Organizatori
Sveučilište u Zadru – Odjel za zdravstvene studije, Hrvatski
liječnički zbor Podružnica Zadar, Hrvatska liječnička komora
Županijsko povjerenstvo Zadar, Opća bolnica Zadar, Specijalna
bolnica za ortopediju Biograd na Moru, Psihijatrijska bolnica
Ugljan, Zavod za javno zdravstvo Zadar, Dom zdravlja Zadarske
županije, Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar.
Znanstveni odbor
prof. dr. sc. Dijana Vican, akademik Vjekoslav Jerolimov,
dr.med.dent., prof. dr. sc. Boris Dželalija, dr. med., prof. dr. sc.
Neven Skitarelić, dr.med., prof. dr. sc. Suzana Konjevoda, dr.
med, prof. dr. sc. Miro Morović, dr. med; doc. dr. sc. Nataša
Skitarelić, dr. med., doc. prim. dr. sc. Petar Lozo, dr. med., doc.
prim. dr. sc. Dražen Zekanović, dr. med., doc. dr. sc.
Aleksandar Knežević, dr. med., doc. dr. sc. Robert Karlo, dr.
med., doc. dr. sc. Ivan Bačić, dr. med., doc.dr.sc. Dario Nakić,
dr.med., doc. dr. sc. Zlatko Begonja, doc. dr. sc. Mladen
Mavar, prim. mr. sc. Želimir Maštrović, dr. med.

Hrvatski liječnički zbor – Podružnica Zadar

Predsjednica Znanstvenog odbora
prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić, dr. med.
Organizacijski odbor
Željko Čulina, dr. med., mr. Sandra Čubelić, dr. med., mr. sc.
Renata Bek, dr. med., Andrija Marcelić, dipl. oecc., Zoran
Škrgatić, dr. med., Tomislav Dominis, dr. med., Nada Perković
Kevrić, dr. med. dent., Ivan Marić, dr. med. dent., Josip Šarić,
dr. med., Emilijana Dujela, dr. med., Arlena Sabljar, dr. med.,
Mišo Milardović, dr. dent. med., Denis Sabljar, dr. med.,
Silvana Bakmaz, dr.med.; Damir Kapetanović, dr. med., prim.
Damir Mišlov, dr. med., Milka Hoti Matešić, dr. med., prof.
Davor Vidaković, Nadislav Pedić, dr. med.,Tanja Gulan, dr.
med.
Predsjednik Organizacijskog odbora
Doc. prim. dr. sc. Petar Lozo, dr. med.
Tajnici
Ivan Stipanov, dr. med.,
Nina Malinka, dr. med. dent.

17. prosinca 2018.
Opća bolnica Zadar-Velika predavaonica

Pozdravna riječ

Program

09.00 – 09.10 Uvodne riječi predsjednika
Poštovani uzvanici, drage kolege i prijatelji velika mi
znanstvenog i organizacijskog odbora
je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na znanstveni skup
09.10 – 09.30 Pozdravne riječi uzvanika i gostiju
kojim želimo obilježiti 150 godina od osnutka prve
liječničke udruge u Dalmaciji, a druge u Hrvatskoj.
Moderator: prof. dr. sc. Boris Dželalija, dr. med.
S radošću Vas očekujem,

Predsjednik Organizacijskog odbora

Doc.prim.dr.sc. Petar Lozo

09.30 – 09.45 Prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić,
dr. med. „Prva medicinska udruživanja u Europi i u
nas“

Moderator: doc. dr. sc. Aleksandar Knežević, dr.
med.
11.40– 11.55 Marko Čičak, dr. med. „Povijest
kninskog liječništva“
12.00 –12.15 Danči Mihovilčević, dr. med.
„Povijest šibenskog liječništva“
12.20 –12.35 Mr. Sandra Čubelić, dr. med. „Povijest
liječništva Like“
12.35 – 12.45 Pauza uz kavu

09.50 – 10.05 Prim. mr. sc. Želimir Maštrović, dr.
med. „Povijest HLZ Podružnice Zadar“

Moderator: prof. dr. sc. Miro Morović, dr. med.

10.10 – 10.25 Akademik Vjekoslav Jerolimov,
dr.med.dent. „Crtice iz povijesti zadarske
stomatologije“

12.45 – 13.00 Prim. Mirko Jamnicki Dojmi, dr. med.
„Povijesni kolaž zadarskog javnog zdravstva“

10.25 – 10.35 Pauza uz kavu
Moderator: prof. dr. sc. Neven Skitarelić, dr. med.
10. 35 – 10.50 Prof. dr. Damir Roje, dr. med. „O
povijesti porodništva i primaljstva u Dalmaciji“
10.55 – 11.10 Dr. sc. Anton Marović, dr. med.
„Povijest splitskog liječništva“
11.15 – 11.30 Prim. mr. sc. Žarko Vrbica, dr. med.
„Povijest dubrovačke interne medicine“.
11.30– 11.40 Pauza uz kavu

13.05 –13.20 Doc. prim. dr. sc. Petar Lozo, dr. med.
„Uloga zadarskih liječnika u razvoju samosvijesti,
stručne, strukovne i nacionalne svijesti hrvatskih
liječnika“
13.30 –13.45 Povjerenstvo za odličja i povijest HLZ
podružnice Zadar. Svečana dodjela diploma
zaslužnim liječnicima i znanstvenicima koji su svojim
radom pridonijeli otkrivanju i očuvanju zadarske
medicinske baštine
13.45 –14.45 Ručak
18.00 Izložba slika: Stipan Kujundžić, dr. med.
„Sveci titulari zadarskih crkava“
Izložbena dvorana Državnog arhiva u Zadru

