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predsjednica je Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata od siječnja 2016. godine, čiju 

je funkciju preuzela nakon 5 godina rada kao savjetnika. Doktorand je na Medicinskom fakultetu, 

poslijediplomskom studiju u znanstvenom području medicine utemeljene na dokazima. Član je 

Hrvatskog Cochranea i znanstveni istraživač projekta “ProHealth” pod vodstvom prof. Marušić. 

Diplomirala je na forenzičnim znanostima, s temom forenzične psihijatrije (Kroz cijelo vrijeme 

studiranja bila je stipendist po izvrsnosti te i tako aktivno sudjelovala u međunarodnoj razmjeni 

studenata). 

Specijalizirala je psihoterapiju psihoanalitičkog i integrativnog pravca. 

U međunarodnoj je suradnji s centrom za ljudska prava u Italiji “Centro di Ateneo per i Diritti Umani” 

gdje je dio savjeta u organizaciji za sigurnost pacijenata u klinici, a na čijem je poslijediplomskom 

studiju i magistrirala sa temom: “Odnos liječnik-pacijent i informirani pristanak u kliničkom riziku.”  

Član je povjerenstva Ministarstva zdravstva u aktualnom savezu za prava pacijenata.  

Imenovani je član Savjeta za zdravlje grada Zagreba.  

Stručni je suradnik i gostujući predavač na poslijediplomskom specijalističkom studiju Medicinsko 

pravo. 

Aktivno se bavi znanstvenim radom te je predavač na brojnim kongresima i skupovima. 

Gost je predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te sudjeluje u edukaciji studenata sa 

„Pravne klinike“. 

Član je Radne skupine izrade Zakona o zdravstvenoj zaštiti, te Povjerenstva Ministarstva zdravstva za 

utvrđivanje kriterija za izradu mreže bolničkih zdravstvenih 

ustanova. 

Pozvani je predavač na okruglom stolu za prava pacijenata bez granica u Europskom parlamentu u 

Bruxellesu, koji se održava svake godine gdje iznosi aktualno stanje i probleme u Hrvatskoj u 

području zdravstva i ljudskih prava te analizira,  predlaže izmjene i daje savjete za unapređenje 

zdravstva. Od 2017  godine postaje dio Savjeta vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike 

Hrvatske. Na zamolbu pučke pravobraniteljice u svrhu pripreme izvješća Ombudsmana o radu koji se 

predaje Hrvatskom saboru, ispred Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata dostavlja 

relevantne statističke podatke, istraživanja i zaključke koje smatra važnima za ocjenu stanja ljudskih 

prava i suzbijanja diskriminacije. 

Aktivno govori engleski i talijanski jezik. 

 


