Ured potpredsjednika Hrvatskoga sabora akademika Željka Reinera

Govor potpredsjednika Hrvatskoga sabora i izaslanika predsjednika
Hrvatskoga sabora akademika Željka Reinera na svečanoj sjednici
Fakultetskog vijeća prigodom Dana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu i proslave 104. obljetnice Fakulteta
17. prosinca 2021.
Poštovani ministre Beroš,
poštovani akademiče Miličiću,
poštovani rektore Boras,
poštovani dekane Oreškoviću,
poštovani uzvanici,
dame i gospodo,
izrazita mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ime predsjednika Hrvatskoga
sabora, svih zastupnica i zastupnika te u svoje osobno ime i čestitati 104.
obljetnicu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iako sam formalno
ovdje kao potpredsjednik Hrvatskoga sabora, ja sam prvenstveno profesor ovog
fakulteta.
Medicinski fakultet, moja Alma Mater i ustanova u kojoj već 35 godina radim, i
na kojoj sam ostvario čitavu svoju profesionalnu karijeru od studenta do
redovitog profesora u trajnom zvanju, vodeća je znanstveno-nastavna ustanova
iz područja medicine u Hrvatskoj. Naš je fakultet u više od 100 godina svojeg
djelovanja educirao više od 25 tisuća liječnika, slobodan sam ustvrditi,
uglavnom vrhunskih stručnjaka s nacionalnim i međunarodnim ugledom.
Budući da sam ovdje u ime Sabora, moram reći da je Hrvatski sabor oduvijek
bila institucija koja podupire znanost i obrazovanje. Tako se s radošću
prisjećamo 13. studenog 1917. godine kada je upravo Hrvatski sabor donio
odluku o osnivanju Medicinskog fakulteta, temeljem čega je 17. prosinca iste
godine Zemaljska vlada, odnosno Odjel za bogoštovlje i nastavu odredio saziv
prve konferencije nastavnika u vezi s predavanjima za prvi semestar nastave.
Biti liječnikom u današnje doba izazovnije je nego ikada. Iako se svijet kroz
povijest mnogo puta susretao s pandemijama, upravo ono što modernoj medicini
današnjice olakšava fantastičan napredak i znatno bolje rezultate - a to su
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moderna tehnologija i osobito internet, također nerijetko su iskorišteni kao alat
za širenje lažnih informacija i nametanja demagogije koji nemaju nikakvu
podlogu u znanosti.
Naravno da nove tehnologije omogućuju i novi pristup medicini, a sukladno
tome i novi, uspješniji pristup dijagnostici i liječenju. Primjerice, robotika u
medicini koja je još nedavno bila nezamisliva, danas je u hrvatskim bolnicama
realnost. No, napredak tehnologije, posebno širokopojasnog interneta,
društvenih mreža i nepregledne količine informacija svih vrsta, doveo je
nestručnjacima i do nemogućnosti filtriranja podataka, time vrlo često i do
pojačanog straha, gotovo histerije koja rezultira golemim otporom, mržnjom,
čak i pozivanjem na nerede. Količina lažnih stručnjaka koja je eruptirala na
društvenim mrežama i portalima upitne vjerodostojnosti, potkopava rad i
predanost znanstvenika širom svijeta. Neupućenom čovjeku čini se da se
„instant stručnjakom“ postaje letimičnim pregledom nekoliko internetskih
članaka na portalima. Dopustite da citiram poznatog autora znanstvene
fantastike, inače biokemičara Isaaca Asimova: „Najtužniji aspekt života je taj
što znanost prikuplja znanje brže nego što društvo prikuplja mudrost."
No, svijeta kakvog danas poznajemo ne bi bilo da nije bilo znanstvenika i
njihovog predanog rada. Otkrića penicilina, rendgena, ultrazvuka, cjepiva protiv
tuberkuloze, difterije, dječje paralize, tetanusa, ospica, B-virusnog hepatitisa,
nisu se dogodila u nekoliko dana. Znanstvenici su desetljeća svojih života
posvetili mukotrpnom radu i ovom prilikom izrazio bih potporu i zahvalu svim
znanstvenicima koji su fokus sa svojih istraživanja prebacili na trenutni prioritet
u svijetu – a to je pronalazak cjepiva, najvažnije razumne i učinkovite
civilizacijske tekovine u borbi protiv zaraznih bolesti, uz podsjetnik na riječi
velike Marie Curie: „Ničega se u životu ne trebamo bojati, samo trebamo
razumjeti. Sad je vrijeme da razumijemo više kako bismo se bojali manje.“
Zahvalio bih Medicinskom fakultetu što neumorno prati svjetske trendove u
obrazovanju svojih studenata i promociji znanosti. Brojna priznanja i uspjesi
dokaz su visoke konkurentnosti hrvatskih stručnjaka i znanstvenika na svjetskoj
pozornici.
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Dragi studenti, volio bih da po završetku studija posao pronađete u našoj
domovini i nastavite svojim radom razvijati hrvatsku medicinu i znanost, da
stvarate pozitivnu klimu u našem društvu, da ne napustite svoju domovinu već
joj pomognete da se razvija i cvjeta.
Poštovanim sveučilišnim nastavnicima, svim djelatnicima, a ponajprije
studentima te laureatima ovogodišnjih nagrada, želim sretnu obljetnicu Fakulteta
i mnogo uspjeha u daljnjem radu te ispunjenje profesionalnih i privatnih ciljeva.
Ad multos annos!
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