Prim. dr. sc. Ivo Glavan, dekretom bana Banovine Hrvatske 28. 03. 1940. g., hitno je
razriješen prvotne službe u Zagrebu i već od 01. 04. 1940. g. premješten u Zakladnu
bolnicu Huttler-Kohlhoffer-Monspergerger u Osijeku. Došavši u Osijek zatiče
nedostojno stanje Odjela za nemirne bolesnike te osniva Odjel za neuropsihijatriju
tadašnje Zakladne bolnice u Osijeku. Odjel se tada sastajao od dvije sobe s 14 kreve
ta za muške bolesnike u podrumu Internog odjela i 2 sobice s po 8 kreveta za
bolesnice u potkrovlju Dermatovenerološkog odjela.
Soba primarijusa Glavana kao šefa odjela istodobno je bila i ambulanta i adminis
trativni odjel. 1944. g. Odjel je uništen prilikom bombardiranja Osijeka, a prim. dr.
sc. Ivo Glavan mobiliziran i ponovno premješten u Zagreb na Vojno-neuropsihijatrijski odjel. 1946. g. odlukom Ministarstva narodnog zdravlja tadašnje NDH
ponovno je vraćen u Osijek i imenovan šefom Neuropsihijatrijskog odjela. 1957. g.
odjelu je dodijeljena jednokatna zgrada s podrumom te se odjel obnavlja u moderni
odjel s 54 kreveta. Prim. dr. sc. Ivo Glavan je na odjelu uredio knjižnicu bogatu
najnovijom literaturom iz područja neurologije i psihijatrije. 1937. g., još za vrijeme
rada u Zagrebu, u vlastitoj nakladi izdaje knjigu Dijagnostika živčanih bolesti, a
tijekom rada i života u Osijeku 1951. g. objavljuje u potpunosti preuređeno drugo
izdanje, 1956. g. treće izdanje pod nazivom Živčane bolesti, a 1963. g. i posljednje
tiskano četvrto izdanje. Peto izdanje knjige dovršio je tijekom mirovine koju je
samovoljno zatražio i dobio 1960.g. Nakon toga još je neko vrijeme radio kao pri
vatni neuropsihijatar. 1970. g. Grad Osijek dodjeljuje mu nagradu za životno djelo,
a u Osijeku i umire 25. 07. 1977. g. u 80-toj godini života.
Vrlo je teško sažeti tako veliko životno i radno iskustvo osebujnog vizionara poput
našeg uvaženog primarijusa Ive Glavana. Vrlo je nerealno uhvatiti se i istaknuti
jedan trenutak u njegovom dugogodišnjem nastojanju da ne samo razvija sebe u
vrhunskog intelektualca i stručnjaka već i da svojim baštinicima za budućnost ostavi
nesebični trag svog rada, vrlo plodno tlo za nova saznanja, nove ljude i novo vri
jeme.
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Danas razmišljati o budućnosti i kreirati nove projekte, a ne biti svjestan vrlo čvrstih
temelja postavljenih za razvoj osječke neurologije bilo bi više nego neobzimo. Prim,
dr. sc. Ivo Glavan za vrijeme svoga rada uvidio je veliki potencijal za razvoj neu
rologije i psihijatrije u Osijeku. Osnutkom i razvojem tadašnje Klinike za neuropsihijatriju u Osijeku postavio je temelj za razvoj ne samo neurologije i psihijatrije u
stručnom već i u znanstvenom pogledu. Njegov veliki senzibilitet za znanstveni rad,
njegova revnost kao i izvrsnost u svakodnevnom bavljenju pacijentima bili su i
ostali glavni imperativ u daljnjem razvoju Klinike za neurologiju.
Danas, nakon 70 godina od osnutka osječke neurologije imamo Čast posvetiti ovaj
prigodni svečani broj Medicinskog vjesnika radu i djelu našeg začetnika prim. dr. sc.
Ive Glavana. Izuzetno nam je drago što njegove ideje i vizije možemo podijeliti ne
samo s kolegama već i sa širom akademskom zajednicom kojoj je on i pripadao kao
istaknuti član. Novim generacijama ovim putem također želimo pokazati kako su
naša današnja nastojanja da Klinika za neurologiju postane veliki istaknuti centar
nastavak davno započetog projekta primarijusa Ive Glavana te samim time je naša
dužnost i obveza ustrajati u tome.
Tim slijedom na Klinici za neurologiju stalnom izobrazbom i organizacijom brojnih
stručnih i znanstvenih skupova nastojimo neprestano upijanjem novih znanja
svakodnevno podizati kvalitetu našega rada te ulagati prvenstveno u znanje i
stručnost našeg osoblja, ali i u okviru naših mogućnosti ulagati i u infrastrukturu i
opremu koja nam je neophodna.
Klinika za neurologiju je u proteklih 10-ak godina kao nastavna baza pri Medicin
skom fakutetu u Osijeku organizirala sedam poslijediplomskih tečajeva II. kategori
je na kojem su osim domaćih sudjelovali i brojni međunarodno priznati predavači.
Kao predstojnik Klinike za neurologiju, zajedno sa suradnicima organizirala sam tri
kongresa: 1. hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije s
međunarodnim sudjelovanjem 2004. g., 4. hrvatski neurološki kongres s međunaro
dnim sudjelovanjem 2005. godine te 2. hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i
restauracijske neurologije 2007. g.
Organizirajući već tradicionalni 3. hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restau
racijske neurologije s međunarodnim sudjelovanjem u Osijeku, a potaknuta velikim
učešćem i toplim riječima sudionika na dva ranije održana kongresa koristim i ovu
priliku da se svima Vama zahvalim na potpori i sudjelovanju u organiziranju
Svečane akademije rada i djela prim. dr. sc. Ive Glavana povodom 70-te godine
osnivanja neuropsihijatrije u Osijeku.
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