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Opće informacije  

Ime i prezime Dubravko Habek 

Znanstveno zvanje Znanstveni savjetnik u trajnom zvanju 

Znanstveno-nastavno zvanje Redoviti profesor 

Područje znanstvenog rada Biomedicina i zdravstvo 

Polje znanstvenog rada Kliničke medicinske znanosti 

Grana znanstvenog rada Ginekologija i porodništvo 

Znanstveni interesi 

Fetalna hipoksija, fetalna neurologija, porodničke operacije, hitna i 
intenzivna opstetricija i ginekologija, forenzička opstetricija i 
ginekologija, medikohistoriografija 

Matični broj znanstvenika 214452 

Datum i mjesto rođenja 06. 11. 1965., Bjelovar 

E-mail adresa dhabek@unicath.hr 

 

Znanstvena i nastavna djelatnost 
 

Nastavna djelatnost 

Medicinska škola 
Bjelovar i Primaljska 
škola Zagreb 

1993.-2000. Ginekologija i opstetricija, hitna medicina 

Medicinski fakultet 
Osijek 

2002.-2005. 
Ginekologija i opstetricija: diplomska, poslijediplomska nastava, 
doktorski studij 

Medicinski fakultet 
Zagreb 

2005.- 
Ginekologija i opstetricija: diplomska, poslijediplomska nastava, 
doktorski studij 

Veleučilište u 
Vukovaru, studij 
fizioterapije 

2003.-2005. Ginekologija i opstetricija: preddiplomski studij 

Visoka tehnička škola 
Bjelovar, studij 
sestrinstva 

2009.- 
Ginekologija i opstetricija, izborni predmet „Fetalno ponašanje“: 
preddiplomski studij 
Voditelj studija sestrinstva 2009.-2014. 

Hrvatsko katoličko 
sveučilište Zagreb 

2012.- 
Ginekologija i opstetricija, Povijest zdravstva; preddiplomski, 
diplomski studij 

 

Znanstvena djelatnost 

Sudjelovanje na 
znanstvenim 
projektima 

Istraživač: Projekt Ministarstva znanosti br. 108193 “Fetalna hipoksija i 

reaktivnost krvnih žila mozga” od 1998; voditelj: prof. dr. sc. Aida Salihagić. 

Glavni istraživač: Projekt Ministarstva znanosti br. 0127131: «Rane i kasne 

posljedice intrauterinoga lyfestyle-a» od 2005.                                                                                 

Voditelj projekta MZOS : „Kratkoročne i dugoročne posljedice nepovoljnih 

perinatalnih zbivanja“ br. 129-0000000-3376. od 2009.-2013.                                    

Voditelj projekta Hrvatskoga katoličkog sveučilišta: Utjecaj biometeroloških 
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čimbenika na zdravlje, 2016.- 

Bibliografija 

Autorske knjige: 26 
Uredničke knjige: 2 
Znanstveni radovi u časopisima: 30 (CC), 21 (SCI), 34 (IM), 26 (EM, SCOPUS....) 
Poglavlja u knjigama: 72 
Stručni radovi: 35(CC), 15 (SCI), 22 (IM), 35 (SCOPUS. EM,...) 

Detaljna bibliografija https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=214452 

Sudjelovanje na 
znanstvenim i 
stručnim skupovima 

Domaći skupovi: 145 
Međunarodni skupovi: 79 

Znanstvena 
usavršavanja 

Univerzitetska ginekološka klinika UKC Ljubljana. Städtische Frauenklinik 

Pforzheim. Universitätsfrauenklinik Frankfurt am Main, Universitätsfrauenklinik 

Heidelberg. Universitätsfrauenklinik und Hebammenlehranstalt der Justug Liebig 

Universität Giessen und Marburg,.Universitätsfrauenklinik Offenbach der 

Akademisches Lehrkrankenhaus der Johann Wolfgang Goethe-Universität 

Frankfurt am Main, Ärztliche Zentrum Offenbach. Ginekološko-porođajna 

klinika, Plzen. 

Nagrade i priznanja u 
području znanosti 

Zlatna plaketa „Grb grada Bjelovara“ za znanost godine 2008.  

Članstvo u 
znanstvenim 
udrugama 

Član Hrvatskoga liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore i Hrvatskoga 

liječničkog sindikata, Hrvatskoga društva ginekologa i opstetričara, Hrvatskoga 

perinatološkog društva, Hrvatskoga društva za akupunkturu, Hrvatskoga 

društva za vojnu medicinu, Hrvatskoga društva za medicinska vještačenja, 

Hrvatskoga društva za ultrazvuk u ginekologiji i perinatologiji, Österreichische 

Gesselschaft für Pre- und Perinatal Medizin.                                                          

Potpredsjednik HD za ultrazvuk u ginekologiji i perinatologiji HLZ u prvom 

sazivu društva, kasnije član Upravnoga odbora. Član Upravnoga odbora 

Hrvatskoga društva za perinatalnu medicinu u dva saziva (2005.-2009.,2009.-

2013.). Član uredničkoga savjeta nacionalnog časopisa Gynaecologia et Perinatologia 

od 2010. Vanjski suradnik Zavoda za znanstveno-istraživački rad Hrvatske 

akademije znanosti i umjetnosti u Bjelovaru.  Redoviti član i predsjednik Kolegija 

kirurških znanosti Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Recenzent brojnih 

domaćih i vanjskih časopisa.   
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Akademsko obrazovanje i radno iskustvo 
 

Akademsko obrazovanje 

Akademski stupanj Magistar znanosti 

Godina stjecanja akademskog 
stupnja 

1996. 

Naslov rada  
Utjecaj pušenja na fetalnu aktivnost u ranoj trudnoći.   
 

Ustanova Medicinski fakultet Zagreb 

Akademski stupanj Doktor znanosti 

Godina stjecanja akademskog 
stupnja 

2000. 

Naslov rada 
Biofizikalni profil fetusa i doplerski cerebroumbilikalni omjer u prosudbi 
fetalne hipoksije. 

Ustanova Medicinski fakultet Zagreb 

Akademski stupanj Doktor znanosti 

Godina stjecanja akademskog 
stupnja 

2011. 

Naslov rada 
Prva vojna i građanska bolnica u Bjelovaru i njena uloga u organizaciji 
zdravstvene skrbi Varaždinskog generalata 

Ustanova Filozofski fakultet Zagreb 
 

Radno iskustvo 

Razdoblje (od–do) 1992.-2002. 

Ustanova zaposlenja Medicinski centar Bjelovar, Opća bolnica Bjelovar, Dom zdravlja Bjelovar 

Radno mjesto 

Liječnik na odjelima anestezije, kirurgije i hitne medicinske pomoći, 
specijalizant ginekologije i opstetricije, specijalist ginekologije i 
opstetricije, ratni / vojni liječnik u Hrvatskoj vojsci 

Područje rada 
Kirurgija, anestezija i reanimacija, hitna medicina, ginekologija i 
opstetricija, vojna / ratna medicina 

Razdoblje (od–do) 2002.-2005. 

Ustanova zaposlenja Klinička bolnica Osijek 

Radno mjesto 
Liječnik specijalist, šef odjela ginekologije i porodništva, šef odsjeka 
rađaonice, zamjenik ravnatelja KB Osijek, v.d. ravnatelja KB Osijek 

Područje rada 
Ginekologija i opstetricija, dječja ginekologija, zdravstveni management, 
forenzička ginekologija i opstetricija 

Razdoblje (od–do) 2005.- 

Ustanova zaposlenja Opća bolnica „Sveti Duh“,- Klinička bolnica „Sveti Duh“ 

Radno mjesto 
Liječnik specijalist, liječnik subspecijalist, primarijus, šef rađaonice, 
pročelnik. 

Područje rada 
Ginekologija i opstetricija, fetalna medicina i opstetricija, forenzična 
medicina 
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Razdoblje (od–do) 2014.-2017. 

Ustanova zaposlenja Hrvatsko katoličko sveučilište 

Radno mjesto Izvanredni profesor 

Područje rada 
Kliničke medicinske znanosti (ginekologija i opstetricija), povijest 
medicine 

 
Razdoblje (od–do) 

 
2017.- 

Ustanova zaposlenja Hrvatsko katoličko sveučilište 

Radno mjesto Redoviti profesor 

Područje rada 
Kliničke medicinske znanosti (ginekologija i opstetricija), povijest 
medicine 

 

Stručna djelatnost 

Uži specijalist fetalne medicine i opstetricije, 2009. Primarijus ginekologije i opstetricije, 2009. 

Mentor završnih, diplomskih radova, doktorskih disertacija, specijalizacija, subspecijalizacija i sudskim 

vještacima. Stalni sudski vještak za ginekologiju i opstetriciju. 

 


