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Prof. dr. sc. Dubravka Jadro-Santel
(09. 03. 1945.-24. 12. 1995.)

Dubravka Jadro-Šantel, profesor neuropatologije na
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, umrla je 24.
prosinca 1995. godine u pedesetoj godini života.
Rodila se u Zagrebu 9. ožujka 1945. godine, odrasla je u
Zagrebu, gdije je maturirala i diplomirala na Medicinskom
fakultetu.
Njezin rani interes za neuropatologiju potaknuo je pro
fesor Nenad Grčević, tadašnji predstojnik Zavoda za neu
ropatologiju. Tijekom boravka na institutu za istraživanje
mozga "Max Plank" u Frankfurtu, gdije je bila znanstveni
suradnik, došla je do izražaja njezina predanost neuropatologiji.
Nakon uspješno položenog ispita iz patologije, orga
nizirala je, u okviru Zavoda za neuropatologiju, laboratorij
za elektronsku mikroskopiju, te se aktivno uključila u dijag
nostičke edukativne i istraživačke aktivnosti Zavoda.

Njezin interes bio je naročito usmjeren na patologiju
eksperimentalnog krpeljnog encefalitisa, te na probleme
zatvorene cerebralne traume.
Dr. Dubravka Jadro-Santel brzo je napredovala kroz
znanstveno-nastavna zvanja na Medicinskom fakultetu, sve
do redovnog profesora, te je postala i predstojnik Zavoda. U
vrijeme kada je bila predstojnik Zavoda za neuropatologiju
uvedeno je niz novih metoda, koje su unaprijedile dijagnos
tiku. Njezin stručni rad i entuzijazam posebno su cijenili
mladi suradnici iz neuropatologije, neurologije i neu
rokirurgije.
Diplomska i poslijediplomska predavanja dr. Dubravke
Jadro-Šantel bila su popularna i rado slušana.
Visoko cijenimo njezin doprinos časopisu "Neurologija
Croatica", kojemu je bila glavna urednica od 1984. do
1993. g. U tom razdoblju se "Neurologia Croatica" počela
citirati u Neuroscience citation Index (ISI Philadelphia
USA). Njezina vizija, odanost i izuzetan radni kapacitet, bili
su neprocjenjivi u vođenju časopisa.
Podrška, ljubav i razumijevanje najbližih prijatelja
pomogli su Dubravki da izdrži patnju dugotrajne bolesti.
Iako teško bolesna, brinula se za budućnost svojih
znanstvenih suradnika i drugih djelatnika Zavoda.
Vijest o njezinoj smrti izazvala je veliku tugu kod svih
na Medicinskom fakultetu i Kliničkom bolničkom centru.
Njezinom smrću osiromašena je neurološka znanost, a
"Neurologia Croatica" je izgubila jednog od svojih najpro
duktivnijih suradnika.
Vesna Brinar
Vladimir Hlavka
Vlasta Mejaški-Bošnjak
Zdenko Mubrin

Dr. Ivan Lakić
(27. 09. 1934. - 27. 06. 1997.)
U tijeku je već druga godina otkako nas je zauvijek
napustio dr. Ivan Lakić, dugogodišnji rukovoditelj Odjela za
radiologiju Kliničke bolnice Osijek.
Rođen je 27. rujna 1934. godine u Bapskoj, općina
Vukovar. Osnovnu i srednju školu završio je u Vinkovcima,
gdje je maturirao 1953. godine.
Studirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu na kojem je diplomirao 27. siječnja 1960. godine.
Liječnički staž obavio je u Općoj bolnici u Vinkovcima.

Tijekom svoje liječničke karijere isticao se savjesnim
radom, etikom i staloženim pristupom bolesniku i surad
nicima. Ne iznenađuje činjenica da je već na prvom radnom
mjestu liječnika opće prakse bio izabran za ravnatelja DZ
Valpovo, kao sposoban i poštovan liječnik.
U tadašnju Opću bolnicu Osijek došao je 1966. godine
na dužnost pomoćnika ravnatelja za medicinske poslove.
Od 1968. do 1971 .g. u Zagrebu je specijalizirao radiologiju.
Tijekom šk. god. 1978/79. polazi i uspješno završava prvu
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godinu poslijediplomskog studija iz radiologije na Medicin
skom fakultetu u Zagrebu.
Godine 1974. imenovan je ravnateljem Opće bolnice
Osijek i tu dužnost obnaša do 1976. godine.
Za radiologiju u Općoj, a potom u Kliničkoj bolnici Osi
jek, ime dr. Lakića vezano je za njezin razvoj i napredak, a
posebno u vrijeme obnašanja dužnosti rukovoditelja (1991 .1997.).
Mi, koji smo ga poznavali i imali sreću raditi s njime i
učiti od njega, osjetili smo svu njegovu ljudsku plemenitost.
Rado je prenosio svoje znanje i iskustva na mlađe kolege i
suradnike, davao im je poticaj i potporu da što bolje upoz
naju i zavole radiologiju.
Znao je uočiti bit stručnih, organizacijskih i ljudskih
problema, pomoći u njihovom rješavanju ili barem ublaži
vanju. Volio je i znao pomoći svakomu kadgod je zatrebalo.
Naša su sjećanja i uspomene na dr. Lakića još uvijek

živa. Nije bilo nedoumica komu se obratiti, od koga naučiti
kako se najbolje i točno interpretira, te razumljivo i sažeto
opisuje radiološki nalaz i daje precizan zaključak. Zahvalju
jući svojoj erudiciji, iskustvu i sposobnostima, pomogao je
u stvaranju moderno koncipiranog Odjela za radiologiju
naše bolnice.
Sa žaljenjem možemo reći da smo iznenadnom i prera
nom smrću dr. Lakića ostali bez čovjeka, kolege, šefa,
učitelja i dragog prijatelja profinjenog osjećaja za humor,
čovjeka od autoriteta i povjerenja, koji je ostavio dubok trag
u ovoj sredini, u našoj struci i u našim mislima i srcima,
čovjeka koji će nam nedostajati i kojeg ćemo kao primjer
zadržati u trajnom sjećanju te mu ostati zahvalni za sve što
je učinio za bolesnike, za nas svoje suradnike, i našu struku.
Otmar Rubin

Prim. dr. Kiril Sterijev
(05. 11. 1924. - 14. 08. 1997.)
1997. godine preminuo je nakon kratke bolesti prim. dr.
Kiril Sterijev. Rođen je 5.11.1924. godine u Štipu (Republi
ka Makedonija). Medicinski fakultet završio je u Zagrebu,
kao i specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije - 1966.
godine. Od 1976. do 1989. godine bio je rukovoditelj Odjela
za ginekologiju i porodništvo. Titulu primarijusa stekao je
1979. godine.
U svom radu isticao je važnost snižavanja perinatalnog
mortaliteta u rodilištu, kao i rane detekcije karcinoma geni
talnih organa. Sudjelovao je u izradi 30 stručnih i
znanstvenih radova, koji su objavljeni u medicinskim
časopisima. Zaslužan je za edukaciju mnogih mladih
ginekologa, kao i medicinskih sestara. Zbog svega toga
ostat će nam u trajnom sjećanju.
Dr. sc. Darko Curžik, dr. med.
v

Prim. dr. Zdenka Sterijev
(04. 06. 1930. - 04. 06. 1998.)
Vijest daje 4.06.1998. godine umrla prim. dr. Zdenka
Sterijev (rođena Antolić), primili smo kao žalosnu
stvarnost, zatečeni spoznajom da više nije među nama. Smrt
kolegice Sterijev odjeknula je kao veliki gubitak i bol za sve
nas koji smo s njom radili, kao i za mnoge znane i neznane
bivše male bolesnike. Liječila ih je nesebično, pružajući
pomoć, dajući sebe kao stručnjaka velikog medicinskog
znanja i čovjeka visoke etičke svijesti.
Zahvaljujući njoj, oni su danas mladi i zdravi ljudi.
Prim. dr. Zdenka Sterijev rođena je 4.06.1930. godine u
Zagrebu, gdje je pohađala osnovnu školu, gimnaziju i
Medicinski fakultet. Nakon završetka studija, radila je u
Đurđenovcu, a 1.02.1960. godine došla je na Odjel za pedi-
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jatriju u Osijek, i od tada je radila na Odjelu do odlaska u
mirovinu 14.10.1991.godine.
Kao završeni specijalist (specijalistički ispit položila
20.02.1965. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu)
preuzela je odgovornu dužnost u "Centru za nedonoščad",
koji je otvoren 1962. godine kao jedina takva ustanova na
području Slavonije i Baranje. Uzornom savjesnošću i
marljivošću vodila je Odsjek za ugroženu novorođenčad u
duhu intenzivne njege. 1980. godine za izuzetan rad i
objavljene publikacije dobila je titulu primarius. Bila je uzor
mnogim mladim kolegama i suradnicima, uvijek prihvaća-

jući nove metode liječenja i sudjelovanja u svim
zdravstveno-istraživačkim radovima na našem Odjelu. Kao
poznati stručnjak iz područja neonatologije u Hrvatskoj,
dobila je priznanje Hrvatskog pedijatrijskog društva Zbora
liječnika Hrvatske i zvanje supspecijalist neonatolog.
Nema je više, ali ostaju njezina djela!
Kao čovjek i prijatelj, uvijek će nam nedostajati. Bila joj
vječna slava i hvala! Laka joj bila naša hrvatska zemlja!
Doc. dr. sc. Zdenka Šoštarić-Kručaj
Doc. dr. sc. Zlatko Mandić

Prim. dr. Darinka Dekanić-Ožegović
(1943. 1998.)
U kolovozu 1998. godine, u 55. godini života, nakon
teške bolesti, zauvijek nas je napustila dr. Darinka DekanićOžegović.
Dr. Dekanić je diplomirala 1968. godine na Medicin
skom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Akademski stupanj
magistra bioloških znanosti stekla je 1971. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorat
medicinskih znanosti iz područja fiziologije obranila je
1975. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. U više
navrata boravila je na stručnom usavršavanju u inozemstvu,
najčešće u Velikoj Britaniji. Specijalizaciju iz fizikalne
medicine i rehabilitacije završila je 1981. godine, a ime primarijusaje stekla 1993. godine.
Od 1969. godine je radila na Institutu za medicinska
istraživanja i medicinu rada u Zagrebu. Svoj rad posvetila je
izučavanju metabolizma kalcija i koštanih metaboličkih
bolesti, posebice osteoporoze. Osnovala je 1990. godine
Centar za osteoporozu pri Institutu za medicinska istraži
vanja u kojem se dijagnosticira i liječi osteoporoza prema
svjetskim prihvaćenim metodama. U tom Centru je prvi put
u našoj zemlji uvedena metoda određivanja mineralne koš
tane gustoće suvremenim denzitometrijskim uređajem.
U znanstvenom radu, dr. Dekanić je bila voditelj četiri
međunarodna i pet domaćih projekata.
Zajedno sa suradnicima iz Klinike za urologiju KB Osi
jek i Instituta "Ruđer Bošković" u Zagrebu, sudjelovala je u
projektu o metabolizmu kalcija u pacijenata s urolitijazom,
financiranog od Europske zajednice. Također je vodila pro
jekt o osteoporozi u Hrvatskoj, financiran od International
Atomic Agency. Objavila je 30 znanstvenih i 9 stručnih
radova te nekoliko poglavlja u udžbenicima i knjigama, od
kojih je jedan od najpoznatijih američkih udžbenika iz
fizikalne medicine i rehabilitacije. Za istraživanja na
području metabolizma kalcija primila je 1980. godine
nagradu "Ruđer Bošković".
Više od dvadeset godina dr. Dekanić je sudjelovala u

poslijediplomskoj nastavi na Prirodoslovno-matematičkom
fakultetu i Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Bila je član
više profesionalnih društava u zemlji i inozemstvu, te član
Uredničkog odbora američkog stručnog časopisa "The Jour
nal of Physical Medicine and Rehabilitation. Bila je jedan
od pokretača i organizatora osnivanja Hrvatskog društva za
osteoporozu te je od samog početka rada Društva, u
listopadu 1997. godine, izabrana za predsjednicu Društva.
Za osobiti doprinos razvoju i unapređenju zdravstvene
zaštite i medicinske znanosti, primila je 1997. godine
Povelju Hrvatskog liječničkog zbora.
Među svojim suradnicima i kolegama isticala se kao
predan i izuzetno savjestan radnik. Gotovo cijeli radni vijek
provela je u Institutu za medicinska istraživanja i medicinu
rada, gdje je njezino cjelokupno životno djelo ostavilo
neizbrisiv doprinos.
Dr. S. Cvijetić

