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Јован Рашковић (Книн, 5. јула 1929- Београд, 28. јула 1992) је био неуропсихијатар,
академик и оснивач Српске демократске странке у Книну.

Живео у Книну до почетка рата 1941. године, када као дијете с родитељима бјежи
испред злочина хрватских усташа у Кистање , које је анектирала Италија. Ниже разреде
гимназије полаже приватно у Задру и Книну. Након рата је живио у Загребу, гдје је
матурирао 1948. године. У Загребу уписује се на електротехнику и медицину. Медицину
завршава 1956. године. Специјалистички испит из неуропсихијатрије полаже 1962.
године а докторску дисертацију брани 1975. године на Медицинском факулетету
свеучилишту у Загребу [1][2].

Био је директор Опће болнице у Шибенику (1959-1961), а затим (1961-1962) први
директор новоформираног медицинског центра у истом граду. Истраживања из
неурофизиологије врши у оквиру Института за клиничку неурофизиологију Медицинског
факултета у Љубљани, у чијем је формирању учестовао. Професор је универзитета у
Љубљани и Загребу и гостујући професор на многим угледним универзитетима у свијету
(Лондон, Хјустон, Павиа, Рим ...). Био је и директор Медицинског центра за
научно-истраживачки рад болнице ,,Свети Сава&quot; у Београду [1], члан Медицинске
академије Хрватске, почасни члан Чехословачког удружења психијатара и Удружења
психијатара Италије. Био је и редовни члан САНУ-а. [2].

Као један од најугледнијих психијатара у тадашњој Југославији, аутор је преко стотину
медицинских публикација, стручних и научних радова и монографија. Књига Луда земља
, коју је објавио 1990. године, осликава његов политички профил и преокупације на том
плану. Оснивач је Српске демократске странке у Хрватској преко које отпочиње борбу
демократским методама за национална и грађанска права Срба у Хрватској. Преминуо је
у Београду 1992. године [1][2].
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