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UGOVOR OSNOVAN ZAVOD ZA KLINIČKU I TRANSPLANTACIJSKU IMUNOLOGIJU I MOLEKULARNU MEDICINU

Jedini izvan Zagreba s dva zavoda HAZU-a
Znanje i znanost odigrat će ključnu ulogu u budućnosti Hrvatske, rekao je predsjednik HAZU-a akademik Zvonko Kusić

RIJEKA » Potpisivanjem ugovora o osiguranju uvjeta za rad i financiranje
Zavoda za kliničku i transplantacijsku imunologiju i molekularnu medicinu
Rijeka je jučer dobila prvi medicinski zavod Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti izvan Zagreba te je postala jedini hrvatski grad izvan Zagreba s
dva ustrojena zavoda HAZU-a. S predsjednikom HAZU-a, akademikom
Zvonkom Kusićem ugovor o osnivanju novog zavoda potpisali su rektor
Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Pero Lučin, primorsko-goranski župan prof. dr.
Vidoje Vujić te riječki gradonačelnik Vojko Obersnel. Otvaranje
medicinskog zavoda HAZU-a, prema ocjeni akademika Kusića, nije značajan događaj samo za Rijeku već i
samu Akademiju, a činjenica da Rijeka od jučer ima dva zavoda, priznanje je radu ukupne riječke zajednice.
– Prvi Zavod u Rijeci osnovan je još davne 1945. godine, a riječ je o Zavodu za povijesne i društvene
znanosti. Osnivanje Z avoda za kliničku i transplantacijsku
Financiranje povijesnih istraživanja
imunologiju i molekularnu medicinu rezultat je značajnih
znanstvenih aktivnosti koje je predvodio akademik Daniel
Uz ugovor o osiguranju uvjeta za rad i
Rukavina. Riječ je o znanstveniku koji je odgojio niz mladih i
financiranje Zavoda za kliničku i
uspješnih znanstvenika. Zamišljeno je da novi Zavod djeluje
transplantacijsku imunologiju i
interdisciplinarno, odnosno da potiče suradnju s klinikom, što je
molekularnu medicinu jučer je potpisan i
težnja bazičnih znanosti. Vjerujem da će to podignuti kliničke
ugovor o financiranju aktivnosti i
aktivnosti u Rijeci. Ovim osnivanjem Akademija ujedno pokazuje
istraživanja Zavoda za povijesna i
svoju buduću orijentaciju, jer prepoznali smo da će znanje i
društvena istraživanja u Rijeci. Riječ je o
znanost odigrati ključnu ulogu u budućnosti Hrvatske. Naime,
aktivnostima na daljnjem izučavanju
znanje, znanost i obrazovanje ključni su čimbenici za
opsežne i još neistražene građe iz
pozicioniranje Hrvatske u EU, istaknuo je akademik Kusić.
povijesti i drugih segmenata društvenih
Ocjenjujući osnivanje Zavoda kao priznanje riječkoj medicini i
njenim dosadašnjim uspjesima akademik Rukavina najavio je da djelatnosti te nematerijalne kulturne
će Zavod okupljati cjelokupan znanstveni potencijal koji ima fokus baštine značajne za identitet pojedinih
na imunološkim istraživanjima, naročito temeljnim istraživanjima u krajeva Županije, a uz predsjednika
HAZU-a, akademika Zvonka Kusića,
području imunologije, dok je Obersnel istaknuo kako je danas
sporazum su potpisali primorskonemoguće promišljati bilo kakav proces liječenja bez primjene
goranski župan Vidoje Vujić i akademik
molekularne medicine.
Petar Strčić.
– Zavod koji se osniva Rijeci pripada s obzirom na aktivnosti
koje su provedene proteklih četrdesetak godina na području
kliničke medicine i imunologije. Ta područja za Rijeku nisu ništa novo, a treba podsjetiti da je u Rijeci izvršena
prva transplantacija bubrega na području bivše Jugoslavije, kazao je gradonačelnik.
I. ŠESTAN KUČIĆ
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