, kaže, veseli 
jer dolazi od pacijenata, no 
ističe kako je u ovom izboru 
najvažniji dojam koji liječnik 
ostavlja na pacijenta, s obzi-
rom da je ipak riječ o laicima 
koji ne mogu procjenjivati 
medicinsku stručnost, već 
ocjene daju sudeći uglavnom 

po kriterijima kao što su pri-
stupačnost, zainteresiranost 
za pacijenta, trud, susretlji-
vost, ljubaznost i sl., dakle 
osobine koje su bolesniku, 
uz najvažniju stručnost, ite-
kako važne.

Liječnici obiteljske medici-
ne danas su, ističe dr. Biloglav, 
opterećeni brojnim poslovi-
ma administrativne naravi, te 
skrbe o prevelikom broju pa-
cijenata koji sada iznosi oko 
dvije tisuće pacijenata po or-
dinaciji, što znači da dnevno 
imaju oko 130 pacijenata na 
obradi, a pojedinih dana ta 
brojka dođe i do dvije stotine.

- Dobro javno zdravstvo 
imaju one države koje ima-
ju dobru obiteljsku medi-
cinu, zaključuje dr. Damir 
Biloglav, kojega unatoč svim 
problemima i dalje veseli 
svaki novi dan u ordinaciji, 
što su i ove godine pacijen-
ti prepoznali i vrednovali.

Drago mi je što se bavim baš ovom granom medicine unatoč svim problemima koji pritišću ovaj temeljni dio zdravstvenog sustava - dr. Damir Biloglav
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Hana RADULIĆ » Izbor među najdoktore u Hrvatskoj me 
veseli jer dolazi od pacijenata, no u ovom 

izboru najvažniji je dojam koji liječnik ostavlja na 
pacijenta, s obzirom da je ipak riječ o laicima koji 
ne mogu procjenjivati medicinsku stručnost
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Priznanje Najdoktor za 
djelovanje u 2019. godini
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