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Ne postoji mnogo toga u životu toliko snažno kao 
želja roditelja da pomognu bolesnom djetetu. 
Djeca oboljela od malignih bolesti dotiču živote 

mnogih, osobito nas roditelja koji im na tom neprav-
ednom putu nastojimo biti najveća potpora, oslonac i 
utjeha. 

Kao majka djeteta koje je prošlo taj teški životni put i 
liječilo se na onkološkom odjelu dugujem iznimnu zah-
valnost prof. Ernestu Biliću i cijelom timu liječnika, koji 
su nam kroz čitav proces liječenja ulijevali sigurnost i 
nadu. Zahvalna sam i blagoslovljena time što je moje 
dijete danas zdravo, stoga osjećam odgovornost pomoći 
drugima jer smo liječenjem vlastitog djeteta mnogo 
naučili o teškim bolestima i uvidjeli sve mane boravka 
na bolničkom odjelu.

Sama nemogućnost ostanka uz vlastito dijete nakon što 
saznaš tako groznu i tešku dijagnozu izaziva tjeskobu i 
strah koji sam i sama iskusila.

Uz sve znanje i vještine koje posjeduju liječnici, 
otvaranjem novog, unaprijeđenog i modernog odjela 
djeca bi dobila znatnu prednost u samom liječenju. 
Novoizgrađeni i novoopremljeni odjel pružio bi bolju 
kvalitetu života u bolnici, kako samih malih pacijenata 
tako i njihovih roditelja i skrbnika.

Misao da nijedno dijete ne bi smjelo biti uskraćeno za 
najbolju moguću skrb i mogućnost izlječenja bila je 
naša nit vodilja kod pokretanja ove Zaklade.

Pozdravna riječ upraviteljice Zaklade

Anamarija Zorović, Antina mama 

“Biti majka znači učiti o snagama koje niste znali da  
imate i doživjeti strahove za koje niste znali da postoje.” 

Linda Wooten
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Predstavite nam svoje radno mjesto
Zavod za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju 
Referentni je centar Ministarstva zdravstva Republike 
Hrvatske. U tom se Zavodu liječe sve vrste bolesti krvi i 
malignih bolesti kod djece. Liječnici na Zavodu najviše 
se bave liječenjem leukemija i limfoma, budući da te 
dvije maligne bolesti u djece obuhvaćaju oko polovice 
sveukupno oboljelih mlađih od 18 godina. 

Zašto je Zavod za pedijatrijsku hematologiju i 
onkologiju bitan?
Zavod je jedino mjesto u Republici Hrvatskoj gdje se izvodi 
alogenična transplantacija koštane srži, tj. transplantacija 
u kojoj su darivatelj i primatelj koštane srži različite osobe. 

Osim hematoonkologa, članovi su transplantacijskog tima 
i stručnjaci s drugih područja bez kojih bi taj zahvat bio 
neizvediv (internist hematolog, imunolog, transfuziolog, 
genetičar, biokemičar, mikrobiolog, djelatnici Hrvatskog 
registra dragovoljnih darivatelja koštane srži…).

Kakvu vrstu liječenja provodite?
U Zavodu se provode i sve vrste najsuvremenijeg liječenja 
malignih bolesti djece, poput megakemoterapije, 
terapije monoklonskim protutijelima, terapije tzv. 
pametnim – ciljanim lijekovima i sve što trenutačno 
suvremena medicina može pružiti maligno oboljeloj 
djeci. Zavod ima Europski certifikat za liječenje svih 
oblika poremećaja zgrušavanja krvi u djece.

Prof. dr. Ernest Bilić, pročelnik Zavoda

Predstavljamo Zavod za pedijatrijsku 
hematologiju i onkologiju
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Sva se maligno oboljela djece liječe prema 
internacionalnim protokolima liječenja, najviše 
skupine BFM (najveća međunarodna terapijska 
udruga za liječenje malignih bolesti u djece sa 
sjedištem u Njemačkoj). Mi smo trenutačno dio četiriju 
međunarodnih akademskih studija skupine BFM za 
liječenje leukemija i limfoma. Stručnjaci Zavoda aktivno 
surađuju sa stručnjacima iz inozemstva i redovito 
prezentiraju vlastite rezultate na međunarodnim 
kongresima, a svoja zapažanja i ishode liječenja 
objavljuju u međunarodnoj i domaćoj literaturi.

Osim stručnog dijela, na Zavodu se provode i znanstvena 
istraživanja te nastava iz pedijatrije na Medicinskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nastava za medicinske 
sestre i poslijediplomska nastava. Zbog međunarodne 
prepoznatljivosti i vrlo dobrih rezultata liječenja, osim 
djece iz Hrvatske u Zavodu se liječe i djeca iz susjednih, 
ali i brojnih drugih država.

Recite nam riječ-dvije o povijesti Zavoda.
Zavod za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju 
utemeljio je prof. dr. Aleksandar Tiefenbach 1957. 
godine na Šalati. Klinika za pedijatriju, u sklopu koje 
je djelovao odjel za onkologiju, utemeljena je 1923. 
godine u zgradi na adresi Šalata  4 i u istom prostoru 
bila je Klinika za dermatovenerologiju i Klinika za 

otorinolaringologiju. Zavod je 2009. preseljen sa 
Šalate na sadašnju lokaciju na Rebru. U Hrvatskoj, a 
i šire taj je odjel za liječenje malignih bolesti u djece 
bio jedinstven. Do polovice prošlog stoljeća nije ni 
postojala mogućnost liječenja malignih bolesti djece. 
Onkološki su bolesnici do tada primali samo palijativnu 
terapiju. Šezdesetih i sedamdesetih godina počinju se 
primjenjivati jednostavni oblici kemoterapije kod djece 
te se usavršava kirurško liječenje solidnih tumora. 
Razvojem radioterapije započinje se i sa zračenjem 
maligno oboljele djece. 
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Kakva su iskustva roditelja i 
djece?
Zavod za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju 
trenutačno je smješten u prizemlju glavne zgrade 
bolnice Rebro (KBC Zagreb). Nalazi se u neadekvatnom 
prostoru na vrlo prometnom mjestu, smješten je uz 
cestu i ulaz u najveću bolnicu u Republici Hrvatskoj. 
Najteže oboljeloj djeci nemoguće je osigurati mir i 
tišinu. Mali pacijenti izloženi su pogledima prolaznika. 
Na odjelu nema mogućnosti smještaja roditelja uz dijete. 
U sobama boravi i po troje djece. Sobe nemaju vlastiti 
sanitarni čvor, a ni roditelji ne mogu koristiti sanitarne 
čvorove. Budući da djeca borave i po nekoliko mjeseci u 
bolnici, nužni su i bolji uvjeti. Kada se dijete razboli od 
maligne bolesti, nije samo dijete bolesno, nego i čitava 
obitelj. Obično je riječ o mladim majkama i očevima 
koji se i sami tek snalaze u životu (nezaposlenost, 
neriješena stambena pitanja i sl.) te je ta dodatna 
životna nesreća u vidu možda i smrtno bolesnog djeteta 
za njih iznimno traumatično razdoblje. Svjedoci smo 
brojnih razbolijevanja roditelja, njihovih tjeskoba i 
strahova, rastava brakova i sličnih neželjenih događaja 
u tim mladim obiteljima.
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Na novom odjelu svim će se 
roditeljima pružati duhovna, 
psihološka, psihijatrijska te po 
potrebi, a u skladu s mogućnostima, 
i materijalna podrška.

Iznesimo kratke statističke 
podatke: koliko djece može sada 
boraviti na odjelu, a što očekujete 
od budućnosti?
Kapacitet je Zavoda (odjela) 27 
postelja. 

Izgradnjom potpuno novog prostora 
površine 2000 m2 dobiva se:

• moderan i funkcionalan prostor

• ugradnja najmodernijega filtarskog 
sustava za kvalitetu zraka

• povećanje broja Sterilnih jedinica 
za transplantaciju, čime će se 
u potpunosti osigurati potrebe 
liječenja transplantacijom koštane 
srži svoj djeci u Hrvatskoj te u 
okviru mogućnosti pomoći i 
djeci iz drugih država

PRIJE POSLIJE
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• primjena naprednih materijala u gradnji radi 
izbjegavanja dodatne izloženosti bakterijskim i 
drugim infekcijama

• unaprjeđenje sterilnosti cjelokupnog odjela

• gradnja terase za nesmetani izlazak na sunce i svježi 
zrak

• ostvarenje čajne kuhinje za roditelje uz mogućnost 
pripreme obroka

• opremanje igraonice za djecu

• osiguranje privatnosti nakon gubitka kose i promjene 
izgleda lica uslijed intenzivnog liječenja

• opremanje odjela novim namještajem za pacijente i 
medicinsko osoblje

• opremanje odjela uređajima koji nedostaju.

Koje se mogućnosti otvaraju stručnom usavršavanju 
liječnika?
Rad na novom, vrhunski opremljenom odjelu uz već 
sada postignutu razinu kvalitete omogućit će postizanje 
još boljih rezultata i podići postotak izliječene djece, 
koji se sada kreće oko 80  %. Odjel će educirati sve 
zainteresirane liječnike iz Hrvatske te, u slučaju 
interesa, i liječnike iz inozemstva. 
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Cilj je Zaklade ostvarenje programa izgradnje i 
opremanja novog odjela dječje hematologije i onkologije 
u Zagrebu u sastavu KBC-a Zagreb.

Svrha je Zaklade prikupljanje sredstava radi podupiranja 
liječenja maligno oboljele djece, poticanja novih 
vidova liječenja, organiziranja stručne pomoći 
maligno oboljeloj djeci i njihovim obiteljima te također 
promicanje i poticanje edukacije i kvalitete u stručnom 
radu; pomoć oboljelim osobama i njihovoj pratnji 
koji dolaze u Zagreb na liječenje bez obzira na dob, 
spol, vrstu bolesti, socijalni status, vjeroispovijest i 
nacionalnost; promicanje ljudskih vrijednosti posebice 
kroz zdravstveni sustav; zaštita prava pacijenata, 
posebno dječjih; psihološka, duhovna, informacijska 
i materijalna potpora oboljelim osobama i članovima 
njihovih obitelji u cilju pomoći pri liječenju i podizanju 
kvalitete života oboljelih i liječenih osoba i članova 
njihovih obitelji; promicanje životnih kvaliteta i 
senzibiliziranje civilnog društva na važnost uključivanja 
i pružanja sveobuhvatne pomoći oboljelim i liječenim 
osobama i članovima njihovih obitelji.

Predstavljanje Zaklade
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Područje djelovanja Zaklade 
Područje djelovanja Zaklade je socijalna djelatnost, 
pomoć i podrška djeci i članovima njihovih obitelji, 
poboljšanje kvalitete života i zdravlja bolesnih te 
socijalno isključenih. 

Kako se uključiti u 
rad zaklade i postati 
podupirateljem
Zakladi kao članovi i podupiratelji mogu pristupiti 
pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor 
Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i 
obveze utvrđene aktom o osnivanju, statutom i drugim 
aktima Zaklade.

Donacije
Zaklada prima donacije na posebnom računu 
DJEČJA ONKOLOGIJA REBRO
Ksaverska 210, 10000 Zagreb
HR73 2340 0091 1109 7386 5
SWIFT: PBZGHR2X

Kontakt
mob: +385 91 5337 521
e-mail: info@zdor.hr
web: www.zdor.hr




