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Stručnjak koji je postigao svjetski individualni
rekord s uspješno obavljenih 514 radikalnih operacija
stidnice (vulvectomia radicalis) i cjelovito obostrano
odstranjenje preponskih limfnih čvorova stidnice (limphadenectomia ingvino-femoralis bilateralis radicalis)
uspješnih glede vraćanja pacijentica u život bez ijednog
letalnog ishoda. Mnogi su skloni vjerovati da to zaslužuje podatak za Guinissovu knjigu i nedvojbeno za
najviše međunarodno znanstveno priznanje.
Član HKD-a, Prof.dr.sc.Damir Buković je
čovjek svestranog znanja, visokog stupnja odgovornosti, kritičnosti i odlučnosti. Uz nevjerojatan
talent i predispoziciju za medicinske znanosti,
svoje znanje je primijenio na istraživanja koja
pridonose pronalaženju novih načina liječenja.
Čitajući njegove radove, doznajemo da je već u
njegovom radnom početku postojala nakana brige
o očuvanja zdravlja i izbjegavanja smrti kod pacijenata koju je kao liječnik pokušavao izbjeći. Bukovićeva misao-vodilja je produljenje života pacijentima koje toliko puno znači oboljelima od zloćudnih bolesti. Njegova metoda liječenja ima svoje
etape pristupa i postupnost s uspjehom na kraju,
o čemu govore statistike kirurških zahvata "nulte
smrtnosti"
Iz znanstvenikova životopisa, koji je iz različitih izvora dostupan javnosti znamo da je rođen 2.srpnja 1944. u Zagrebu gdje je završio osnovnoškolsko i srednjoškolsko gimnazijsko obrazovanje. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završio je s prosječnom ocjenom 4.5 na kojem
je 1974. godine i magistrirao, a doktorirao je 1978.
Među podacima o tijeku školovanja nalazi se i
činjenica da je još kao student 4. godine Medicinskog fakulteta u Zagrebu bio demonstratorom, a
kasnije i asistentom akademkinje Jelene Krmpotić
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dicinskog fakulteta, gdje je radio brojne sekcije na
području koje je proučavao, istraživao i eksperimentirao što i pod kojim uvjetima može biti, te se
pripremao za svoju kiruršku struku. I čim je došao u operacijsku salu, on je imao viziju kako, što,
koliko i kada se može učiniti. A to veliko iskustvo
ga je vodilo najvišim rezultatima i osobitoj spoznaji da je najbolji kirurg onaj koji je izvedbeno
precizan i uspješan u temeljnoj sanaciji, a još je
bolji onaj kirurg koji pouzdano zna kada ne treba
operirati.
Zato, krenimo tragom stvaralačkog razdoblja istaknutog zagrebačkog znanstvenika i
kliničkog pragmatika Profesora Bukovića, čiji su
dani i tjedni provedeni u bolnici kroz četiri desetljeća radnog vijeka donijeli obilato iskustvo i rezultate koji su iznenađivali i samog znanstvenika.
U godinama njegovog stvaralaštva, nizala su se
domaća i međunarodna predavanja kao i pisana
poglavlja znanstveno-istraživačkih radova kojih je
više od 130 u istaknutim domaćim i međunarodnim časopisima. Plodonosan rad sveučilišnog
Profesora Bukovića kojeg su studenti i pacijenti
izuzetno cijenili potvrđuje i podatak s više od 400
znanstvenih citata.
Na XIX. međunarodnom znanstvenom
skupu "Društvo i tehnologija 2012-Dr. Juraj Plenković" ugledni Profesor je govorio o "Liječenju
ozonom u medicini" osobito u ginekologiji i opstetriciji, dok je na jubilarnom XX. međunarodnom
znanstvenom skupu "Društvo i tehnologija 2013 Dr. Juraj Plenković" pažnju usmjerio "duljem
životu i uz razvitak zloćudne bolesti".
Dobitnik je mnogobrojnih priznanja, vrijedno je spomenuti listu s više od 176 priznanja,
od kojih navodim neke: 38. mjesto među 50 vodećih svjetskih ginekologa, Orden međunarodne
zasluge (2008), 2000 izvanrednih intelektualaca 21.
stoljeća u polju ginekologije i opstetricije
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(2008)IBC, Legija časti za značajan doprinos u
humanosti i osobnim dostignućima (2009), Da
Vinciev dijamant za inspiracijska dostignuća
(2009) IBC, Nagrada za životno djelo u medicini
(2009) IBC, Prihvaćanje u američku kuću slavnih
(2009) ABI, Međunarodna Hipokratova nagrada
za dostignuća u medicini (2009) IBC, Međunarodni orden za zasluge (2009) IBC, Poziv u skupinu
"Prvi i najvažniji" (2010) IBC, Međunarodna nagrada za mir (2008) ABI, Potpredsjednik odbora
Svjetskog kongresa umjetnosti, znanosti i kumunikacija (2013) IBC.
Profesor Buković je svrstan u knjigu 2000
istaknutih intelektualaca 21. stoljeća u kojoj se
bilježi kako je objavio više od 200 medicinskih
članaka u vodećim europskim i svjetskim glasilima.
Istaknuti hrvatski znanstvenik, analitički
istraživač, kliničar i kreator novih metoda uspješnog liječenja u složenom medicinskom području
ginekološke onkologije i onkološke kirurgije, dao
je svoj utjecajni obol stručnoj medicinskoj literaturi svojom dvotomnom knjigom: "Cjeloviti znanstveni pristup genetici zloćudnih novotvorina poglavito organa spolnoga sustava žena"
Osobitost metode kirurškoga promišljanja
i konkretnih zahvata, Prof.dr.sc.Bukovića, polučila je najviši postotak održivosti života pacijentica
u području ginekološke onkologije, pa je rezultat
kirurškoga djelovanja Prof. dr. sc. Bukovića znatno iznad svjetskih prosjeka u kakvoći i postotku
spašenih života, što je pridonijelo većoj specifičnoj
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težini i autoritetu Klinike za ženske bolesti i porode, Petrova, KBC Zagreb, kao Referalnog centra
ovoga dijela Europe.
A to znači da se iz masiva ostvarenih
znanja i iskustava, traži uvijek nova moguća
kombinacija kao optimalna za svaku novu pacijenticu. U tom smislu je Profesorov život vrsta
misije u medicinskom području, kojemu se svakom česticom ugradio i poklonio.
Dodajmo, da je Profesor Buković cijeli radni, tvorački medicinski vijek ostvario, razinom
svjetskoga stručnjaka, u Klinici koju je bio utemeljio, njegovao i razvijao Profesor dr.sc. Franjo
Durst, koji je nakon završene medicine u Grazu,
1899. došao u Zagreb, preuzeo 1905. čelništvo
Zagrebačkoga zemaljskoga rodilišta u Petrovoj,
transformirao ga, nakon I. svjetskog rata, u Ginekološku kliniku, 1921. kojom je suvereno ravnao,
do 1952.
Kao utemeljitelj i dobri duh Klinike, Profesor Durst bi bio istinski ponosan duhom, stavom, rezultatima, postignućima i autoritetom
Profesora Bukovića, kao svojeg dostojnog nasljednika u toj slavnoj zagrebačkoj i hrvatskoj Ginekološkoj klinici.
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