
prof. dr. sc. Neda Aberle, prim. dr. med. (MD, PhD) 

 

 

Curriculum Vitae 

 

Born in Slavonski Brod, where she attended Elementary school, Mathematical 

grammar school and Music school (piano class). Graduated from the Medical 

School at the University of Zagreb, specialized in Pediatrics (Pediatric Clinic 

KBC Zagreb), completed Postgraduate Studies in Clinical Pediatrics at the 

Medical School at the University of Zagreb. She is a subspecialist in allergology 

and clinical immunology, obtained a Master’s degree in 1983 and a Ph.D. 

degree in 1995. She had a professional training in Dublin (Clinic « Our Lady,s 

Hospital for Sick Children «) and in Germany at the Clinic for chronic lung 

diseases in children in Bad Lippspringe. In 1999 she was awarded the title of 

primarius. She gives lectures in pediatrics at the Medical School «Josip Juraj 

Strossmayer» in Osijek (full professor) and teaches courses in doctoral studies. 

She also gives lectures at other universities in Croatia, Slovenia and Bosnia and 

Herzegovina. She wrote 308 scientific and professional articles and was an 

invited speaker 68 times. She actively participated in four scientific projects, 

while being head of one of the projects. She is a reviewer for the Ministry of 

Science, Ministry of Health and also of journals in Croatia and Bosnia and 

Herzegovina. She was the Head of the Department for children's diseases at the 

«Dr. Josip Benčević» General Hospital in Slavonski Brod, the Head of Pediatric 

Clinic at the KBC Osijek and the Head of the Chair of Pediatrics at the Medical 

School in Osijek. She has organized 24 scientific postgraduate courses, 6 

congresses. She is Editor of 3 Medical School textbooks, 14 proceeding papers 

for postgraduate classes, co-author of 2 books. She is mentor to doctoral theses, 

subspecialists, dissertations, professional training in pediatrics. She has received 

prestigious professional and social awards. She is now retired as full professor 

with tenure. 

 

 

 

 

 

 

Rodjena  u Slavonskom Brodu, gdje je pohađala Osnovnu školu , Matematičku 
gimnaziju i Glazbenu školu (smjer klavir). Završila Medicinski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu te specijalizaciju iz pedijatrije ( Dječja klinika KBC–a u 

Zagrebu, kao i  Poslijediplomski studij iz Kliničke pedijatrije na Medicinskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Subspecijalist je alergologije i kliničke 
imunologije. 1983 magistrirala, a 1995.g. doktorirala. Usavršavala se u Dublinu, 

( Klinika « Our Lady,s Hospital for Sick Children « ), te u SR Njemačkoj u 



Klinici za kronične bolesti pluća u djece u Bad Lippspringe . 1999. godine 

postaje primarijus. Na Medicinskom fakultetu  «Josip Juraj Strossmayer» u 

Osijeku (redoviti professor )  održava predavanja iz pedijatrije , a predaje i na 
doktorskom studiju. Također održava predavanja i na drugim sveučilištima u 
Hrvatskoj, Sloveniji i BIH. Napisala  je 308 znanstvenih i stručnih  radova, 68 
puta bila pozvani predavač. Aktivno  sudjelovala u četiri znanstvena projekta , 
od kojih je u jednom voditelj projekta. Recenzent je Ministarstva znanosti, 

Ministarstva zdravlja te recenzent znanstvenih medicinskih časopisa u Hrvatskoj 
i BIH. U Općoj bolnici «Dr. Josip Benčević» Slavonski Brod, rukovodila  je  
Odjelom za dječje bolesti,  u KBC Osijek bila predstojnica Klinike za pedijatriju 

 i predstojnica Katedre za pedijatriju na Medicinskom fakultetu u Osijeku. 

Organizirala 24 znanstvenih poslijediplomskih tečajeva ,6 kongresa . 
Urednica je 3 fakultetska medicinska udžbenika, 14 zbornika za  
poslijediplomsku nastavu, koautor 2 knjige. Mentor je za doktorate,  

subspecijalizacije,  diplomske radove,  specijalističko usavršavanje iz  
pedijatrije. Za svoj rad dobila prestižne stručne i društvene nagrade.  
Sada je u mirovini kao redoviti professor u trajnom zvanju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opći podaci 



Rođena 26. rujna 1948. u Slavonskom Brodu 

Nacionalnost: Hrvatica, državljanstvo: hrvatsko 

Udata, majka dvoje djece 

 

Školovanje 

1955 – 1963  osnovna škola, Slavonski Brod (paralelno Glazbena škola , klavir) 
1963 – 1967  Prirodoslovno-matematička gimnazija, Slavonski Brod (paralelno 
srednja Glazbena  

                      škola (klavir) 
1967 – 1972  Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

1978 – 1980  Poslijediplomski studij Kliničke pedijatrije, Medicinski fakultet 

Sveučilišta u Zagrebu 

1983 Magistarski rad « Psihomotorni razvoj djece nakon preboljele 

novorodjenačke hiperbilirubinemije», Medicinski fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu 

1995 Doktorat znanosti «Odnos tkivne i krvne eozinofilije, IgE i ostalih 

značajki astme u djece», Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 

Stručna izobrazba 

1976 – 1980  Specijalizacija pedijatrije, Klinički bolnički centar Zagreb 

1999              naslov primarijusa 

2003              subspecijalnost iz alergologije i kliničke imunologije 

 

Zaposlenja 

1972 – 1973 liječnički staž, Opća bolnica «dr. Josip Benčević», Slavonski Brod 

1973 – danas  Odjel za dječje bolesti Opće bolnice «dr. Josip Benčević», 
Slavonski Brod (od 2002. rukovoditeljica Odjela) 

1981 – 2002   Srednja medicinska škola Slavonski Brod (ugovorni radni odnos) 
1999 – 2003   Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 

(ugovorni radni odnos) 

2000 – 2002   Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Osijeku, odsjek Učiteljski 

studij u Slavonskom Brodu (ugovorni radni odnos) 

2001 – 2003   Visoka zdravstvena škola Zagreb, odjeljenje pri Veleučilištu u 

Požegi (ugovorni radni odnos) 

2003 – danas  Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
(kumulativni radni odnos) 

2009-danas    Predstojnica Klinike za pedijatriju Kliničke bolnice Osijek 

 

Znanstveno i stručno usavršavanje 

 

1997              Klinika «Our Lady
,
s Hospital for Sick Children«, Dublin, Irska 

1998          Klinika za kronične bolesti pluća u djece, Bad Lippspringe, 

Njemačka 



1998          Radni skup  European Committee of Continuing Education for 

Practicing  

                      Allergologists 

1998.           Tečaj CEFCAP-a (European Committe of Continuing Education for  

                    Practising Allergologists)  za stručno usavršavanje, godine 

1998.           Workshop on IgE Measuring and Quality Management in 

Allergology, Bad  

                    Lippspringe 

 

Nastavna djelatnost 

 

1981 – 2002 Srednja medicinska škola Slavonski Brod (nastava Pedijatrije) 

1999 – 2003 Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
(sudjelovanje u nastavi Pedijatrije i Onkologije) 

2000 – 2002 Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Osijeku, odsjek Učiteljski 

studij u Slavonskom Brodu (nastava Preventivne pedijatrije) 

2001 – 2003 Visoka zdravstvena škola Zagreb, odjeljenje pri Veleučilištu u 

Požegi (nastava Pedijatrije) 

2003 – danas Medicinski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
(nastava Pedijatrije ) 

2008-  danas  Sveučilište u Zadru, Visoki zdravstveni studij, Predstojnica 

Katedre za pedijatriju 

 

Akademski stupnjevi 

 

1983 Magistar medicinskih znanosti iz područja pedijatrije, Medicinski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

1995 Doktor medicinskih znanosti , Medicinski fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu 

2003 Docent pri Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. 
J. Strossmayera u Osijeku 

2007               izvanredni profesor pri Katedri za pedijatriju Medicinskog 

fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 

2012.              redoviti profesor pri Katedri za pedijatriju Medicinskog fakulteta 

Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 

 

 

 

Sudjelovanje u znanstvenim projektima 

 

1981 – 1985   znanstveni projekt Ministarstva znanosti i tehnologije RH br. 

10.2.2.59 «Rano otkrivanje oštećenja djeteta na osnovi prenatalnih, 



perinatalnih i postnatalnih faktora rizika» (voditelj projeka doc.dr. 

Antun Jelić). 
1996 – 2001   znanstveni projekt Ministarstva znanosti i tehnologije RH br. 

02001 «Mehanizam imunoreakcija te imunomodulacija» (voditelj 

projekta akademik Dragan Dekaris) 

2007 znanstveni projekt dr.sc. A. Gagro " Učinak montelukasta na 
kontrolu astme dječje dobi" 

2007              znanstveni projekt  „Utjecaj genetičkih i okolišnih činitelja na 
razvoj astme u  

                    djece“ Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH br. 219-

0620228-2058  

                      (voditeljica projekta) 

2009.             međunarodni znanstveni projekt  «Međunarodno istraživanje 
genoma kod prijevremenog poroda « (voditelj projekta za Republiku 

Hrvatsku: prof. dr. sc. Siniša Šijanović) 
 

Organizacija znanstvenih i stručnih skupova 

 

Kongres pedijatara, Slavonski Brod 3.-7. listopada 1974. (članica Stručnog 
odbora) 

Sastanak pedijatara Slavonije i Baranje, Slavonski Brod 17. svibnja 1995. 

(članica Organizacijskog odbora) 
3. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva, Slavonski Brod 7.-11. listopada 

1998. (tajnica Organizacijskog odbora) 

IV Simpozij Hrvatskih pedijatrijskih pulmologa, Slavonski Brod 12.-13. svibnja 

2000. (predsjednica Organizacijskog odbora) 

Stručni sastanak "Zdravstvena knjižica djeteta", Slavonski Brod 11. listopada 
2001. (predsjednica Organizacijskog odbora) 

Prvi poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije 

“Sekundarna prevencija u pedijatriji”, Slavonski Brod, 19. ožujka 2004. 

(predsjednica Organizacijskog odbora) 

Drugi poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije 

“Sekundarna prevencija u pedijatriji”, Slavonski Brod, 19. ožujka 2005. 

(predsjednica Organizacijskog odbora) 

Treći poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije 

“Sekundarna prevencija u pedijatriji”, Slavonski Brod, 17.-18. ožujka 2006. 

(predsjednica Organizacijskog odbora) 

7. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva, Osijek, 5. – 7. X. 2006. (članica 

Znanstveno-stručnog odbora) 

Četvrti poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije 

“Sekundarna prevencija u pedijatriji”, Slavonski Brod, 16.-18. ožujka 2007. 

(predsjednica Organizacijskog odbora) Peti Znanstveni poslijediplomski tečaj 

stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sekundarna prevencija u 



pedijatriji”, Slavonski Brod, 29. veljače-1. ožujka 2008. (predsjednica 

Organizacijskog odbora).  

 

VIII.  kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva, Zadar, 8.-11.listopada 2008. 

(članica Znanstveno-stručnog odbora) 

 

Šesti  Znanstveni poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. 

kategorije “Sekundarna prevencija u pedijatriji”, Slavonski Brod, 28. veljače-

1. ožujka 2009. (predsjednica Organizacijskog odbora) 

 

Prvi kongres Hrvatskog društva za alergologiju i kliničku imunologiju, Zagreb, 
21.-24. svibnja 2009.g. ( član Znanstvenog odbora i Organizacijskog odbora) 

 

Sedmi Znanstveni poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. 

kategorije “Sekundarna prevencija u pedijatriji”, Slavonski Brod, 26.-28. 

veljače 2010. (predsjednica Organizacijskog odbora) 

 

Osmi Znanstveni poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. 

kategorije “Sekundarna prevencija u pedijatriji”, Slavonski Brod, 28. veljače-

1. ožujka 2011.. (predsjednica Organizacijskog odbora) 

 

Znanstveni poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. 

kategorije “Zlostavljanje i zanemarivanje djece, Osijek, 15.11.2010.( 

(predsjednica Organizacijskog odbora). 

 

Znanstveni poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. 

kategorije “ “Hematologija i dječja onkologija” Osijek, 15.5.2011. ( 

(predsjednica Organizacijskog odbora). 

 

Znanstveni poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. 

kategorije “Zlostavljanje i zanemarivanje djece, Osijek, 27.11.2011..( 

(predsjednica Organizacijskog odbora). 

 

Deveti  Znanstveni poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. 

kategorije “Sekundarna prevencija u pedijatriji”, Slavonski Brod,  3.-5. 

ožujka  2012. (predsjednica Organizacijskog odbora) 

 

      Poslijediplomski tečajevi stalnog medicinskog usavršavanja  „Sekundarna 

prevencija u pedijatriji“ koji se 9 puta održavaju u Slavonskom Brodu, 
okupljaju eminentne domaće i inozemne znanstvenike (akademici Pavelić, 
Kostović, Boranić, te inoztemni znanstvenici svjetskog glasa: prof. dr Ivan 
Đikić, prof. dr Davor Pavuna, prof. dr Laslo Szabo i dr. . 

 



 

Društvena djelatnost 
1991 – 1995 sudionica Domovinskog rata 

2000 –  2011.  Društvo Naša djeca (članica Upravnog odbora)  
2002 – danas Udruga za borbu protiv tuberkuloze (članica Upravnog odbora) 
2006 – sada   Udruga za zaštitu djece od nasilja Brodsko-Posavske županije 

(predsjednica) 

2008.—2010. Udruga za djecu oboljelu od malignih bolesti "Slap"  ( 

predsjednica) 

 

Znanstvena i stručna društva 

 

a) domaća 

 

Hrvatsko imunološko društvo (članica od 1996) 
Povjerenstvo za znanost i edukaciju Hrvatskog pedijatrijskog društva, od 2002. 
 

Hrvatsko pedijatrijsko društvo (dopredsjednica, član Upravnog odbora 2000-

2008.)  

Hrvatsko društvo za pedijatrijsku pulmologiju (dopredsjednica, članica  
Upravnog odbora 1996-sada) 

Hrvatsko društvo za zdravstvenu ekologiju (član Upravnog odbora 1996-sada) 

Hrvatsko društvo za alergologiju i kliničku imunologiju (član Upravnog odbora 

1996-sada) 

Hrvatsko imunološko društvo (član od 1996-sada ) 

Hrvatsko pulmološko društvo (član od 1996-sada) 

Hrvatsko katoličko liječničko društvo  (od 2010.-sada član Upravnog odbora, 

povjerenik za Slavoniju) 

 

b)međunarodna 

 

European Academy of Allergology and Clinical Immunology (1998-sada) 

European Respiratory Society (member) 

FEAMIC ( European Federation of the Catholic Medical Assotiation) 

 

Studijski boravci u inozemnim znanstvenim institucijama 

 

Jednomjesečni studijski boravci u uglednim pedijatrijskim klinikama 

 Our Lady's Hospital for Sick Children, Dublin, 1997 

 Auguste-Viktoria-Klinik, Fachklinik für Rehabilitation und 

Anschlussbeibehandlung Lungen- und Bronchialheilkunde, Asthma und 

Allergie, Bad Lippspringe, 1998 



 Workshop on IgE Measuring and Quality Management in Allergology, 

Bad Lippspringe, 1998 

 Tečaj CEFCAP-a (European Committe of Continuing Education for 

Practising Allergologists)  za stručno usavršavanje, 1998. godine 

 

Ostala stručna djelatnost 
 Član  Županijskog povjerenstva za suzbijanje tuberkuloze, od 2000.g. 

 Predsjednica Prvostupanjskog tijela vještačenja za djecu predškolske dobi 
pri Centru za socijalnu skrb u Slavonskom Brodu, od 2002. 

 Stručni vještak za područje pedijatrije Medicinskog fakulteta u Osijeku. 
 

Društvena i ostala djelatnost 

 Član  Upravnog odbora Društva "Naša djeca" od 2002. 
 Predsjednica Povjerenstva Hrvatskog katoličkog liječničkog društva za 

suzbijanje bolesti ovisnosti u adolescenata, od 2002. 

 

 Nastavna djelatnost 

 

 U svojstvu gostujućeg nastavnika na Visokoj učiteljskoj školi Sveučilišta 

u Osijeku, odsjek Učiteljski studij u Slavonskom Brodu, bila je predavač 
predmeta "Preventivna pedijatrija" u razdoblju od 2000. do 2002. godine 

po 20 norma-sati na godinu, ukupno 40 norma-sati. 

 

 U svojstvu stalnog nastavnika na Visokoj zdravstvenoj školi Zagreb, 

Odjeljenje pri Veleučilištu u Požegi bila od 2001. do 2003. godine 

predavač predmeta "Pedijatrija" po 20 norma-sati na godinu, ukupno 60 

norma-sati. 

 

 Na Medicinskom fakultetu  Sveučilišta u Osijeku sudjelovala je od 1999. 

do 2003. godine kao gostujući predavač u nastavi Pedijatrije po 20 norma-

sati na godinu i Onkologije po 10 norma-sati na godinu, ukupno 120 

norma-sati. 

 

 Na Medicinskom fakultetu  Sveučilišta u Osijeku sudjeluje od 2003. 
godine kao nastavnik u kumulativnom radnom odnosu (30%) u nastavi 

Pedijatrije po 90 norma-sati na godinu, ukupno 450 norma-sati. Voditelj 

je elektivnog predmeta „Zlostavljanje i zanemarivanje djece“ 

 

 Na doktorskom studiju Medicinskog fakulteta  Sveučilišta u Osijeku vodi  
predmet „Patofiziologija tuberkluloze“ 

 

 Predaje na doktorskom studiju Medicinskog fakulteta u Rijeci (pedijatrija) 



 

 Predaje na doktorskom studiju Medicinskog fakulteta u Tuzli 

 

 Predstojnica  Katedre za pedijatriju na  Visokom zdravstvenom studiju 

Sveučilišta u Zadru ( od 2008-2012.) 

 

 Objavljivanje nastavnih priručnika (urednica /autor knjige) 

 

           Urednica je:  

 tri fakultetska udžbenika «Sekundarna prevencija u pedijatriji» 2010, 
2011,2012  

 

 9  priručnika za poslijediplomsku nastavu/trajno usavršavanje 
«Sekundarna prevencija u pedijatriji» 2004, 2005, 2006 i 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012. godine 

 

 dva priručnika za poslijediplomsku nastavu/trajno usavršavanje „ Nasilje 

nad djecom i adolescentima“, Osijek, 2010, 2011. godina 

 

 koator knjige “ Andrija Štampar- Članci i rasprave „ Vinkovci : 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet ; 

Opća bolnica "Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod ; SN Privlačnica 

Vinkovci, 2008 (bibliografija) 

 

 koator knjige „Latinski i hrvatski nazivi za najčešće bolesti i stanja sa 
šiframa orema MKB-10“)  Medicinska naklada Zagreb, 2010. godina 

 

 

Doprinos nastavnoj djelatnosti 

 

 Organizirala je ukupno 13  (kao predsjednik Organizacijskog odbora) 

poslijediplomskih studija/tečajeva za trajno usavršavanje Medicinskog 
fakulteta Sveučilišta u Osijeku (2004, 2005, 2006 i 

2007,2008,2009,2010,2011,2012 . godine) i na njima sudjelovala kao 

predavač (  u Slavonskom Brodu i Osijeku) 
 Organizirala ( kao član UO)  8 poslijediplomskih tečajeva HDAKI 

(sudjelovala kao predavač) 
 Organizirala  Kongres pedijatara Hrvatske u Slavonskom Brodu (kao 

tajnica), te kao član Upravnog odbora kongres pedijatara u Osijeku, 
Požegi, Zadru i Puli te sudjelovala kao predavač 

 Organizirala 2009.godine ( kao član UO)  Kongres alergologa i kliničkih 
imunologa s međunarodnim učešćem  ( sudjelovala kao predavač) 

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=582374


 Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku vodi elektivni predmet 
"Zlostavljanje i zanemarivanje djece" na dodiplomskom studiju ( od 2007. 

g do danas) 

 Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku na doktorskom studiju 
vodi predmet „Patofiziologija tuberkuloze“ ( od 2012.g) 

 Pozvani je predavač na poslijediplomskom studiju na Medicinskom 
fakultetu Sveučilišta u Tuzli (2006. godine)  te doktorskom studiju 2012.  

 Nositelj kolegija „Obitelj i djeca“ na Poslijediplomskom specijalističkom 

studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu 

  Četiri puta pozvani je predavač-nastavnik na Proljetnoj  pedijatrijskoj 

školi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu (2002, 2005. i 2007,2012. 
godine) sveukupno 16 norma-sati. 

 Pozvani predavač na Medicinskom fakultetu u Mariboru (Slovenija) 

 Pozvani predavač na Medicinskom fakultetu u Tuzli (BiH) 
 

 

Povjerenstva 
 

 Član Povjerenstva za pedijatriju Ministarstva zdravlja  od 2004.g do 
danas. 

 Član Povjerenstva za program specijalizacije iz pedijatrije 

 Član Povjerenstva za subspecijalističko usavršavanje iz alergologije i 
kliničke imunologije (HDAKI) 

  Član povjerenstva za izradu Elaborata o opravdanosti ustroja  stručnog 
zdravstvenog studija Sestrinstva na Veleučilištu u Slavonskom Brodu 
(predsjednica Povjerenstva). 

 Član Povjerenstva za izbor specijalzanata Klinike za pedijatriju KBC 
Osijek i OB „Dr.Josip Benčević“ Slavonski Brod 

 Predsjednik  (ili ) član Povjerenstva za subspecijalistički ispit iz 
alergologije i kliničke 

imunologije 

 Predsjednik  i/ili član povjerenstva za ocjenu doktorskih disertacija 
Medicinski fakultet Osijek i Medicinski fakultet Tuzla 

  Član Povjerenstva za sudsko-medicinsko vještačenje Medicinskog 
fakulteta Osijek 

 

 

 

Znanstvene i stručne nagrade i priznanja 

 

2000   Diploma Hrvatskog liječničkog zbora 



2003   Povelja Hrvatskog liječničkog zbora 

2006   Nagrada “Ladislav Rakovac” Hrvatskog liječničkog zbora 

2009   Nagrada " Kovanica od zlata" Brodsko posavske županije 

2012.  Nagrada “Grb grada Broda” 

 

 

Recenzije: 

 

referentni centri, projekti, domaći časopisi, časopisi iz BIH.  
 

 "Paediatria Croatica"  "Acta Dermatologica", Acta Medica Saliniana  

(associate  

  editor) 

  Recenzent je 8. izdanja udžbenika (2014. godina) Duško Mardešić i 
suradnici „Pedijatrija“Školska knjiga.  

 Recenzent knjige „Pedijatrijska reumatologija“ (2013.godina)  , autori: 

doc dr.sc.  Marija Jelušić, prof.dr.sc. Ivan Malčić 

 

 Recenzent  Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi RH za priznavanje 

statusa Referentnog centra 

 

 Recenzent Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta  za odobravanje  

projekata 

 

Pozvani predavač  
 

 Medicinski fakultet , Maribor, Slovenija 

 Medicinski fakultet Split 

 Poslijediplomski i doktorski  studij Medicinskog fakulteta Tuzla ( od 

2006. godine)   

 Poslijediplomski studij Katoličkog bogoslovnog fakulteta , Đakovo 

 FEAMIC ( European Federation of the Catholic Medical Assotiation) 

 AMCI  (Italian Assotiation of Catholic Physicians) 

 

 

 

 

Mentor:   9   doktorata, 

                  5   subspecijalizacija 

                10  diplomskih radova 

                15  za specijalističko usavršavanje iz pedijatrije 

 



 

Radovi : ( 256) 

 

znanstveni radovi : 21 , od kojih 15 u   CC indeksiranim časopisima 

stručni radovi :  70 

kongresna priopćenja i predavanja: 144 

pozvani predavač:  68 

koautor  dvije  knjige  

urednik tri medicinska udžbenika 

urednik petnaest  zbornika 

 

 

 

 

 

 


