
 

 

 

 

U povodu obilježavanja 10. godišnjice rada udruge MijelomCRO  na 

Svečanom susretu zajedništva 
održanom 12. studenog 2022. u hotelu International u Zagrebu, uručena su Priznanja i 

Zahvalnice osobama i organizacijama koje su svojim doprinosom posebno utjecale na uspješno 

ostvarenje ciljeva i misije udruge u razdoblju 2011.-2021. godine. 

 

PRIZNANJE - Počasni član 

Dodjeljuje se osobama koje su angažirano, kontinuirano tijekom više godina, na više načina 

pridonijele zalaganjima udruge i time dale poseban doprinos konkretnim rezultatima udruge.  

 

Kategorija OBOLJELI I ČLANOVI OBITELJI 

“Hvala na svemu što činite za uspješan rad udruge MijelomCRO, na svemu što dijelite s nama da bi se i 

kroz Vaše iskustvo unaprijedilo liječenje i olaks ̌ao z ̌ivot oboljelih od multiplog mijeloma. Ostajemo 

zauvijek povezani Posebnom niti.”  

❖ Marin Jelinčić 

❖ Katarina Meštrić 

Kategorija ZDRAVSTVENI DJELATNICI 

„Hvala na doprinosu, suradnji, razumijevanju uloge udruge MijelomCRO, i time na vašoj podršci 

oboljelima kroz liječenje i život s mijelomom. Hvala na svemu što ste utkali u razvoj suvremenog 

liječenja multiplog mijeloma u Hrvatskoj i regiji. Ostajemo zauvijek povezani Posebnom niti.“ 

❖ prim. dr. sc. Sandra Bašić-Kinda 

❖ dr. sc. Josip Batinić  

❖ dr. sc. Mensura Dražić 

❖ prof. dr. sc. Damir Nemet  

❖ prof. dr. sc. Toni Valković 

Kategorija AKTIVISTI UDRUGE I SURADNICI 

“Hvala na svemu što činite za razvoj udruge MijelomCRO, u podršci oboljelima na njihovu putu kroz 

liječenje i život s multiplim mijelomom. Ljudi koji čine dobra djela, čine svijet boljim, a vas ̌a naizgled 

mala djela učinila su nesrazmjerno veliko dobro. Ostajemo zauvijek povezani Posebnom niti.”  

❖ Mira Armour 

❖ Ana Tudor 

  

MijelomCRO

Udruga za podršku oboljelima od multiplog mijeloma 



 

PRIZNANJE - Velika hvala 

Dodjeljuje se pojedincima, organizacijama i institucijama koje su višestruko sudjelovale u 

aktivnostima udruge i time dale vidan doprinos konkretnim rezultatima udruge.  

 

Kategorija OBOLJELI I ČLANOVI OBITELJI 

“Hvala na svemu što činite za uspješan rad udruge MijelomCRO, na svemu što dijelite s nama da bi se i 

kroz Vaše iskustvo unaprijedilo liječenje i olakšao život oboljelih od multiplog mijeloma. Ostajemo 

zauvijek povezani Posebnom niti.“ 

❖ Ivana Brdar 

❖ Rudi Kostanjšek 

❖ Božica Malekinušić 

❖ Senka Polanšćak 

❖ Lovorka Vlašić Široki i Neven Široki 

❖ Branka Trbović 

❖ Drago Trošćan 

 

Kategorija ZDRAVSTVENI DJELATNICI 

„Hvala na doprinosu, suradnji, razumijevanju uloge udruge MijelomCRO, i time na vašoj podršci 

oboljelima kroz liječenje i život s mijelomom. Hvala na svemu što ste utkali u razvoj suvremenog 

liječenja multiplog mijeloma u Hrvatskoj i regiji. Ostajemo zauvijek povezani Posebnom niti.“ 

❖ Luciana Mijačika, dr. med. 

❖ prof. dr. sc. Slobodanka Ostojić-Kolonić 

❖ doc. prim. dr. sc. Duška Petranović 

❖ prof. dr. sc. Ana Planinc-Peraica 

❖ Ljiljana Pomper, dipl.med.techn. 

❖ doc. dr. sc. Dražen Pulanić 

❖ doc. dr. sc. Delfa Radić Krišto 

❖ dr. sc. Mario Šekerija 

 

Kategorija AKTIVISTI UDRUGE I SURADNICI 

„Hvala na svemu što činite za razvoj udruge MijelomCRO, u podršci oboljelima na njihovu putu kroz 

liječenje i život s multiplim mijelomom. Ljudi koji čine dobra djela, čine svijet boljim, a vaša naizgled 

mala djela učinila su nesrazmjerno veliko dobro. Ostajemo zauvijek povezani Posebnom niti.“ 

❖ izv. prof. dr. sc. Martina Bituh 

❖ prof. dr. sc. Alenka Boban Blagaić 

❖ doc. dr. sc. Vlado Blagaić 

❖ Klara Brčić, dr. med. 

❖ Jesenka Burzić Varkašević 

❖ Ljubica Ćosić 

❖ Irena Hampel Hršak 

❖ Darija Miljković Košak 

❖ Davor Kovačević 

❖ Julijan Naskov 



 

❖ Igor Prebilić 

❖ Goran Tudor 

❖ Marija Zovko, mag. pharm. 

 

Kategorija ORGANIZACIJE, TVRTKE, UDRUGE, USTANOVE, INSTITUCIJE 

„Hvala na doprinosu, suradnji, razumijevanju uloge udruge MijelomCRO, i time na vašoj podršci 

oboljelima kroz liječenje i život. Hvala na svemu što ste utkali u razvoj suvremenog liječenja multiplog 

mijeloma u Hrvatskoj i regiji. Ostajemo zauvijek povezani Posebnom niti.“ 

❖ Hrvatska kooperativna grupa za hematološke bolesti - KROHEM 

❖ Hrvatska kooperativna grupa za hematološke bolesti - KROHEM Radna skupina za 

multipli mijelom 

❖ Hrvatsko društvo za hematologiju Hrvatskog liječničkog zbora  

❖ Agencija za lijekove i medicinske proizvode – HALMED 

“Hvala na suradnji i razumijevanju uloge udruge MijelomCRO, na podršci našim aktivnostima u 

zajedničkom projektu Rana dijagnoza multiplog mijeloma, time i oboljelima na njihovu putu kroz 

liječenje i život. Ostajemo zauvijek povezani Posebnom niti.” 

❖ Koordinaciji hrvatske obiteljske medicine - KOHOM 

“Hvala na suradnji i razumijevanju uloge udruge MijelomCRO, na dugogodišnjoj podršci našim 

aktivnostima, time i oboljelima u na njihovu putu kroz liječenje i život s multiplim mijelomom. 

Ostajemo zauvijek povezani Posebnom niti.” 

❖ M.E.P. d.o.o. 

 

 

 

ZAHVALNICE 

Dodjeljuje se organizacijama i institucijama koje su konkretno i djelatno podržale rad, akcije i 

projekte udruge i time pridonijele uspješnom ostvarenju misije i izvršenju ciljeva udruge. 

„Hvala na suradnji i razumijevanju uloge udruge MijelomCRO, na dugogodišnjoj podršci našim 

aktivnostima, time i oboljelima na njihovu putu kroz liječenje i život s multiplim mijelomom u 

Hrvatskoj i regiji. Ostajemo zauvijek povezani Posebnom niti.“ 

❖ ALPHA-MEDICAL d.o.o. 

❖ Amgen d.o.o. 

❖ Johnson and Johnson S.E. d.o.o. 

❖ Ljekarne Joukhadar, Podruz ̌nica ljekarna Maksimir  

❖ Ljekarna Dvoržak, Selska cesta 153, Zagreb 

❖ Ljekarna Draženović  

❖ Novartis Hrvatska d.o.o. 

❖ Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. 

 

 



 

U Zagrebu, 12. studenog 2022. 

 

Direktorica udruge MijelomCRO                                          Predsjednik udruge MijelomCRO 

Mira Armour                                                                          Goran Tudor 

 


