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prof.dr.sc. Ivo Ivić 

 

1. Struktura bolesnika Hospitaliziranih na klinici za infektologiju: usporedba dvaju 

petogodišnjih  razdoblja 1990-1994 i 2011-2016.g 

2. Struktura bolesnika pregledanih u Ambulanti hitnog prijama Klinike za infektologiju: 

usporedba dvaju dvogodišnjih (ili  jednogodišnjih)  razdoblja 1989-1990 i 2015-

2016.g  

3. Bakterijski spondilodiscitisi liječeni na Klinici za infektologiju: epidemiologija, 

klinička slika i liječenje 

4. Bolesnici sa slikom sepse liječeni na Klinci za infektologiju: epidemiologija, 

etiologija, kliničke osobine i terapijski ishod. 

5. Infekciozna mononukleza: klinička slika i liječenje 

6. Celulitisi liječeni na Klinici za infektologiju: epidemiologija, klinička slika, i terapijski 

ishod 

 

Prof .dr. sc. Boris Lukšić 

1. Nova terapija u liječenju kroničnog hepatitisa C 

2. Hepatitis C – kako uspješno dijagnosticirati i liječiti ovu infekciju 

3. Visceralna lišemioza u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

4. Kliničke i epidemiološke značajke trihineloze u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

5. Bolesnici s mediteranskom pjegavom groznicom liječeni na Klinici za infektologiju 

KBC Split  

6. Boltulizam u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

7. Kliničke i epidemiološke značajke bruceloze u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

 

Doc.dr.sc. Dragan Ledina 

1. Hepatitis A -što se promijenilo u epidemiologiji u posljednjih dvadeset godina? 

2. Pneumokokne /lobarne/ upale pluća liječene u  klinici za infektivne bolesti KBC Split 

tijekom pet godina. 

3. Celulitisi liječeni u klinici za infektologiju KBC Split u posljednjih pet godina 



4. Obilježja oboljelih od virusa humane imunodeficijencije  /HIV/koji su kratkotrajno 

liječeni u klinici za infektologiju KBC Split 

5. Udio i karakteristike  infekcija s Campylobacter spp u skupini akutnih crijevnih 

infekcija liječenih u klinici za infektologiju KBC Split 

6. Liječenje kroničnog hepatitisa B 

7. Oboljeli od malarije liječeni u klinici za infektologiju KBC Split u posljednjih 10 

godina 

8. Hospitalizirani od parotitis epidemica u posljednjih 10 godina u klinici za 

infektologiju KBC Split 

9. Bolesnici s oftalmičkim zosterom i meningitisom liječeni u klinici za infektologiju 

KBC Split. 

 

 

 

 


