
DIJANA TRAVICA SAMSA 

Rođena 24. veljače 1973. u Rijeci. Osnovnogodišnje i srednjoškolsko obrazovanje stekla u 

Rijeci te diplomirala na Medicinskom fakultetu u Rijeci (MEDRI) 14.07.1998. godine. 

Liječnički staž obavila kao zaposlenik Doma zdravlja Rijeka te potom radila kao stručni 

suradnik farmaceutske tvrtke Abbott. Od 01.01.2009. zaposlena u Thalassotherapiji Opatija. 

Od 2010. - 2015. suradnik u nastavi na Zavodu za fiziologiju i imunologiju MEDRI. Tijekom 

specijalizacije iz interne medicine u organizaciji KBC Rijeka (2010.-2014.) završila 2 

Poslijediplomska sveučilišna Studija na MEDRI – doktorski studij Biomedicine i stručni 

studij Interna medicina te stekla zvanje sveučilišnog magistra interne medicine. 11.12.2012. 

obranila doktorsku disertaciju pod nazivom Procjena upalne reakcije u bolesnika tijekom 

akutnog infarkta miokarda. Od 2012. naslovna asistentica, a od 2015. znanstvena suradnica na 

Katedri za rehabilitacijsku i sportsku medicinu MEDRI u Rijeci. Specijalistički ispit položila 

09. rujna 2014. te stekla zvanje specijaliste interne medicine. Od 2016. godine aktivno 

redovito sudjelovanje kao nastavnik Katedre za rehabilitacijsku i sportsku medicinu MEDRI 

na studiju Medicine te Poslijediplomskom sveučilišnom specijalističkom studiju iz 

kardiologije. Od 01.08.2018. godine postaje naslovna docentica na Fakultetu zdravstvenih 

studija (FZSRI) te od tada sudjeluje kao aktivni nastavnik na FZSRI. 14.06.2019. polaže 

supspecijalistički ispit iz kardiologije. 01.04.2020. postaje predstojnica Zavoda za kardiološku 

rehabilitaciju Thalassotherapije Opatija. 01.04.2021. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje 

naslovnog docenta na Katedri za rehabilitacijsku i sportsku medicinu MEDRI.  

Aktivno sudjelovala od začetka u planiranju, strukturiranju i stvaranju Poslijediplomskog 

sveučilišnog specijalističkog studija Sportska i rehabilitacijska medicina Katedre za 

rehabilitacijsku i sportsku medicinu MEDRI te aktivno sudjelovala u svim etapama 

planiranja, organizacije i realizacije 1. hrvatskoga kongresa prevencijske i sportske medicine 

te kardiološke rehabilitacije s međunarodnim sudjelovanjem „SCIENCE 4 HEALTH“ koji se 

održao 17. i 18.09.2021.  

Tijekom rada usavršavala se u obavljanju znanstvenog rada, na području informatike, 

statističke obrade podataka u biomedicinskim istraživanjima te korištenja istraživačko 

laboratorijske opreme. Savladala laboratorijske metode imunohistokemije i imunocitologije 

na MEDRI. Stručno se kontinuirano usavršava na području kardiologije, a interes djelovanja 

joj je sva neinvazivna kardiološka dijagnostika te je sudjelovala u brojnim tečajevima trajnog 

usavršavanja iz navedenih područja u Hrvatskoj i inozemstvu s posebnim naglaskom na 

funkcijski stres test ergospirometriju - CPET. Primarno težište rada joj je kardiološka 

rehabilitacija te je prezentirala svoja znanstvena i stručna iskustva na mnogim nacionalnim i 

internacionalnim skupovima iz navedenog područja. Članica mnogih stručnih domaćih i 

inozemnih društava. Majka dvoje djece.  

 

 


