REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Odbor za dodjelu javnih priznanja
KLASA: 061-06/19-01/01
URBROJ: 2176/01-01-19-1
Sisak, 24. travnja 2019.
Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Sisačko-moslavačke županije
(«Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 22/17), Odbor za dodjelu javnih
priznanja Sisačko-moslavačke županije na 4. sjednici održanoj 24. travnja 2019. godine,
donio je sljedeći

ZAKLJUČAK

I.
Utvrđuje se Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije
gospodinu prim.dr. Ivanu Šipušu za životno djelo.
II.
Predlaže se Županijskoj skupštini da donese Odluku o dodjeli Nagrade Sisačkomoslavačke županije gospodinu prim.dr. Ivanu Šipušu za životno djelo.

PREDSJEDNICA ODBORA
Ivanka Roksandić, prof., v.r.

PRIJEDLOG
Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Sisačko-moslavačke županije
(«Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 22/17), Županijska skupština Sisačkomoslavačke županije na ___. sjednici održanoj ______________ 2019. godine, donijela je

ODLUKU
o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije
gospodinu prim.dr. Ivanu Šipušu za životno djelo

I.
Gospodinu prim.dr. Ivanu Šipušu iz Siska dodjeljuje se Nagrada Sisačko-moslavačke
županije za životno djelo.
II.
Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije».
KLASA:
URBROJ:
Sisak,
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivanka Roksandić, prof.

OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG ODLUKE KOJOM SE prim. dr. IVANU ŠIPUŠU DODJELJUJE
NAGRADA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA ŽIVOTNO DJELO

Prim. dr. Ivan Šipuš rođen je u Sisku, 7. travnja 1934. godine. U rodnom gradu
završava osnovnu školu i Državnu realnu gimnaziju, na kojoj maturira 1952. godine. Iste
godine upisuje studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao
je 30. travnja 1958. godine i stekao naslov doktora medicine. Liječnički staž obavlja u Općoj
bolnici Sisak. Po završetku staža, u lipnju 1960. godine, počinje raditi kao liječnik opće
medicine u mikrorajonskoj ambulanti Sisak-Predgrađe. Krajem iste godine polaže stručni
ispit. Specijalizaciju radiologije počinje 1961. godine na radiološkom odjelu sisačke bolnice
kao prvi specijalizant koji je specijalizaciju mogao započeti u Sisku, što je bilo veliko
priznanje i samoj sisačkoj bolnici. Specijalizaciju nastavlja u Klinici za radiologiju KBC-a
„Rebro“ u Zagrebu. Specijalistički ispit iz radiologije polaže 9. listopada 1964. godine i
zapošljava se u Bolnici Sisak /tada u sklopu Medicinskog centra Sisak/.
Budući radiološki odjel sisačke bolnice ima , za ono vrijeme suvremenu i kvalitetnu
aparaturu, uvodi niz novih dijagnostičkih postupaka u rutinsku praksu : artrografija koljena,
skočnog i ramenog zgloba, venografije, uretrocistografija po Knutsonu, perkutana karotidna
angiografija, policistiografija, lumbalna radikulografija, diskografija, mijelografija, te niz
specijalnih snimanja u osteoartikularnoj dijagnostici.
Voditeljem bolničkog radiološkog odjela postaje 1972. godine, a od 2. lipnja 1986. do
kolovoza 2000. godine voditelj je Odjela radiologije Bolnice Sisak. U mirovinu je otišao u
siječnju 2001. godine.
Tijekom mandata voditelja službe radio je na zamjeni dotrajalih radioloških aparata,
uspio je nabaviti novi sonografski aparat, CT uređaj, a od 1998. uvodi telemedicinu u praksu,
čime je služba povezana s kliničkim centrima u Zagrebu. Radi poboljšanja radioloških snimki
nabavljene su suvremene kasete i uređaj za razvijanje filmova. U skladu s novim intencijama
u struci zalagao se za uvođenje nove grane struke, interventne radiologije. Usvojene su nove
tehnike, izmijenila se i koncepcija radiologije. Pojavili su se CT, UZV, MRI, koji su potpuno
promijenili pristup bolesniku. Radiolog više nije samo dijagnostičar već i aktivno sudjeluje u
liječenju, a to je bit interventne radiologije.
Zbog nedostatka radiologa radio je dodatno i u okolnim zdravstvenim ustanovama,
Specijalnoj bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu u Petrinji, Domovima zdravlja Kutina,
Dvor na Uni, Kostajnica. Bio je mentor 17-orici specijalizanata, sudjelovao je kod
usavršavanja liječnika i inženjera medicinske radiologije. Iako već u mirovini, na poziv
ravnatelja Specijalne bolnice Petrinja organizira ultrazvučnu ambulantu, koja i danas uspješno
radi u sklopu sisačke bolnice.
Ostvario je odličnu suradnju s brojnim liječnicima ostalih specijalnosti. Objavio je 32
stručna i znanstvena rada, bio aktivan sudionik na dva međunarodna radiološka kongresa.
Godinama je bio zamjenik glavnog urednika stručnog medicinskog časopisa „Medicinski
vjesnik“. Zbog izuzetnog zalaganja u struci i radi unapređenja radiološke struke 1978. godine
postiže naslov primariusa.

Članom Zbora liječnika Hrvatske (danas Hrvatski liječnički zbor) postaje 1959.
godine. U podružnici HLZ-a Sisak obnašao je mnoge dužnosti, bio je član upravnog odbora
podružnice od 1986. do 2000.godine, blagajnik, predsjednik suda časti od 2001. godine do
danas. Zbog izuzetnog doprinosa radu i razvoju podružnice primio je odličja zbora:
Zahvalnica, Diploma, Povelja HLZ-a te 2001. godine „Začasni član“, što je najviše priznanje
Hrvatskog liječničkog zbora. Član je Hrvatskog društva radiologa (od 1986. do 2000. član je
Upravnog odbora). Tijekom mandata u ovom tijelu bio je među organizatorima više
znanstvenih skupova i prva dva Kongresa radiologa u Republici Hrvatskoj. Obavljao je i
dužnost predsjednika etičkog povjerenstva bolnice.
Za svoj rad primio je i razna društvena priznanja. 1980. godine Orden rada sa srebrnim
vijencem, 1997. Orden reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske. Iste godine dobiva
priznanje za stručnu i znanstvenu suradnju s Medicinskim fakultetom u Rijeci prigodom 100.
obljetnice prve rendgenske snimke u Hrvatskoj, a 2004. godine nagradu Grada Siska za
životno djelo.

ODBOR ZA DODJELU
JAVNIH PRIZNANJA

