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AFRIČKA SVINJSKA KUGA –  
pRIJETNJA S ISTOKA

pozivaju vas na predavanje



pozdravne riječi:

akademik željko cvetnić,

voditelj Zavoda HAZU, Velika Gorica

izv. prof. dr. sc. Boris HaBrun

ravnatelj Hrvatskog veterinarskog instituta, Zagreb

ivan ForGač, dr. vet. med.

predsjednik Hrvatske veterinarske komore

dražen BariŠić, prof. defektolog

gradonačelnik Velike Gorice

Rijetke su bolesti koje mogu promijeniti Svijet,
svojom pojavom iskorijeniti pojedine vrste

životinja i ostaviti duboki trag na
gospodarstvo i društvenu klimu država. 
Jedna od njih je afrička svinjska kuga.
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kratki životoPis lorene jemerŠić
Lorena Jemeršić rođena je 1967. godine u Rijeci. Djetinjstvo provodi u inozem-
stvu (Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama), srednjoškolsko obra-
zovanje završava u Zagrebu. Godine 1993. diplomira na Veterinarskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu. S radom u Virološkom laboratoriju Hrvatskog veterinar-
skog instituta u Zagrebu započinje 1995. godine. Obrazuje se u međunarodno 
priznatim Institutima u Tubingenu (Njemačka), Pirbrightu (Velika Britanija) i Pu-
lawy-u (Poljska) te u EU Referentnom Laboratoriju za dijagnostiku klasične svinj-
ske kuge u Hanoveru u Njemačkoj. Godine 1999. završava poslijediplomski stu-
dij obranom magistarskog rada, a disertaciju izrađuje u Hanoveru, koju brani 
2002. Od 2005. je imenovana članicom pregovaračke podskupine o pristupanju 
Republike Hrvatske Europskoj uniji. Od 2006. vodi Laboratorij za dijagnostiku 
klasične svinjske kuge, molekularnu virologiju i genetiku. Iste godine izabrana je 
u zvanje znanstvenog savjetnika.  Od 2006. do 2010. godine partner je na pro-
jektu financiranom od strane Europske unije (FP6 SSA project). 

U razdoblju od ožujka 2008. do listopada 2009. radi u Ujedinjenim narodima 
(UN), Organizaciji za hranu i poljoprivredu (FAO), gdje sastavlja i vodi četiri pro-
jekta iz domene ‘’Jedno zdravlje’’, za područje središnje Azije, Kavkaza, istočnog 
Balkana i sub-saharske Afrike. Od 2009. nastavlja s radom u Hrvatskom veteri-
narskom institutu te u laboratoriju za klasičnu svinjsku kugu uvodi i sustav akre-
ditacije za područje afričke svinjske kuge. Mentorica je i ko-mentorica doktor-
skih disertacija uspješnim mladim istraživačima. Tijekom znanstvenog i struč-
nog rada kao autor ili koautor publicirala preko 150 radova, od kojih su do danas 
38 objavljena u časopisima citiranima u Current Contents-u, a 46 u bazi World of 
Science. Godine 2012. pri Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izabra-
na je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, a od 2018. u naslovno 
zvanje izvanrednog profesora. Od 2018. obnaša i funkciju predsjednice Znan-
stvenog vijeća Hrvatskog veterinarskog instituta.

Hrvatska veterinarska komora će sudjelovanje na skupu doktorima 
veterinarske medicine vrednovati s 2 boda.


