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Autobiografsku knjigu Život s
reumatologijom prof. dr. sc.
Ivo Jajić započeo je pisati u
svojoj 75. godini. S obzirom na
to da je za njega rad oduvijek
značio život, smatrajući da nikada nije kasno započeti, a niti
završiti knjigu o životu s profesijom, sjećanja skupljana tijekom radnoga vijeka i života s
reumatologijom objedinio je
na jednom mjestu.
Posvetivši knjigu svojoj obitelji,
svojim učenicima i prijateljima i
svima onima koji se žele baviti
reumatologijom, prof. dr. sc. Ivo
Jajić dao je u njoj prikaz svog
osobnog doprinosa u razvoju
reumatologije i ugleda hrvatske
reumatologije u svijetu.

Nakon 45 godina radnog vijeka i života s reumatologijom, umirovljeni profesor zagrebačkoga Medicinskog fakulteta i jedan od vodećih naših reumatologa, prof. dr. sc. Ivo Jajić, čitateljima podastire svoja sjećanja u obliku
knjige koja ima prvenstveno zadaću dati upute i savjete svima onima koji se
žele baviti reumatologijom, granom medicine koja sve više osvaja svijet.
Nakon autobiografskog uvoda kojim u kratkim crtama opisuje svoje školovanje, studij, staž, specijalizaciju i interese u privatnom životu (npr. zanimanje za umjetničku fotografiju), profesor Jajić navodi svoje doprinose edukaciji, kako liječnika tako i bolesnika. Naveden je popis njegovih stručnih i
znanstvenih radova – impozantna brojka od 462 rada u renomiranim medicinskim časopisima od 1962. god. do zaključenja rukopisa za knjigu 2006.
Također je dat popis objavljenih priručnika, udžbenika i monografija, ne
manje impozantna brojka od 61 knjige koje većinom potpisuje kao jedini ili
prvi autor.
Budući da je naš uvaženi stručnjak u svojoj karijeri bio pozivan na brojne
kongrese i druge znanstvene skupove na čitavoj zemaljskoj kugli, on donosi
sjećanja na te važne manifestacije koje su pridonijele ne samo njegovom
osobnom ugledu već i afirmaciji i ugledu hrvatske reumatologije u svijetu.
Sudjelujući na tim brojnim skupovima u 42 zemlje svih kontinenata, od kojih je neke službeno posjetio i više puta, donosi ne samo informacije o tim
skupovima i susretima s vodećim svjetskim reumatolozima, već i na zanimljiv, gotovo beletristički način opisuje gradove i zemlje domaćina. Profesor Jajić također navodi vlastita 23 otkrića u reumatološkoj znanosti, članstvo i funkcije u raznim reumatološkim asocijacijama (u mnogima je bio
predstavnik Republike Hrvatske), nagrade i priznanja koje je zaslužio (od kojih su neka visokog ranga) te popis projekata koje je ili vodio ili sudjelovao u
njima kao mentor.
Među nekoliko autobiografija naših liječnika koje su se pojavile posljednjih
godina, ova se knjiga izdvaja svojom utemeljenošću, zanimljivošću i obiljem
podataka. Meni, kao povjesničaru medicine, ona pruža dragocjenu građu za
poznavanje struke koja na našim prostorima i nije tako stara, a koja zadire u
mnoge pore liječničke znanosti.
Profesor Jajić prikazao nam je ne samo kako živjeti s reumatologijom, nego
i kako živjeti reumatologiju.
Prim. dr. Vladimir Dugački
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