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АНАЛИЗА НАСЛОВА ПРВИХ РАДОВА РЕФЕРИСАНИХ
НА СТОМАТОЛОШКОЈ СЕКЦИЈИ СРПСКОГ
ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА, „ПО ПРИПАДНОСТИ“
С ОНДАШЊЕ И ДАНАШЊЕ ТАЧКЕ ГЛЕДИШТА
Брана Димитријевић, Зоран Вацић

Први пуноважан састанак тек основане Стоматолошке секције
Српског лекарског друштва одржан је 2. јануара 1934. године. Током
године изложено је десет радова који би се с данашње тачке гледишта могли овако распоредити.
1. Болести зуба:
Кујунџић: Лечење гангрене по Роклесу
Јовановић: Историјат, особине и технички рад инлеја (у два
наставка)
2. Пародонтологија:
Пуљо: Парадентални абсцес
3. Стоматолошка протетика:
Пуљо: Мостови с наслоном (у два наставка)
Пуљо: Јахаћи мост
Кујунџић: Поправљање мостова
Кујунџић: Функционални отисак (по Канторовићу)
4. Максилофацијална и орална хирургија:
Атанацковић: Демонстрација прелома мандибуле (у два наставка)
Пуљо: Компликације Хајморове дупље приликом екстракције зуба
Пуљо: Неуралгија трокраког живца
Пуљо: О случају оралне сепсе
Пуљо: Анкилоза зглоба после операције – демонстрација
болесника са преломом мандибуле
Хара: Заостајање млечних зуба код старијих особа
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Неизвесно је где би се, с данашње тачке гледишта, могла
сврстати следећа два рада:
Салц: Демонстрација болесника медикаментозне некрозе
Кујунџић: Из праксе са праксу
С ондашње тачке гледишта, сви ови радови могли би се грубо
поделити у две групе, у:
А) Уско стоматолошке
Б) И оне од интереса за шири круг лекара
Сви радови др В. Кујунџића припадају првој док већина радова А. Пуље другој групи. На пример, Кујунџићев Функционални
отисак (по Канторовићу), насупрот Неуралгији трокраког живца,
или О случају оралне сепсе А. Пуље.
Што указује да је тек основана Стоматолошка секција имала
два своја лица, једно окренуто унапређењу саме стоматолошке вештине, друго, окренуто ширем кругу лекара.
Један од писаца ових редова (Димитријевић) памти да је све до
почетка седамдесетих година прошлог века негован обичај да се пре
штампања било код рада у Stomatološkom glasniku Srbije (основаном
1954. године) исти мора усмено изложити на састанку Стоматолошке
секције Српског лекарског друштва.
Тим састанцима су тада присуствовали и лекари, специјалисти
других медицинских дисциплина, често узимајући реч у дискусијама.
Доцније се и сама стоматологија изделила на низ специјалности,
потом и секција Српског лекарског друштва, па, тако, данашњим
састанцима свих тих секција, присуствује само ужа публика –
састављена од припадника те и те специјалистичке дисциплине. Ни
доктора стоматологије нема увек довољно, а доктора медицине, на
тим састанцима, нема уопште.
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