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Izvješće o radu Katedre za društvene i humanističke
znanosti u medicini Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Rijeci za 2010. godinu
Odlukom Fakultetskog vijeća na sjednici 19. siječnja 2010., Katedra za društvene
znanosti promijenila je ime, u skladu s bavljenjem većine svojih članova i suvremenim trendovima, u Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini.
Istodobno je u sklopu Katedre počeo s probnim radom i testiranjem mogućnosti
Centar za integrativnu bioetiku i primijenjenu etiku, s ambicijom da, kada se
stvore svi nužni preduvjeti, postane i organizacijskom jedinicom u sastavu Katedre.
U listopadu je Katedra potpisala Sporazum o suradnji (na tri godine) s Jadranom –
Galenskim laboratorijem d. d. i Poliklinikom Medico, usmjeren prema potpori u
organizaciji skupova od šireg značaja za imidž ovih dviju uspješnih tvrtki.
Djelatnici: Vanjski suradnik Damir Herega diplomirao je 15. siječnja 2010. na
Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Vanjska suradnica
dr. sc. Suzana Jurin, prof. njemačkog jezika i književnosti, obranila je doktorat
znanosti 19. veljače 2010. (Tekstne vrste u korporativnom menadžmentu; mentor N.
Ivanetić). Izv. prof. dr. sc. Amir Muzur stekao je 12. travnja 2010. zvanje znanstvenog savjetnika, a dr. sc. Anamarija Gjuran-Coha 19. svibnja 2010. zvanje znanstvenog suradnika, te je pokrenut postupak njena izbora u docenticu. Od 1. rujna
2010. zaposlena je (50 % radnog vremena) u zvanju predavača Katja Dobrić, prof.
engleskog i njemačkog jezika i književnosti. Dr. sc. Iva Rinčić, asistentica, obranila
je 12. studenoga 2010. pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu doktorsku disertaciju
na temu Teorijska uporišta, postignuća i perspektive bioetičke institucionalizacije u Europskoj uniji (mentor A. Čović; komentorica N. Gosić). Mr. sc. Gordana Pelčić
(zaposlena u zvanju asistenta, 25 % radnog vremena) položila je 22. prosinca 2010.
specijalistički ispit iz pedijatrije.
Nastava: A. Muzur preuzeo je od umirovljenog profesora Ante Škrobonje obvezne
predmete Uvod u medicinu i povijest medicine (Medicina, I. g.) i Povijest dentalne
medicine (Dentalna medicina, IV. g.).
Od akademske godine 2010./2011., dotad izborni kolegij Stomatološka etika na
studiju Dentalna medicina (ranije Stomatologija) postao je obveznim pod imenom
Bioetika i dentalna etika i s novim programom (voditeljica N. Gosić).
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Pokrenuti su novi izborni kolegiji: Uvod u medicinsku etiku (Medicina, I. g.), Propedeutika kliničke etike (Medicina, III. g), Medicina i pravo (Medicina, IV. g.), Od eutanazije do distanazije (Medicina, V. g.), Klinička bioetika (Medicina, V. g.) i Mediji i
zdravstvo (Medicina, VI. g.). Voditeljica ovih izbornih kolegija je I. Sorta-Bilajac
Turina.
Znanost: U organizaciji Katedre i riječke podružnice Hrvatskog bioetičkog društva,
na Medicinskom fakultetu je 22. siječnja 2010. održan okrugli stol na temu Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva koji je okupio pedesetak sudionika iz različitih
područja javnog i stručnog djelovanja. Referati i diskusija objavljeni su u drugom
broju časopisa Jahr (urednici N. Gosić i A. Muzur) u prosincu 2010.
U povodu obilježavanja Svjetskog dana zaštite laboratorijskih životinja, Katedra je
26. travnja 2010. na Medicinskom fakultetu organizirala tribinu s četiri uvodničara
i dvadesetak sudionika iz publike. Rasprava je rezultirala službenim pokretanjem pitanja upitnosti sadržaja vježbi iz kolegija Fiziologija i patofiziologija, kao i prijedlogom kvantitativnog i kvalitativnog proširenja postojećeg Etičkog povjerenstva
Medicinskog fakulteta.
Početkom svibnja 2010. na Medicinskom fakultetu u Rijeci održani su 12. bioetički
dani koji su uključili obilježavanje 10. obljetnice Hrvatskoga bioetičkog društva,
predstavljanje prvog broja časopisa Jahr, udžbenika Gluhi i znakovno medicinsko nazivlje (autori I. Šegota i suradnici) i novog Bioetičkog sveska na temu Bioetički aspekti
rada s tijelom umrle osobe. Drugoga je dana održan znanstveno-stručni skup Etika i
sport s tridesetak sudionika iz Hrvatske, Srbije i Makedonije.
Tradicionalni znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici, 11. po redu,
održan je, po prvi put u suorganizaciji naše Katedre, 8. prosinca 2010. na Medicinskom fakultetu. Dvadesetak referenata iz Hrvatske, Slovenije i Srbije govorilo je o
povijesti ljekarništva i privatne medicinske prakse u Rijeci, ali i o nizu drugih, slobodnih tema iz povijesti medicine.
Tijekom 2010. članovi Katedre aplicirali su za sredstva različitih fondova sa sedam
projekata. U suradnji sa znanstvenicima iz Hrvatske, SAD-a, Danske, Litve, Cipra i
Irske pripremljen je i u roku podastrijet na evaluaciju projekt "Škole europske bioetike" (u sklopu FP7-Health) koja bi trebala promicati ideje europske bioetike,
prvenstveno u zemljama koje se pripremaju za preuzimanje predsjedavanja Europskom unijom. Predloženi koordinator projekta u vrijednosti od 100.000 eura je A.
Muzur.
I. Rinčić pripremila je i podastrijela na evaluaciju Nacionalnoj zakladi za znanost
projekt "Fritz Jahr i europska bioetika" koji podrazumijeva okupljanje znanstvenika
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iz čitavog svijeta u Rijeci, koji zagovaraju koncept europske bioetike te njihovo
povezivanje u mrežu s jasnim ciljevima i projektima. Isti projekt I. Rinčić prijavila je
i na natječaj Zaklade HAZU (projekt je odobren za financiranje).
N. Gosić aplicirala je pri CEI za sredstva koja bi pomogla održavanje međunarodnog
skupa na temu Bioetička edukacija, kao i ustanovljenja međunarodnog tijela koje bi
bioetičku edukaciju planiralo, standardiziralo i provodilo. Isti projekt N. Gosić prijavila je i na natječaj Zaklade HAZU.
Iva Rinčić pripremila je i podastrijela još dva manja projekta na natječaju za sredstva
Zaklade HAZU: projekt ustroja i početne opreme dokumentacijskog centra "Fritz
Jahr i europska bioetika" i izrade i distribuiranja brošure koja bi objedinjavala tri
etička kodeksa našeg Fakulteta – nastavnika, studenata i službi.
Pripremljene su i skice projekta "Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci – prijatelj
gluhih" (A. Muzur i N. Gosić) i "Tko je tko u riječkoj medicini nekad i danas" (A.
Muzur) koje će, uz manje dorade, poslužiti za sljedeći krug aplikacija.
U svibnju 2010. pokrenuto je izdavanje novog znanstvenog časopisa naslovljenog
Jahr – godišnjak Katedre za društvene i humanističke znanosti u medicini Medicinskog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, koji bi trebao izlaziti dvojezično (hrvatski i engleski) jedan do dva puta godišnje u nakladi od oko 200 tiskanih i ciljano distribuiranih
primjeraka te u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama (Hrčak). Glavnim
urednikom postao je A. Muzur. Dosad su objavljena dva broja (urednica prvog broja bila je I. Rinčić, a drugi su uredili N. Gosić i A. Muzur). U Izdavačkom savjetu
okupljeno je dvadesetak eksperata iz područja društvenih i humanističkih znanosti
iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Makedonije, Njemačke, SAD-a, Čilea, Argentine i
Kine, a u Uredništvu sudjeluju svi članovi Katedre.
Članovi Katedre sudjelovali su s oko 40 referata na preko 20 međunarodnih i
domaćih znanstvenih i stručnih skupova (okrugli stol "Aktualni trenutak hrvatskog
zdravstva", Rijeka, siječanj 2010.; I. videokonferencija "Bioetička edukacija: izmjena različitih iskustava", Zagreb/Beograd, siječanj 2010.; I. hrvatski kongres o prevenciji i rehabilitaciji u psihijatriji, Sv. Martin na Muri, ožujak 2010.; Međunarodni
simpozij u povodu 100. obljetnice reforme Abrahama Flexnera, Split, ožujak 2010.;
Skup nastavnika etike RH, Zadar, travanj 2010.; XII. dani bioetike – "Etika i
sport", Rijeka, svibanj 2010.; VI. međunarodna konferencija o konzultacijama u
kliničkoj etici, Portland, SAD, svibanj 2010.; VII. europska akademija dermatovenerologije, Cavtat, svibanj 2010.; XI. međunarodni kongres o Kantu, Pisa, svibanj
2010.; IX. lošinjski dani bioetike, Mali Lošinj, svibanj 2010.; XXIV. međunarodni
znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku "Proučavanje diskursa i dijaloga između teorije, metode i primjene", Osijek, svibanj 2010.; Znanst-
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veni skup u povodu 65. obljetnice osnivanja Jadranskog instituta u Sušaku – prvoga
instituta u Hrvatskoj, Rijeka, svibanj 2010.; IV. plenarni skup o europskim tenzijama, Sofija, lipanj 2010.; XIX. ljetna škola kineziologa RH, Poreč, lipanj 2010.;
XXXI. svjetske igre medicinara – simpozij "Sport i medicina", Poreč, srpanj 2010.;
XVIII. svjetski kongres medicinskog prava, Zagreb, kolovoz 2010.; Skup nastavnika
etike RH, Zagreb, listopad 2010.; VIII. hrvatski kongres o suradnji klasične i
nekonvencionalne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, listopad
2010.; VI. bioetički forum "Bioetika – medicina – politika", Beograd, studeni
2010.; XI. znanstveni skup "Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici", Rijeka,
prosinac 2010.; IV. međunarodna konferencija Centra za studije jezika, Singapur,
prosinac 2010.).
Članovi Katedre publicirali su, kao autori odnosno koautori, tri knjige (Gluhi i znakovno medicinsko nazivlje I. Šegote i suradnika; Kriza zdravstva: prijetnje i mogućnosti
M. Štifanića; Tajne mozga A. Muzura) te oko 40 radova u znanstvenim/stručnim
časopisima, od čega 3 u časopisima citiranim u bazama CC, 18 u drugim časopisima
te dvadesetak prikaza knjiga i skupova, sažetaka i prijevoda.
Katedra je, zajedno s drugim institucijama iz Hrvatske (Sveučilište u Zagrebu) i inozemstva (sveučilišta u Eichstätt-Ingolstadtu, Sarajevu, Ljubljani, Novom Sadu, Sofiji, Skopju i Tirani) nastavila projekt razvoja skupnog MA-programa Integrativna
bioetika.
Ostale aktivnosti: Članovi Katedre održali su više (pozvanih) javnih predavanja
(Brain Research and Integrative Neuroscience Center u Trstu; Medicinski fakultet
Sveučilišta u Ljubljani; Festival znanosti 2010.; Općina Omišalj; Hrvatsko društvo
za hospicij/palijativnu skrb i dr.) i tečajeva (Hrvatska udruga hotelijera i Ministarstvo turizma Republike Hrvatske; Sveučilište za treću dob Rijeka i dr.). U svibnju
2010. predstavili su u riječkoj Gradskoj vijećnici, pred brojnom publikom, udžbenik
Gluhi i znakovno medicinsko nazivlje (autora I. Šegote i suradnika).
I. Rinčić, kao stipendistica UNESCO-a, polazila je od 28. lipnja do 2. srpnja 2010.
tečaj za nastavnike etike u Dubrovniku.
I. Eterović postao je tajnikom uredništva časopisa Jahr, glavnim urednikom Zbornika Lovranšćine 1 te članom mladih uredništava časopisa Synthesis Philosophica i Filozofska istraživanja.
K. Dobrić pohodila je sastanke Županijskog stručnog vijeća za učitelje engleskog
jezika Istarske županije (Pula, siječanj 2010.; Rovinj, veljača i svibanj 2010.) odnosno njemačkog jezika Primorsko-goranske županije (Rijeka, studeni 2010.). U travnju 2010. prošla je i obuku za sudske tumače (HSUST, Pula) i prisustvovala XVIII.
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godišnjoj konferenciji Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika, a u prosincu
2010. uključena je u projekt stručnog usavršavanja nastavnika njemačkog jezika
RALF (Goethe Institut).
V. Moretti je na Humanijadi (Crikvenica, svibnja 2010.) vodio sportske ekipe
Fakulteta i osvojio najviše odličja (Medicinski fakultet Rijeka proglašen je
najuspješnijim fakultetom natjecanja). Kao voditelj muške rukometne reprezentacije Sveučilišta u Rijeci sudjelovao je na Sveučilišnom sportskom prvenstvu RH
(Vinkovci, lipanj 2010.) i osvojio 3. mjesto, a kao voditelj ženske nogometne
reprezentacije Sveučilišta 1. mjesto. Kao voditelj ženske reprezentacije Sveučilišta u
dvoranskom nogometu (futsal), sudjelovao je na Europskom univerzitetskom prvenstvu u futsalu (Zagreb, srpnja 2010.) i osvojio 6. mjesto.
Ponajviše zaslugom N. Gosić kao voditeljice Podružnice, Hrvatsko bioetičko
društvo – Podružnica Rijeka, osim suorganizacije skupa "Aktualni trenutak hrvatskog zdravstva", održalo je više tribina na aktualne teme iz bioetike i zdravstva.
N. Gosić je, zajedno s A. Muzurom, autorica Etičkog kodeksa nastavnika, znanstvenika i suradnika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (usvojen na sjednici
Fakultetskog vijeća 19. listopada 2010.), a oboje su, sa studentima Fakulteta,
sudjelovali u pripremi Etičkog kodeksa studenata (postavljen na mrežne stranice
Fakulteta radi javne rasprave).
I. Sorta-Bilajac Turina postala je predsjednicom Hrvatskog društva za kliničku
bioetiku (Društvo pri Katedri djeluje od 2006.), a M. Brkljačić Žagrović tajnicom.
A. Muzur sudjelovao je na koordinacijskom sastanku partnera u projektu pripreme
međunarodnog magistarskog studija integrativne bioetike (Eichstätt, travanj-svibanj
2010.).
Imenovan je mentorom pri izradi doktorske disertacije na temu Povijesno- medicinski aspekti razvoja hrvatske medicinske terminologije pristupnika mr. sc. Joze Vidovića
(rujan 2010.).
Predsjedavao je radom više povjerenstava za obranu teme, ocjenu odnosno obranu
jednog magistarskog i dvaju doktorskih radova na sveučilištima u Zagrebu i Osijeku.
Inicijatorom je i jednim od troje priređivača prijedloga poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Zdravstveni turizam (nositelj Sveučilište u Rijeci).
Pripremio je Akcijski plan sustavnog građenja, čuvanja i promicanja tradicije i ugleda Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (postavljen na mrežne stranice Fakulteta radi javne rasprave).
Kooptiran je za člana uredništva Sušačke revije.
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Bio je predsjednikom Organizacijskog odbora Dana Medicinskog fakulteta u Rijeci
(prosinca 2010.) i glavnim urednikom dopune monografije Fakulteta (prosinac
2010.).
Imenovan je članom Povjerenstva za udruge Sveučilišta u Rijeci (prosinac 2010.).
Imenovan je (5. veljače 2010.) ovlaštenikom zaštite na radu (dotad je ovlaštena bila
N. Gosić).
Članovi Katedre bili su mentori pri izradi triju diplomskih radova.
izv. prof. dr. sc. Amir Muzur, dr. med.
pročelnik Katedre
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