In memoriam

Mr. sc. Boris SKRITARELIĆ, prim. dr. med.
pedijatar - pulmolog
(27. 2. 1928. – 2. 1. 2015.)
Dana 2. siječnja 2015. godine, nakon kratke i
teške bolesti preminuo je mr. sc. Boris Skitarelić,
prim. dr. med.
Boris Skitarelić rođen je 27. veljače 1928. u
Pagu. U Splitu je završio osnovnu školu i upisao
klasičnu gimnaziju. Nakon talijanske okupacije
Splita 1941. godine, njegov je otac, financijski
službenik, premješten u Sarajevo, gdje je obitelj
provela ratne godine.
Maturirao je na Realnoj gimnaziji u Sarajevu
1946. godine. Medicinski fakultet u Zagrebu upisao
je godine 1946./47. i diplomirao 1953. godine.
Specijalizirao je pedijatriju 1960. na Medicinskom
fakultetu u Zagrebu; poslijediplomski studij iz
Dječje pulmologije pohađao je tijekom 1970/71.
u bolnici za dječje plućne bolesti, Srebrnjak u
Zagrebu.
Poslijediplomski studij i subspecijalizaciju iz
Dječje pulmologije i alergologije završio je na
Medicinskom fakultetu u Beogradu od 1976. do
1978. Magistrirao je na Medicinskom fakultetu
u Beogradu godine 1978. Od 1978. u zvanju
je znanstvenog asistenta odlukom Republičkog
savjeta za znanstveni rad od 1978. godine. Naslov
primarijusa stekao je 1989.
Obvezni liječnički staž završio je 1954. u
Zagrebu. Radio je kao ravnatelj Doma narodnog
zdravlja Valpovo 1954./56. Od 1960. radi na
mjestu pedijatra, šefa Dječjeg dispanzera u Zadru, a
od 1963. radi u Službi pedijatrije Opće bolnice
Zadar. Godine 1970. osniva Odsjek dječje
pulmologije u Službi pedijatrije čiji je voditelj do
umirovljenja godine 1993.
Od 1960. do 1970. predavao je predmet
"Pedijatrija" u Medicinskoj školi u Zadru. Tijekom
cijelog svog radnog vijeka bio je učitelj brojnim
liječnicima, te mentor generacijama liječnika
specijalizanata pedijatrije. U sklopu te edukacije
održao je čitav niz predavanja u Zboru liječnika

Hrvatske, a godinama je sudjelovao i u edukaciji
liječnika specijalizanata iz opće medicine iz
kolegija "Pedijatrička imunologija i alergologija".
Član Znanstvene jedinice Medicinskog centra
Zadar postao je od njezina osnutka 1968.
Osim magistarskog rada, Skitarelić B: "Utjecaj
kontinentalne i primorske klime na pojavu i
razvitak bronhopulmonalnog oboljenja kod djece",
Beograd 1978., objavio je više radova prvenstveno
iz područja dječje pulmologije, te odabrana
poglavlja iz dječje pulmologije (Monografija Lek,
Ljubljana; Odabrana poglavlja iz Pedijatrije,
Narodne novine).
Prim. Skitarelić sudjelovao je na brojnim
međunarodnim i domaćim kongresima, a bio i
voditelj znanstvenog projekta: "Ispitivanje
atmosfere Zadra i njegovog prigradskog područja
na vrste i koncentracije peludnih antigena", te
istraživač na projektu "Klinički, epidemiološki i
ekološki aspekti rikecijskih bolesti na zadarskom
području".
Za svoj rad mr. sc. Boris Skitarelić, prim. dr.
med., nagrađen je brojnim stručnim i društvenim
odličjima, od kojih treba istaknuti diplomu Zbora
liječnika Hrvatske, Zagreb, godine 1987. i pedijatrijske sekcije Zbora liječnika Hrvatske, Zagreb
1990., dok je začasni član Hrvatskog liječničkog
zbora postao 2003.
Od društvenih odličja ističe se Orden rada sa
srebrnim vjencem, Beograd 1968., jubilarnom
medaljom povodom 100. obljetnice Crvenog križa
Hrvatske, Zagreb 1978. – bio je Predsjednik
Općinskog odbora Crvenog križa Hrvatske, Zadar
od 1961. do 1972., te Povelja republičkog odbora
sindikata Hrvatske, Zagreb 1982.
Ne smije se zaboraviti niti njegovo značajno
sudjelovanje kao zastupnika u Socijalnozdrastvenom vijeću Sabora Republike Hrvatske od
1968. do 1972., te predsjednika fonda neposredne
dječje zaštite od 1982. do 1986.
Smrću Borisa Skitarelića djeca su izgubila i
velikog prijatelja, a roditelji čovjeka koji je
razumio i druge njihove životne probleme, iskrena
čovjeka kojemu su se uvijek mogli obratiti za
pomoć. U ime svih njih, i nas kolega koji su ga
poznavali, još jedanput mu duboko zahvaljujemo.
Prof. dr. sc. Miro Morović
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