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Предмет: ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОJ КОНТИН УИРАНОЈ ЕДУК АЦ ИЈИ –
НАУ ЧНОМ СКУП У „800 ГОД ИН А СРПСКЕ МЕД ИЦ ИНЕ“
Одлуком Здравственог савета Србије бр. 153-02-17/2011-01 од 15. 6. 2011.
а под евиденционим бројем А-1-2398/11 скуп 800 година српс ке медицине је
акредитован. Предавачи су добили по 11 бодова а слушаоци по 5.
Од 9. до 12. јуна 2011. године у манастиру Св. Прохор Пчињски с успе
хом је одрж ан нау чни скуп 800 година српс ке медицине; други по реду го
дишњи скуп под истим нас ловом, али први у самосталној организацији
Српског лекарског друштва, и његове Секције за историју медицине.
Првог дана скупа на конференцији за штампу приређеној у Дому
здравља Врање, говорили су: градоначелник Врања господин Миро
љуб Стојчић, директор Здравственог цент ра Врање др Урош Трајковић,
председник Српског лек арског друштва академик Радоје Чоловић, пред
седник Секције за историју медицине проф. др Брана Димит ријевић, и
председник Организационог одбора скупа др Вук ашин Антић (као „во
дитељ“).
По доласку и смештају у манастирском Конаку, око 18 часова епископ
врањски и игуман манастира Св. Прохор Пчињски, који је већ од раније
благос ловио овај нау чни скуп, примио је делегацију коју су сачињавали
председник Српског лек арског друштва, председник Секције за истори
ју медицине, уз још неколико чланова Организационог и Нау чног одбора
којом приликом су се сви слож или да овак ви годишњи скупови треба да
постану традиција, и да је то најсиг урнији пут (уз све остале активности
Секције и самог Српског лек арског друштва) ка оснивању Инстит ута за
историју медицине, који у овом тренутку у Србији не постоји.
У 19 часова тог 9. јуна изведен је кратак култ урно-уметничк и про
грам, а потом су беседили епископ врањски Преосвећени Господин Го
сподин Пахомије и председница Почасног одбора проф. др Славица Ђу
кић Дејановић (Председница Народне скупштине Републике Србије).
Председник Секције за историју медицине проф. др Брана Димит рије
вић затим је прогласио овај нау чни скуп отвореним, и одмах дао реч ака
демику Радоју Чоловићу, да изнесе своје пленарно излагање „800 година
српске медицине“, које је с дуж ном паж њом потом сас лушано.
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Дана 10. јуна настављен је нау чни програм, када је усмено изложено 19
пријављених реферата рачунајући и један филм , а 11. јуна укупно 16 рефе
рата такође уз један филм. Укупно је саопштено 35 реферата. Пријављен је
био 41 референт (укључујући и поменута два филма), али је дошло до оду
стајања због изненадне болести, или високих година појединих учесника.
Најчешћа реч, која се могла чути на скупу била је – заборав.
Стога је скуп акламацијом зак ључио, да треба да се:
1. Средња медицинска школа у Беог раду назове именом др Милоша
Борисављевића.
2. Инстит ут за реуматологију именом др Загорке Беровић
3. Инстит ут за неонатологију именом др Надеж де Станојевић
имајући у виду њихове непроцењиве доприносе. Српско лек арско
друштво и његова Секција за историју медицине задужени су да ове од
луке споведу у дело.
Укупно је скупу присуствовало 100 учесник а а општа оцена свих уче
сника јесте да је скуп био добро организован.
По затварању нау чног скупа учесници су обишли манастир Старо
Негоричане, задужбину краља Милутина, са оне стране границе.
Уз овај извештај прилажем Прог рам скупа и списак учесник а еду
кације.
Председник Секције за историју медицине
Српског лек арског друштва
Проф. др Брана Димит ријевић
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