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Ivo Jajić i Zrinka Jajić
RAZVOJ REUMATOLOGIJE TIJEKOM DVA TISUĆLJEĆA
Pred nama je najnovija knjiga prof.dr.sc. Ive Jajića i prof.dr.sc. Zrinke Jajić “Razvoj reumatologije tijekom dva tisućljeća”. Knjiga je izdana na hrvatskom i engleskom jeziku i predstavlja hvalevrijedan pokušaj da se
na jednome mjestu prikažu doprinosi velikog broja, oko
1500, liječnika i drugih osoba zaslužnih za razvitak reumatologije u svijetu tijekom protekla dva tisućljeća.
U knjizi se nalazi ogroman broj informacija o reumatolozima diljem svijeta, po prvi puta sastavljenih na te55(1)  Reumatizam 2008.

melju neuobičajenog kriterija: izabira jednog, dva, eventualno tri, rijetko i više slučajno izabranih radova pojedinog
autora s nekoliko rečenica iz njihova sažetka i reference.
Nasuprot tome, prikazan je neuobičajeno velik broja naslova autora knjige, što se nikada ne susreće u publikacijama koje pretendiraju na znanstvenu objektivnost.
Nažalost, hrvatski su autori ne samo rijetko spominjani, nego je to učinjeno neujednačeno i površno što je,
ne samo neprihvatljivo, nego i šteti ugledu hrvatske reu51

Tablica. Uvršteni hrvatski autori
matologije i medicine
u svijetu (v. tablicu).
Autor
Struka
Redaka
Među njima ne naĐurđica Babić-Naglić
hrv. ﬁzijatrica i reumatologinja
13
lazimo imena profeĐuro Baglivi
hrv. liječnik
21
sorâ Oskara Plevka,
Ivan Belostenec
hrv. pisac i leksikograf
11
Zdenka Radoševića,
Jozo Budak
hrv. ﬁzijatar i reumatolog
27
Ferda Licula, AntuMiljenko Cvjetičanin
hrv. ﬁzijatar i reumatolog
34
na Franovića, Irene
Nada Čikeš
hrv. internistica, imunologinja i reumatologinja
12
Pučar, Kristine PoDrago Čop
hrv. neurolog i reumatolog
19
točki, Jadranke MoBožidar Ćurković
hrv. ﬁzijatar i reumatolog
14
rović-Vergles i TonGjuro Deželić
hrv. kemičar i informatičar
25
ka Vlaka, docenata
Nada Deželić
hrv. biokemičarka
23
Mladena Babića, SiZlatko Domljan
hrv. ﬁzijatar i reumatolog
17
meona Grazija i VlaTheodor Dürrigl
hrv. reumatolog
9
dimira Anića, primaDragutin Gorjanović-Kramberger hrv. paleoantropolog i paleozoolog
12
rijusâ Hermana JuraPetar Hektorović
hrv. pisac
9
ka, Marijana Vitauša,
Zvonimir Horvat
hrv. internist-reumatolog i imunolog
8
Nade Zenić, ZvjezdaInes Jajić
hrv. mikrobiologinja
21
ne Henneberg, SlavIvo Jajić
hrv. reumatolog
300
ka Čunovića, MiljenZrinka Jajić
hrv. reumatologinja
128
ka Grgića, Ladislava
Andrija Jelčić
hrv. ﬁzijatar i reumatolog
36
Krapca, dr.sc. BlagoFrano Jelčić
hrv. liječnik
11
ja Taseskog!
Josip Klarica
hrv. liječnik
21
Osim biografLujo Križ
hrv. rendgenolog
13
skoga dijela knjige,
Ivan Malčić
hrv. pedijatar, reumatolog i kardiolog
22
autori su prikazali raMirjana Miko
hrv. reumatologinja
11
zvitak reumatologije
Milorad-Miro Mimica
hrv. internist i epidemiolog
12
u Hrvatskoj, čemu su
Hrvoje Morović
hrv. povjesničar
9
pristupili krajnje poTea Oberhofer-Šik
hrv. pedijatrica-reumatologinja
30
vršno, neobjektivno,
Vladimir Pajas
hrv. ﬁzijatar
10
manjkavo i brzopleSilvestar Petö
hrv. internist-gastroenterolog i hepatolog
11
to, zanemarujući poBranko Požar
hrv. reumatolog
8
stojeća znanja o toj
Ivan Rakuljić
hrv. internist
10
temi, kao i objavljeLjubo Simunić
hrv. internist
9
nu stručnu literaturu
I(lija) Škrinjarić
hrv. liječnik stomatolog-pedodontist
13
s toga područja.
Božidar Špišić
hrv. ortoped
11
S engleskim izLujo Ljudevit Thaller
hrv. internist
21
Leo Trauner
slovenski liječnik
8
danjem, koje će otići
Sreto Vukadinović
hrv. pedijatar-reumatolog i kardiolog
49
u svijet, pronijeti će
Henrik Weisglass
hrv. mikrobiolog
11
se manjkava, površna
i iskrivljena sliku o hrvatskoj reumatologiji, čime će se nanijeti nepopravljiva šteNa pozivnici za predstavljenje knjige saznali smo
ta ne samo reumatologiji, nego i medicini u Hrvatskoj.
da je recenzent bio akademik Zvonko Kusić, tajnik RaSve spomenuto, iako zabrinjavajuće, moglo bi se zreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znapopraviti samo znatnim ispravkama i dopunama u even- nosti i umjetnosti.
tualnom drugom izdanju te, za hrvatske prilike, pretjerano
prim.mr.sc. Goran Ivanišević
skupe knjige (službena cijena na bar kodu 590 kuna!).
tajnik Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a
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