СПОЈ МЛАДОСТИ И ИСКУСТВА - МЛАДИ АУТОРИ
РАДОВА ИЗ ИСТОРИЈЕ МЕДИЦИНЕ
Љиљана Вујотић

„Прави људи од науке дубоко поштују прошлост, све што радимо и
што јесмо резултат је свеукупног рада.“ (Ернест Ренан)
Ове године по први пут, у Матици српској у Новом саду одрж ан је
у субот у 28. маја састанак на коме су млади аутори својим радовима из
историје медицине, представљени члановима Секције за историју меди
цине Српског лек арског друштва.
(У склопу Матице ради Нау чно друштво за историју здравствене
култ уре Војводине, које пос ледњих година тесно сарађује са Секцијом за
историју медицине Српског лек арског друштва.)
Аутори свих радова били су студенти медицине и стоматологије.
Пре тога су исти ови радови прик азани на Конг ресу студената медицине
у Новом Саду и у Будви, а нек и од њих су и наг рађени. Рад Александра
Кобиларова под нас ловом Јован Апос толовић, први српс ки лекар добио је на
овогодишњем Конг ресу студената, прву наг раду, а такође и рад Светлане
Павин под нас ловом Рад др Бошка Поштића на узичавању деловања интер
ферона на вирус бес нила,.
Скуп је отворио прим др Милош Маленковић, председник Председ
ништва Нау чног друштва за историју здравствене култ уре Војводине, а
присутне је поздравио проф. др Брана Димит ријевић, председник Сек
ције за историју медицине СЛД. Даљи ток скупа водио је један од менто
ра: асистент др Владимир Сак ач.
Потом су следиле сјајне презентације:
1. Епидемија куге и колере у 18. и 19. век у у Војводини, Аутор: Радиша Ан
тић, Ментор: проф. др Јован Максимовић
2. Јован Апос толовић – Први српс ки лекар, Аутор: Александар Кобила
ров, Коау тор: Радован Калањ, Ментори: прим. др Владимир Јок ановић,
асс. мр сц. мед. Владимир Сак ач
3. Рад др Бошка Поштића на изучавању деловања интерферона на вирус
бес нила, Аутор: Светлана Павин, Ментор: проф. др Душан Лалошевић
4. Знаменити румски лекари с краја 19. и прве половине 20. века, Аутори: Љи
љана Недић, Александар Кобиларов, Ментор: прим др Милош Маленковић
417

5. Знамените болничарке Србије до Другог светс ког рата, Аутор: Маја
Савић, Ментор: проф. др Мира Говорчин
6. Преглед историјског развоја Црвеног крста у свету, са освртом на развој
у Србији, Аутор: Милица Маријановић, Ментор: Проф. др Мира Говорчин
7. Пет деценија од оснивања Медицинс ког фак ултета у Новом Саду,
Аутор: Маја Вучковић, Ментор: Асист. др Владимир Сак ач
8. Лекарс ка друштва у Суботици до почетка Првог светс ког рата, Аутор:
Јованка Катић, Ментор: Прим. др Емил Либман
9. Преглед историје стоматологије у свету са освртом у Новом Саду до
оснивања Стоматолошке клинике, Аутор: Ненад Лазаревић, Ментор: проф.
др Милена Протић
10. Развој неге болес ника и сес тринс тва кроз историју, Аутор: Ангела
Кришка, Ментор: асист. Бранис лава Брестовачк и
11. Управници Инс титута за здравс твену заштиту здравља у Новом
Саду кроз његову историју, Аутор: Предраг Миличевић, Ментор: прим. др
Милош Маленковић
12. Допринос лекара из породице Симоновић у историјс ко-медицинс кокултурном наслеђу наше зем ље, Аутор: Антеа Гаћеша, Ментор: проф. др
Душан Лалошевић
13. Појава осипних болес ти у Новом Саду и Војводини, Аутор: Нина Нов
ков, Ментор: проф. др Гроздана Чанак
14. Сес тринс ки позив кроз личност и дело Флоренс Најтингел, Аутор: Са
ња Шумоња, Ментор: доц. др Драгана Милутиновић
Заједничко за свих 14 изложених радова јесте огроман ент узијазам и
уложена енергија младих аутора, који вођени искусним менторима нису
могли да дају слабе резултате.
Најлепше од свега што су бројни слушаоци могли да понесу са овог
скупа, јесте осећање да није све изг убљено, да за нас још има наде, кад
оволико младих, вредних и паметних будућ их доктора уме да препозна
и артикулише мудрост да ништа не почиње и не завршава се с нама.
Још да додамо: овим скупом незванично је промовисан подм ладак
једне од најелитнијих секција Српског лек арског друштва.
Честитамо.
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