
 

Pokrovitelji: 

Opća bolnica „Dr. Josip Benčević, Slavonski Brod 

Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek, Medicinski fakultet Osijek 

Sveučilište J. J. Strossmayera Osijek, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo 

Organizacijski odbor: 

predsjednik B. Miškić,  

B. Coha, Z. Mahovne, N. Leko, K. Cvitkušić Lukenda, M. Knežević Praveček, Ž. 

Stojkov,  M.  Čižmić, J. Samardžić,  

 

Znanstveni odbor: B. Miškić, B. Coha, Z. Mahovne, N. Leko, K. Cvitkušić Lukenda, 

M. Knežević Praveček, D. Jelić, Ž. Stojkov, L. Vinković, B. Stanić, R. Valenčak, I. 

Simić , M. Stanković, A. Tuličić -Mihalić . R Vučković 

 

Stručni organizator skupa je Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“, Slavonski Brod 

 

Tečaj će se bodovati prema Pravilniku HLK i HKMS 

  

 

Za potrebne informacije obratiti se na:  099 74 69 367  

dolazak potvrditi do 17.09.2019. 

e-mail: ledatoma@gmail.com 

 

 

Znanstveno-stručni skup će biti medijski popraćen.

  

  

 

 

 

organizira 

Znanstveno stručni skup 

MEDICINA ZA ŽIVOT- ŽIVOT ZA MEDICINU 

 

Slavonski Brod, Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ 

 20.09.2019. g. U 12.00 sati 

Dvorana Glazbene Škole 

Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod 
Služba za internističke djelatnosti 



 

Poštovani, 

medicina je kroz povijest utjecala na cjelokupni život čovječanstva. Stvarala je i 

podržavala razvoj tehnologija, ljudskog znanja, humanosti i novih vrijednosti. 

Uvijek je bila duboko povezana sa socijalnim, ekonomskim i političkim prilikama te  

na taj način nastojala poboljšati  kvalitetu života puka. 

Krajem 18. i početkom 19. stoljeća u Brodu na Savi, gradu različitih kultura, 

sastavnici Vojne krajine, mjestu susreta tradicionalnog i osvajačkog, stjecištu 

prometnih i trgovinskih puteva, vjera i jezika, s obje strane rijeke, ljudi su živjeli u 

lošim higijenskim uvjetima i oboljevali od raznih bolesti.  Uvijek prisutna teška 

ekonomska situacija nije pogodovala postojanju trajne zdravstvene skrbi.   

Unatoč poziciji graničnog mjesta ili provincije, liječnici  potpomognuti priučenima 

pa kasnije i educiranim zdravstvenim kadrom živjeli su i radili  daleko iznad prilika 

i okolnosti u kojima su se zatekli.  Njihovo znanje i sposobnost duboko je utkano u 

sadanašnja dostignuća. Entuzijazam, humanost i čovječnost u liječenju 

stanovništva jedna je od glavnih odrednica postojanja tadašnje Bolnice i rada 

Internog odjela od samih početaka pa sve do danas. 

Uz prve liječnike koji dolaze na ove prostore, javljaju  se  prve generacije 

medicinskih sestara i zajedno postaju temelj stručne i znanstvene skrbi 

stanovništva. Liječnici aktivno sudjeluju i u organiziranju društvenog i kulturnog 

života. Aktivno su pomagali osnivanje kulturnih, obrazovnih i drugih institucija i 

bili značajan čimbenik razvoja grada.  

Istovremeno su prateći sva medicinska dostignuća u dogovoru s lokalnom 

upravljačkom strukturom sudjelovali u nabavi moderne aparature i poticali 

dolazak novih liječnika osiguravajući im smještaj i daljnju edukaciju. Imali su viziju 

boljeg života, napredne medicine i bili su otvorenog srca i britkog uma. 

Neprekinuta komunikacija s klinikama s kojih su dolazili osiguravala je primjenu 

svih najnovijih metoda i u našoj sredini. 

Iznimna ljudskost i toplina u komunikaciji uz zavidno medicinsko znanje 

osiguravala je tadašnjnim specijalizantima „vrhunski  status“ što se nastavilo i 

danas.  

Proslavom 80 godna postojanja Internog odjela želimo se zahvaliti  svim 

članovima Internog odjela i članovima obitelji naših prethodnika na uloženom 

vremenu i trudu  koje su odvojili za bolesnike, medicinu, grad i život u cijelosti.  

Sl.Brod 2019.                                                    Prof.dr.sc. Blaženka Miškić 

 

PROGRAM 

12.00 -12.30                         Uvodna riječ organizatora 

Pozdravni govori 

12.30-13.45 Povijesni pregled razvoja Službe do današnjih dana  

 Pauza za kavu 

Medicina 21. stoljeća 

 14.15-14.30     B. Miškić:  Služba danas 

14.30 -15.00      Ž. Stojkov: Sestrinstvo internog odjela 

Odjeli: Stvarnost i  naše vizije 

15.00 - 15.20 B. Coha,  Z. Borić. L Vinković: Novi horizonti u hematologiji i  

onkologiji; Hematologija i onkologija 

15.20 - 15.30   Z. Mahovne,V. Gavran: Od osobne vještine do moderne 

tehnologije ; Gastroenterologija 

15.30- 15.40   B. Miškić, M. Hatar Od citologije do moderne tehnologije;          

Endokrinologija   i dijabetes              

15.40 - 15. 50 N. Leko, M. Sarić: Gdje smo danas i kamo idemo;  Nefrologija i 

hemodijaliza  

15. 50 – 16.10  L. Vuleta, D. Čmelješević: Pulmologija, nekada i sada; 

Pulmologija 

16.10 - 16.25   K. Cvitkušić-Lukenda. B. Stanić: „Povratak u  budućnost“; 

Kardiologija  

Podjela priznanja   

Domjenak: Tvrđava - Galerija umjetnina  Ružić  

 

                                              

 

                       

   

   

   

 

 


