Za sjećanje
Prim. dr. med. Đurđa Kuntarić – Srketić
28. travnja 1926. – 8. svibnja 2004.
U svojoj rodnoj Požezi 8.svibnja 2004.g. u 78. godini života umrla je plemenita i ugledna liječnica prim. dr. Đurđa Kuntarić-Srketić. Živeći skromno
i samozatajno, zajedno sa svojim suprugom, čitav svoj djelatni vijek provela
je u Puli. Shrvana teškom bolešću i naslućujući skori kraj, poželjela je posljednje dane svojeg života provesti u roditeljskom domu okružena najdražim
osobama. Ta joj se želja i ispunila. Prim. dr. Đurđa Kuntarić-Srketić potjeće
iz ugledne požeške obitelji. Njezin djed Makso Kuntarić (1867.-1932.) bio je
književnik i prevoditelj, izvrstan pedagog i poznati ravnatelj požeške Gimnazije. Otac joj, Đuro Kuntarić ( 1893.-1983.) bio je doktor prava, odvjetnik i
kulturni djelatnik. U svojem bogatom i dugom životu isticao se svojim rodoljubljem, vjerskim i književnim djelovanjem kao i velikom ljubavlju prema
svojoj obitelji. Prim. dr. Đurđa Kuntarić-Srketić osnovnu školu i gimnaziju
završila je u Požezi a Medicinski fakultet kao i specijalizaciju iz pedijatrije u
Zagrebu. Odmah po završetku studija dolazi u Pulu gdje završava staž i 1954.
g. počinje raditi na Dječjem odjelu Opće bolnice Pula sve do svoje zaslužene
mirovine 1990.g. Pored dr. G. Anđelinović i prim.dr. N. Sišul bila je jedna od
prvih liječnica koja je sudjelovala u stvaranju i razvijanju bolničke i izvanbolničke dječje zdravstvene zaštite u Puli i Istri. Svoje pregalaštvo i mladalačku
snagu najviše je usmjerila prema zaštiti i unaprijeđenju zdravlja najosjetljivijeg dijela dječje populacije - novorođenčadi i
nedonoščadi. Bila je osnivačica, te prvi i dugogodišnji voditelj Odsjeka za nedonoščad i nedostaščad u Djelatnosti za pedijatriju Opće bolnice Pula (1963. – 1990. Vodila je i ambulantu za praćenje psihomotornog razvoja prijevremeno rođene djece
kao i djece s malom težinom pri porodu. Bila je duže vremena zamjenica voditelja Djelatnosti za pedijatriju.
Specijalistički ispit iz pedijatrije uspješno je položila u srpnju 1958.g. u Zagrebu, a u ožujku 1977.g. stekla je naziv primarijusice. Objavila je više stručnih i znanstvenih radova iz područja neonatologije, posebice prematurologije što je bilo
uže područje njezina stručnog i znanstvenog djelovanja. Aktivno je sudjelovala na brojnim perinatološkim i pedijatrijskim
stručno-znanstvenim sastancima u zemlji i u inozemstvu. Dobitnica je nekoliko zahvalnica i diploma Hrvatskog liječničkog
zbora i Hrvatskog pedijatrijskog društva. U pulskoj srednjoj medicinskoj školi duže je vrijeme predavala pedijatriju. U
svakodnevnom stručnom radu isticala se marljivošću, savjesnošću i stručnošću. Njegovala je korektan i iskren odnos kako
prema svojim suradnicima i zdravstvenom osoblju, tako i prema malim bolesnicima i njihovim roditeljima. Umirovljeničke
dane teško je podnosila bez svojeg prerano preminulog supruga . Jednim dijelom živjela je u Puli, zatim Zagrebu, a pred
svoj konac u voljenoj Požezi gdje je i umrla. Neka joj bude laka hrvatska gruda. Vječna joj slava i hvala za sve dobro što ga
je tijekom svojeg životnog vijeka nesebično činila.
prim. mr. sc. Ognjen Mladinov, dr. med
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