
Vrbovsko, 18. prosinca 2014. 
 
Predmet: Zahvala za financijsku pomoć u liječenju Zdravka Osojničkog 
 
 Pismom-zamolbom od 5. rujna 2014. godine obratili smo se svim kolegama, prijateljima i 
poznanicima za pomoć u liječenju našeg kolege Zdravka Osojničkog koji je obolio od ALS-a (Amiotrofične 
lateralne skleroze).  
 

Želimo vas obavijestiti o tijeku liječenja Zdravka koji je od 23. listopada do 16. studenog proveo 
na liječenju u Kini (Pekingu). Terapija se sastojala od liječenja matičnim stanicama, akupunkture, masaža 
i liječenja kineskom tradicionalnom medicinom. Nakon povratka Zdravko od 24. studenog nastavlja 
liječenje u Talasoterapiji u Crikvenici koje će trajati 6 mjeseci tj. do kraja mjeseca svibnja 2015. godine. 
Zdravko se nakon provedenog liječenja u Pekingu osjeća puno bolje, i fizički i psihički. Prije odlaska na 
liječenje bolest je zahvatila osim ruku i dušnik, jednjak, vratni dio kičme i glasnice. Po povratku iz Kine 
zamijećeni su prvi rezultati liječenja, poboljšala se funkcija gutanja, disanja i govora, djelomična 
pokretljivost ruku sa povećanom mišićnom masom, veća pokretljivost gornjeg dijela vratne kralježnice. 
Liječenjem u Talasoterapiji u Crikvenici nastavlja se oporavak te poticanje djelovanja matičnih stanica. 

Prikazujemo strukturu troškova cjelokupnog liječenja: 

 
 

 U međuvremenu se u akciju uključila i Uprava HŠ d.o.o. Zagreb koja je pokrila troškove 
rehabilitacije u periodu od 24. studenog do 31. prosinca 2014 u iznosu od 11.000 HRK. Tom donacijom 
je ukupna financijska konstrukcija liječenja zatvorena. No, očekujemo od Uprave da se i u 2015. godini 
uključi u akciju i eventualno pokrije ukupan trošak rehabilitacije. U tom slučaju na računu će ostati 
41.100 HRK i ta sredstva ćemo donirati Udruzi osoba oboljelih od ALS-a i drugih rijetkih bolesti 
„NEURON“ Zagreb. 
 

Zahvaljujemo Upravi Hrvatskih šuma d.o.o., svim radnicima Hrvatskih šuma, prijateljima, 
poznanicima i poslovnim partnerima koji su svojim prilozima omogućili Zdravku odlazak na liječenje i 
iskazali veliku humanost i razumijevanje. 

 

S velikom zahvalom zbog učešća u akciji radnici Šumarije Vrbovsko žele vam Čestit Božić i Sretnu 
Novu 2015. godinu. 
 
Sindikat Šumarije Vrbovsko:                                                                       Upravitelj Šumarije Vrbovsko: 
Bosiljka Salopek, šum.tehn.                                                                     mr. sc. Valter Crnković, dipl.ing.šum. 

HRK

242.000

253.100

11.100

Vrsta troška USD HRK

Liječenje u Pekingu 28.000 170.800

Tošak smještaja i hrana (3 tjedna) 3.000 18.300

Viza za Kinu 800

Zrakoplovne karte povratne 11.000

200.900

41.100

Trošak rehabilitacije u trajanju od 6 mjeseci HRK

52.200

11.100

Prikupljene donacije za liječenje

Previđeni nedostatak sredstava:

Previđeni nedostatak sredstava:

Utrošeno na liječenje u Kini

180 dana x 290,00 HRK

Predviđeni ukupni trošak liječenja:

Ukupno:

Trenutni saldo na računu:


