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Dubravka Lipovac (1935), dr.med., specijalist 

pedijatrije u mirovini, suradnica je Saveza društava 

Naša djeca Hrvatske od 1984. godine u 

aktivnostima vezanima za ostvarivanje prava djece 

u raznim područjima djelovanja Saveza. Njezini 

prvi angažmani bili su vezani uz aktivnosti 

unaprijeđivanja humanizacije bolničkog liječenja 

djece u cilju zadovoljenja dječjih potreba tijekom 

boravka u bolnici, kao i što kvalitetnijeg 

psihofizičkog razvoja djeteta.  

 

Dr. Lipovac je kroz svoj dugogodišnji rad kao 

liječnica primarne zdravstvene zaštite u raznim 

dijelovima Hrvatske, od prvih početaka svojeg 

profesionalnog djelovanja uvijek gledala dijete kao 

osobu kojoj je, osim stručne podrške u cilju 

kvalitetne zdravstvene zaštite, osobito potrebna emocionalna podrška i izgradnja odnosa 

povjerenja i prihvaćenosti. 

 

U vremenima kada uvjeti za liječenje djece nisu bili na današnoj razini u smislu tehničkih 

i ljudskih kapaciteta, dr. Lipovac koristila je svoje znanje i upornost kako bi zdravstvena 

zaštita bila dostupna svoj djeci na području u kojem je djelovala (županije: Virovitičko-

podravska i Krapinsko-zagorska, te kasnije u Klinici za dječje bolesti Zagreb).  

 

Posebno je imala osjećaj za pružanje stručne i ljudske pomoći djeci koja su živjela u 

lošijim socijalnim uvjetima i bila na bilo koji način socijalno isključena iz života zajednice, 

što je često značilo odlazak u domove obitelji i kroz direktnu komunikaciju s roditeljima 

tražila način da se djeci pruži potrebna zaštita. Primjerice, u vrijeme kada se započinjalo 

sa cijepljenjem protiv polijomijelitisa (dječje paralize) osobno je uložila velike napore 

da se sva djeca cijepe, posebno i djeca iz romske populacije, što je rezultiralo i 

priznanjem na međunarodnoj razini od strane Svjetske zdravstvene organizacije. 

 

Kroz svoj rad s djecom i obiteljima, dr. Lipovac uočavala je važnost uloge cjelokupne 

zajednice u cilju stvaranja zdravog i poticajnog okružja za razvoj djeteta, te je intenzivno 

surađivala sa centrima za socijalnu skrb, domovima za djecu, obrazovnim institucijama i 

lokalnim samoupravama. Njezino djelovanje za dobrobit djece na taj način prepoznato je 

ne samo u stručnim medicinskim krugovima, već i šire, na svim razinama i 

organizacijama koje se bave s djecom. Tome u prilog ide veliki broj pisanih i usmenih 

priznanja od strane gradova i općina, te raznih organizacija u Hrvatskoj koje su 

prepoznale doprinos dr. Lipovac u promicanju prava i potreba djece, od kojih neke i 

prilažemo. 

 

Dr. Lipovac aktivna je također u Caritasu Zagrebačke nadbiskupije od njegova 

utemeljenja u području humanitarnog rada za djecu, te je članica Hrvatskog društva za 

preventivnu i socijalnu pedijatriju u okviru čijih aktivnosti je imala priliku i posjetiti djecu 

u Africi što je dodatno ojačalo njezino uvjerenje da svako dijete treba i zaslužuje sve što 

mu odrasli mogu pružiti, te da moramo kao odrasle osobe uvijek biti spremne pomoći 

djetetu i šire od naših nacionalnih granica. 

 



Dr. Lipovac veliki je dio svog slobodnog vremena posvetila 

dobrovoljnom radu za djecu, uvijek u potpunosti predana 

potrebama djece, imajući na umu iznad svega dobrobit 

svakog pojedinog djeteta.  

 

Svoje znanje i neprocijenjivo iskustvo u razumijevanju 

potreba djece ugrađuje i u aktivnosti dviju značajnih akcija 

za promicanje prava djece – Za osmijeh djeteta u bolnici te 

Gradovi i općine prijatelji djece, koje su uvrštene u 

Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. 

– 2012. godine. Akcije vode Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za 

preventivnu i socijalnu pedijatriju, uz Pedijatrijsko društvo Hrvatske udruge medicinskih 

sestara u akciji Za osmijeh djeteta u bolnici. 

 

Dr. Lipovac član je Koordinacijskog odbora akcije Za osmijeh djeteta u bolnici i aktivno 

sudjeluje u svim aktivnostima akcije, a nedavno je bila i voditeljica godišnjeg tematskog 

Savjetovanja „Ostvarivanje prava djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi tijekom 
boravka u bolnici“, čiji zaključi su poslanim svim relevantnim institucijama. 

U okviru aktivnosti akcije Gradovi i općine prijatelji djece, dr. Lipovac članica je 

Prosudbene komisije koja ocjenjuje gradove i općine kandidate za dobivanje počasnog 

naziva „Prijatelj djece“ za područje zdravlje djece i djeca s teškoćama u razvoju te rada s 

roditeljima. Tu posebice dolazi do izražaja njezino životno usmjerenje da svaka zajednica 

treba omogućiti u najvećoj mogućoj mjeri najbolje uvjete za rast i razvoj djeteta i 
podršku obiteljima čime se stvaraju preduvjeti za bolju budućnost te iste zajednice. 

Dr. Lipovac je u svojih više od 50 godina profesionalnog i privatnog života posvećenog 

djeci dala trajan doprinos promicanju prava djeteta kako na nacionalnoj razini, tako i na 

lokalnoj bez obzira o kojem dijelu Hrvatske se radi.  I dalje svojim stručnim znanjem, 

bogatim životnim iskustvom i prepoznatljivošću u zajednici sudjeluje u raznim 

aktivnostima za djecu i s djecom. 

 
Iz svega navedenog smatramo da je dr. Dubravka Lipovac svojim stručnim i osobnim 

životom zaslužila Nagradu za životno djelo za promicanje prava djeteta, kako bi i na taj 

način dobila dodatno priznanje za svoja životna postignuća i iskonsku osobnu predanost 

potrebama i pravima djece. 
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