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Andrija Štampar

Pripreme proglašenja 2008. godine «Godinom Andrije
Štampara»?
(Preparations for proclamation of 2008 "The Year of Andrija Štampar"? )
Dragoljub Kocić
Ideja da se o Andriji Štamparu održava stručni i znanstveni skup nastala je od dr. Ivice Balena i
profesorice Stane Vukovac iz Slavonskog Broda. Andrija Štampar je cijeli život ostao vezan za svoju
rodnu Slavoniju. Kako su sve njegove djelatnosti i uspjesi u javnosti poznati, najmanje se zna o
njegovom djetinjstvu, mladosti i studentskim danima, kao i o prvim danima liječničke prakse.
S tom namjerom predstaviti mladog Štampara održani su 2. i 3. travnja 2004. godine u hotelu
«Zdjelarević» u Brodskom Stupniku blizu Drenovca u kojem se rodio dr. Štampar, prvi «Dani Andrije
Štampara». Sastanak je održan pod visokim pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti i Sveučilišta u Zagrebu. Skupu su bili nazočni predsjednik akademije Milan Moguš,
akademik Ivo Padovan, profesorica povijesti medicine Biserka Belitza, ravnateljica Županijskog zavoda
za javno zdravstvo mr.sc Marica MiletićMedved, gradonačelnik Slavonskog Broda Jozo Meter i direktor
bolnice «Dr.Josip Benčević» prof.dr.sc. Davorin Đanić, kao članovi organizacijskog Odbora, uz ostale
članove.
Uz pozdravne riječi navedenih, govorili su i prof.dr.sc. Velimir Božikov, kao tajnik Ministarstva
zdravstva i socijalne skrbi, prof.dr.sc. Krešimir Glavina, dekan Medicinskog fakulteta u Osijeku,
prof.dr.sc. Luka Kovačić, zamjenik ravnatelja Škole narodnog zdravlja «Andrija Štampar» u Zagrebu.
Prvoga i drugog dana održano je po devet predavanja.
Cijeli skup, kao i sva predavanja, snimljeni su videozapisom, a 19. prosinca 2006. godine
predstavljena je I. knjiga kao sveučilišni udžbenik  «Mladost Andrije Štampara (18881919.)».
31. ožujka i 1. travnja 2006. godine na istom mjestu održan je II. znanstveni skup «Dani Andrije
Štampara», pod pokroviteljstvom Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku i Opće bolnice «Dr. Josip
Benčević» iz Slavonskog Broda. Nazočan je bio i prof.dr.sc. Slobodan Lang govoreći o razdobljima u
razvoju i djelovanju Andrije Štampara. Mr.sc. Dragoljub Kocić govorio je o manje poznatom
djelovanju Andrije Štampara kao ravnatelja ratne bolnice Crvenoga križa od l914. do l917. godine, a
dr.sc. Selma Šogorić o javnozdravstvenim mjerama u Štamparovo vrijeme i danas. O prvoj
montažnoj ambulanti u zapadnoj Hercegovini koja je dekretom dodijeljena Andriji Štamparu,
govorila je prof.dr.sc. Ajmija Omanić i sur. iz BiH.
Drugi znanstveni skup je u cjelini popraćen videozapisom, ali II. knjiga nije tiskana.
Na prvom skupu bilo je dogovoreno da bi se «Dani Andrije Štampara» trebali održavati svake druge
godine, dakle 2008. godine po treći put, možda s međunarodnim sudjelovanjem nekih autora iz
zemalja u kojima je dr. Štampar djelovao, organizirao javno zdravstvo i predavao. Posebice su
zanimljivi njegovi boravci u Kini, Americi i drugdje. Svakako sada bi trebali sudjelovati i autori iz Crne
Gore, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Slovenije koristeći njihove veleposlanike u Zagrebu i
njihove javnozdravstvene ustanove. Takav skup bi trebalo pripremiti 2007. godine. Kako je gospodin
ministar doc.dr.sc. Neven Ljubičić na otvaranju renovirane Škole narodnog zdravlja «Andrija
Štampar» u Zagrebu najavio da bi Vlada Republike Hrvatske proglasila 2008. godinu, kada je 50ta
obljetnica od njegove smrti, «Godinom Andrije Štampara», razvidno je da bi se u takvoj situaciji vrlo
teško moglo organizirati III. Dane na lokalnoj razini. Organizatori prva dva znanstvena skupa sada bi
trebali s Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Školom narodnog zdravlja «Andrija Štampar» u
Zagrebu, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, bolnicama u Karlovcu, Slavonskom Brodu i Novoj
Gradiški, Akademijom znanosti i umjetnosti u Zagrebu i Sveučilištem i Medicinskim fakultetom
koordinirano tijekom 2007. godine, uz potporu Vlade Republike Hrvatske, preuzeti u okviru
organizacijskog odbora organizaciju pripreme i proslave 2008. godine kao godine posvećene Andriji
Štamparu. To bi ujedno bili i III. «Dani Andrije Štampara», čiju bi tradiciju trebalo nastaviti i 2010. i
ubuduće, možda u drugim krajevima ili gradovima što svakako Andrija Štampar zaslužuje.

