
419

ЛЕКАРСКA KОМОРА 
11 000 Бе о град
Кра љи це На та ли је 1-3

Ди рек тор
Прим. др Та тја на Ра до са вље вић

Бе о град, 20. jун 2011.

Пред мет: ИЗ ВЕ ШТАЈ О ОДРЖАНОJ КОН ТИ НУ И РА НОЈ ЕДУ КА ЦИ ЈИ –
НА УЧ НОМ СКУ ПУ „800 ГО ДИ НА СРП СКЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ“

Од лу ком Здрав стве ног са ве та Ср би је бр. 153-02-17/2011-01 од 15. 6. 2011. 
а под еви ден ци о ним бро јем А-1-2398/11 скуп 800 го ди на срп ске ме ди ци не је 
акре ди то ван. Пре да ва чи су до би ли по 11 бо до ва а слу ша о ци по 5.

Од 9. до 12. ју на 2011. го ди не у ма на сти ру Св. Про хор Пчињ ски с успе-
хом је одр жан на уч ни скуп 800 го ди на срп ске ме ди ци не; дру ги по ре ду го-
ди шњи скуп под истим на сло вом, али пр ви у са мо стал ној ор га ни за ци ји 
Срп ског ле кар ског дру штва, и ње го ве Сек ци је за исто ри ју ме ди ци не.

Пр вог да на ску па на кон фе рен ци ји за штам пу при ре ђе ној у До му 
здра вља Вра ње, го во ри ли су: гра до на чел ник Вра ња го спо дин Ми ро-
љуб Стој чић, ди рек тор Здрав стве ног цен тра Вра ње др Урош Трај ко вић, 
пред сед ник Срп ског ле кар ског дру штва ака де мик Ра до је Чо ло вић, пред-
сед ник Сек ци је за исто ри ју ме ди ци не проф. др Бра на Ди ми три је вић, и 
пред сед ник Ор га ни за ци о ног од бо ра ску па др Ву ка шин Ан тић (као „во-
ди тељ“).

По до ла ску и сме шта ју у ма на стир ском Ко на ку, око 18 ча со ва епи скоп 
врањ ски и игу ман ма на сти ра Св. Про хор Пчињ ски, ко ји је већ од ра ни је 
бла го сло вио овај на уч ни скуп, при мио је де ле га ци ју ко ју су са чи ња ва ли 
пред сед ник Срп ског ле кар ског дру штва, пред сед ник Сек ци је за исто ри-
ју ме ди ци не, уз још не ко ли ко чла но ва Ор га ни за ци о ног и На уч ног од бо ра 
ко јом при ли ком су се сви сло жи ли да ова кви го ди шњи ску по ви тре ба да 
по ста ну тра ди ци ја, и да је то нај си гур ни ји пут (уз све оста ле ак тив но сти 
Сек ци је и са мог Срп ског ле кар ског дру штва) ка осни ва њу Ин сти ту та за 
исто ри ју ме ди ци не, ко ји у овом тре нут ку у Ср би ји не по сто ји.

У 19 ча со ва тог 9. ју на из ве ден је кра так кул тур но-умет нич ки про-
грам, а по том су бе се ди ли епи скоп врањ ски Пре о све ће ни Го спо дин Го-
спо дин Па хо ми је и пред сед ни ца По ча сног од бо ра проф. др Сла ви ца Ђу-
кић Де ја но вић (Пред сед ни ца На род не скуп шти не Ре пу бли ке Ср би је). 
Пред сед ник Сек ци је за исто ри ју ме ди ци не проф. др Бра на Ди ми три је-
вић за тим је про гла сио овај на уч ни скуп отво ре ним, и од мах дао реч ака-
де ми ку Ра до ју Чо ло ви ћу, да из не се сво је пле нар но из ла га ње „800 го ди на 
срп ске ме ди ци не“, ко је је с ду жном па жњом по том са слу ша но.
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Да на 10. ју на на ста вљен је на уч ни про грам, ка да је усме но из ло же но 19 
при ја вље них ре фе ра та ра чу на ју ћи и је дан филм , а 11. ју на укуп но 16 ре фе-
ра та та ко ђе уз је дан филм. Укуп но је са оп ште но 35 ре фе ра та. При ја вљен је 
био 41 ре фе рент (укљу чу ју ћи и по ме ну та два фил ма), али је до шло до од у-
ста ја ња због из не над не бо ле сти, или ви со ких го ди на по је ди них уче сни ка.

Нај че шћа реч, ко ја се мо гла чу ти на ску пу би ла је – за бо рав.
Сто га је скуп акла ма ци јом за кљу чио, да тре ба да се:
1. Сред ња ме ди цин ска шко ла у Бе о гра ду на зо ве име ном др Ми ло ша 

Бо ри са вље ви ћа.
2. Ин сти тут за ре у ма то ло ги ју име ном др За гор ке Бе ро вић
3. Ин сти тут за нео на то ло ги ју име ном др На де жде Ста но је вић
има ју ћи у ви ду њи хо ве не про це њи ве до при но се. Срп ско ле кар ско 

дру штво и ње го ва Сек ци ја за исто ри ју ме ди ци не за ду же ни су да ове од-
лу ке спо ве ду у де ло.

Укуп но је ску пу при су ство ва ло 100 уче сни ка а оп шта оце на свих уче-
сни ка је сте да је скуп био до бро ор га ни зо ван.

По за тва ра њу на уч ног ску па уче сни ци су об и шли ма на стир Ста ро 
Не го ри ча не, за ду жби ну кра ља Ми лу ти на, са оне стра не гра ни це. 

Уз овај из ве штај при ла жем Про грам ску па и спи сак уче сни ка еду-
ка ци је.

Пред сед ник Сек ци је за исто ри ју ме ди ци не 
Срп ског ле кар ског дру штва
Проф. др Бра на Ди ми три је вић


