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У пе так, 3. ок то бра 2008. го ди не, одр-

жа на је све ча на до де ла ин дек са бру-

цо ши ма за сва три сту диј ска про-

гра ма. У овој школ ској го ди ни на 

ин те гри са ним ака дем ским сту ди ја ма 

док тор ме ди ци не ин дек се је до би ло 

142 бу џет ска и 50 са мо фи нан си ра-

ју ћих сту де на та, на сту диј ском про-

гра му ин те гри са не ака дем ске сту ди-

је фар ма ци је ин дек се је по не ло 30 

бу џет ских и 52 са мо фи нан си ра ју ћа 

сту ден та, док је на основ ним стру ков-

ним сту ди ја ма 

(стру ков ни те ра пе ут и стру ков на 

ме ди цин ска се стра) ин дек се до би ло 

30 бу џет ских и 72 са мо фи нан си ра ју-

ћа сту ден та.

Све ча на до де ла ин дек са но вим ко-

ле га ма упри ли че на је у ам фи те а тру 

Проф. др Ми ло сав – Ми ћа Ко стић, где 

су се бру цо ши ма обра ти ли де кан Ме-

ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у 

Кра гу јев цу, проф. др Не бој ша Ар се-

ни је вић, и про де ка ни проф. др Сло-

бо дан Јан ко вић, проф. др Ми о драг 

Јев тић и проф. др Пре драг Ча но вић. 

Том при ли ком де кан и про де ка ни 

бру цо ши ма су по же ле ли успе шан по-

че так сту ди ја и упо зна ли их са на чи-

ном сту ди ра ња.

СВЕ ЧА НА ДО ДЕ ЛА ИН ДЕК СА БРУ ЦО ШИ МА

ЗВОН ЦЕ
СА ЈАМ КОН ТИ НУ И РА НОГ УЧЕ ЊА

Ове го ди не у пе ри о ду од 21. до 25. ок то бра, Ме ди цин ски фа кул тет у Кра гу-

јев цу пред ста вио се на Сај му кон ти ну и ра ног уче ња „Звон це”. Овај са јам ор-

га ни зован је пр ви пут, и то у окви ру тра ди ци о нал ног Сај ма књи га у Бе о гра ду. 

По ре чи ма ор га ни за то ра, ова два сај ма чи не и сми са о ну це ли ну, па та ко Бе о-

град ски са јам по ста је ме сто зна чај ног до при но са раз во ју кул ту ре и зна ња. То 

је би ла још јед на сјај на при ли ка да на аде ква тан на чин про мо ви ше мо Ме ди-

цин ски фа кул тет и све акре ди то ва не сту диј ске про гра ме свим за ин те ре со ва-

ним по се ти о ци ма. Ово го ди шњи са јам по се ти ти ло је пре ко 150.000 по се ти ла-

ца. Циљ је био да се про гра мом из ла га ња об у хва те сви сег мен ти обра зов ног 

си сте ма, и да се оку пе сви они ко ји мо гу да по ну де про гра ме ко ји об у хва та ју 

ре фор ми са но школ ство, ме ђу на род ну са рад њу и тран сфер зна ња.

БЕС ПЛА ТАН ПРЕ ВОЗ НА 
СА ЈАМ КЊИ ГА 
У БЕ О ГРА ДУ

Сту ден ти Ме ди цин ског фа кул те та у 

Кра гу јев цу има ли су при ли ку да ор га-

ни зо ва но по се те Ме ђу на род ни са јам 

књи га у Бе о гра ду. Фа кул тет је сно сио 

тро шко ве пре во за за све за ин те ре со-

ва не.
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АНА ТО МИ ЈА

Од ове школ ске го ди не, сту ден ти Ме ди цин ског фа кул те та има ју при ли ку да 

на ста ву из Ана то ми је пра те у но вим учи о ни ца ма. Но ве ве жба о ни це на ла зе 

се на ме сту не ка да шње чи та о ни це и би бли о те ке. Мно го то га се ула же и у ино-

ва ци је у на ста ви на овом пред ме ту, што укљу чу је по ред уре ђе ња про сто ра и 

опре ма ња тех нич ким сред стви ма, и јед ну ве ли ку но ви ну, а то је нов ка да вер, 

ко ји је на фа кул тет сти гао пре по чет ка школ ске го ди не и већ се ко ри сти у 

на ста ви. Ра ди се о спе ци јал но об ра ђе ном те лу чи ји је на зив Pla sti na ted Hu-

man Body. Пла сти на ци ја пред ста вља про цес ко ји омо гу ћа ва пре зер ва ци ју 

по је ди нач них тки ва, ор га на, али и чи та вог те ла. Овај про цес уса вр шио је Не-

мац Гин тер вон Ха ген, ко ји већ го ди на ма ра ди у Ин сти ту ту за пла сти на ци ју 

у Хај дел бер гу, а сво ја де ла при ка зу је ши ром све та на спе ци ја ли зо ва ним из-

ло жба ма, у ци љу еду ка ци је ши ро ких ма са о ана то ми ји и струк ту ри људ ског 

те ла. Овом тех ни ком до би ја се је дан тра јан екс по нат, ко ји ће на ши сту ден ти 

ко ри сти ти у на ред ним го ди на ма на ве жба ма из ана то ми је.

СА ХРА НА КА ДА ВЕ РА

Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Кра гу јев цу је у че твр так, 23. ок то бра 

2008. го ди не, на град ском гро бљу „Бо зман” у 13 са ти, уз све по ча сти, са хра-

нио два  ка да ве ра Ста но ја Си ми ћа и Ва си ли ку Мла де но вић, ко ји су у свр ху 

на ста ве ко ри шће ни ду ги низ го ди на. Ова два ка да ве ра на ла зе се на фа кул-

те ту од 1990. го ди не, и свих ових го ди на ко ри сти ли су се за еду ка ци ју сту де-

на та, као и за на уч но-ис тра жи вач ки рад, а ујед но су и  пред ста вља ли основ но 

сред ство за из у ча ва ње ана то ми је чо ве ка на Ме ди цин ском фа кул те ту у Кра-

гу јев цу. Осам на ест ге не ра ци ја сту де на та за хва љу ју ћи њи ма уса вр ша ва ло 

је сво ја зна ња из ана то ми је људ ског те ла, што је пред ста вља ло нео п ход ну 

осно ву да јед ног да на по ста ну вр хун ски струч ња ци и прак ти ча ри у свом ра-

ду. Ве ли ки до при нос ко ји су да ли уна пре ђе њу и спро во ђе њу еду ка ци је на 

овој ви со ко школ ској уса но ви оста ће веч но за пам ћен.
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ИЗ ВЕ ШТАЈ СА ДРУ ГОГ ЕВРОП СКОГ СИМ ПО3ИЈУ МА ИМУ НО ЛО ГА 

“THE 2ND EFIS/EJI BEL GRA DE SYMPO SI UM /POST GRA DU A TE CO UR SE 

IN FLAM MA TION AT THE IN TER FA CE OF IN NA TE AND AC QU I RED 

IM MU NITY”

Ме ди цин ски фа кул тет у Кра гу јев цу у 

са рад њи са Европ ском фе де ра ци јом 

удру же ња иму но ло га, у пе ри о ду од 7. 

до 10. сеп тем бра 2008. го ди не, у бе-

о град ском хо те лу Hyatt Re gency, ор-

га ни зо вао је Дру ги европ ски сим по-

зи јум иму но ло га “The 2nd EFIS/EJI 

Bel gra de Sympo si um / Post gra du a te 

Co ur se – In flam ma tion at the In ter fa ce 

of In na te and Ac qu i red Im mu nity”. 

Све ча но отва ра ње Сим по зи ју ма 

одр жа но је 7.9.2008.го ди не у 17 ча-

со ва у са ли На род не скуп шти не Ср-

би је. Проф.др Ми о драг Лу кић отво-

рио је на уч ни скуп, а до бро до шли цу 

је по же ле ла пред сед ни ца На род не 

скуп шти не Ср би је, проф.др Сла ви ца 

Ђу кић-Де ја но вић.

За сам сим по зи јум вла да ло је ве-

ли ко ин те ре со ва ње, а то ме у при лог 

го во ри и чи ње ни ца да су уче сни ци 

ску па, из ме ђу оста лих, би ли и до бит-

ник Но бе ло ве на гра де за ме ди ци ну 

проф. др Pe ter Do herty, члан На ци-

о нал не ака де ми је на у ка САД и је дан 

од нај ци ти ра ни јих на уч ни ка у би о-

ме ди ци ни проф. др Char les Di na rel-

lo, пред сед ни ца Аме рич ког дру штва 

иму но ло га проф. др Oli ve ra Finn, до-

ско ра шњи пред сед ни ци Европ ске 

фе де ра ци је иму но ло шких дру шта ва 

проф. др Eddy Li ew и проф. др Ser-

gio Ro mag na ni.

На Сим по зи ју му пре да ва ња су одр-

жа ли и иму но ло зи из Бе о гра да и Кра-

гу јев ца, као и де сет срп ских иму но ло-

га ко ји су ру ко во ди о ци ла бо ра то ри ја 

и про је ка та на уни вер зи те ти ма у ино-

стран ству.

То ком че тво ро днев ног сим по зи ју-

ма уче сни ци су има ли при ли ку да чу-

ју ви ше од 35 орал них пре зен та ци ја, 

као и да ви де ви ше од 10 по стер-пре-

зен та ци ја.

На ре а ли за ци ји сим по зи ју ма уче-

ство вао је ве ћи број љу ди: ле ка ра, ад-

ми ни стра то ра, осо бља из из да вач ке 

де лат но сти, тех нич ке слу жбе, ди зај-

не ра и сту де на та. С об зи ром на оче-

ки ва ни број го сти ју из најм ље но је пет 

са ла у хо те лу Hyatt Re gency Бе о град. 

Са ла Бе о град-Бу два пред ви ђе на је за 

одр жа ва ње се си ја, са ла Ка ле мег дан као 

из ло жбе ни про стор за по стер-пре зен-

та ци је, са ла Ко па о ник као из ло жбе ни 

про стор за штан до ве и са ла Bo ar dro om 

за ре ги стра ци ју уче сни ка.

На осно ву ути са ка при сут них, скуп 

је оце њен као вр ло успе шан. То ком 

одр жа ва ња сим по зи ју ма, по ред на-

уч ног про гра ма, обез бе ђен је и со ци-

јал ни про грам, где су, уз дру же ње и 

раз го во ре, уче сни ци има ли при ли ку 

да се бо ље упо зна ју, раз ме не зна ња и 

ути ске са сим по зи ју ма. 

Сед ми кон грес не у ро ло га Ср би је са 

ме ђу на род ним уче шћем, Че твр ти 

кон грес дру штва за не у ро на у ке Ср би-

је и Пр ви сим по зи јум не у ро ло шких 

ме ди цин ских се ста ра-тех ни ча ра одр-

жа ни су у Кра гу јев цу, од 11. до 14. 

сеп тем бра 2008. го ди не.

Кон грес је ор га ни зо ва ло Удру же ње 

не у ро ло га Ср би је уз по др шку Дру-

штва за не у ро на у ке Ср би је, Ме ди-

цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у 

Кра гу јев цу и Кли ни ке за не у ро ло ги-

ју КЦ Кра гу је вац. Би ло је пре ко 600 

уче сни ка из Ср би је, Цр не Го ре, Бо сне 

и Хер це го ви не, Ма ке до ни је, Сло ве ни-

је, Хр ват ске, Ма ђар ске и Не мач ке.

То ком кон гре са шест пре да ва ча по 

по зи ву одр жа ли су сво ја пре да ва ња, 

би ло је 21 усме но из ла га ње и 260 по-

стер пре зен та ци ја у две се си је. 

Пре да ва чи по по зи ву би ли су проф. 

Vécsei László (Ма ђар ска), Csi ba László 

(Ма ђар ска), ака де мик Вла ди мир Ко-

стић (Ин сти тут за не у ро ло ги ју, КЦ Ср-

би је, Бе о град), проф. Сло бо дан Апо-

стол ски (Ин сти тут за не у ро ло ги ју, КЦ 

Ср би је, Бе о град), ака де мик Љу би ша 

Ра кић (СА НУ, Бе о град)и проф. Ми ро-

слав Са мар џић (Ин сти тут за не у ро ло-

ги ју, КЦ Ср би је, Бе о град).

На уч ни сим по зи јум об у хва тио је 

сва под руч ја не у ро ло ги је и не у ро на-

ке, а нај ви ше за сту пље не те ме би ле 

су: ко ли ко ра но мо же мо пре по зна ти 

пар кин со но ву бо лест, ик тал ни ви део-

ЕЕГ: ста ре ре чи, но ви са др жај, но ви не 

у ди јаг но сти ци и те ра пи ји не у ро ми-

шић них бо ле сти, хе те ро ге ност фак то-

ра од го вор них за на ста нак, кли нич ки 

ток и ис ход мул ти пле скле ро зе, де-

мен ци ја, ме то де у не у ро ло ги ји.

КОН ГРЕС НЕ У РО ЛО ГА СР БИ ЈЕ СА МЕ ЂУ НА РОД НИМ УЧЕ ШЋЕМ

ПОСТ ДИ ПЛОМ СКЕ 
СТУ ДИ ЈЕ

ДОК ТОР СКЕ АКА ДЕМ СКЕ СТУ ДИ ЈЕ

Ме ди цин ски фа кул тет у Кра гу јев-

цу пр ви је фа кул тет у зе мљи ко ји је 

уста но вио док тор ске ака дем ске су ти-

је, још од 2005. го ди не. Тре нут но на 

док тор ским ака дем ским сту ди ја ма 

има 470 док то ра на та, ко ји до ла зе са 

ме ди цин ских фа кул те та из Кра гу јев-

ца, Бе о гра да, Ни ша и Но вог Са да, али 

и са фар ма це ут ског, ве те ри нар ског, 

де фек то ло шког и сто ма то ло шког фа-

кул те та из Бе о гра да. 

Док тор ске ака дем ске сту ди је су 

про грам пост ди плом ског уса вр ша-

ва ња у ци љу сти ца ња на уч ног на зи ва 

Док тор ме ди цин ских на у ка (PhD de-

gree). Основ ни циљ уса вр ша ва ња на 

док тор ским ака дем ским сту ди ја ма 

је оспо со бља ва ње сту ден та да на кон 

за вр шет ка сту ди ја и од бра не ди сер-
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та ци је са мо стал но во ди ори ги нал на 

и на уч но за сно ва на ис тра жи ва ња и 

да кри тич ки про це њу је ис тра жи ва ња 

дру гих. Сту ден ти док тор ских ака дем-

ских сту ди ја усва ја ју ме то до ло ги ју 

на уч ног ра да и ре а ли зу ју ис тра жи-

ва ње ко је пред ста вља око сни цу док-

тор ске ди сер та ци је. 

Док тор ска ди сер та ци ја уте ме ље на 

је на ори ги нал ним in ex ten so ра до ви-

ма (нај ма ње 3 ра да) об ја вље ним у 

ме ђу на род но при зна тим ме ди цин-

ским на уч ним ча со пи си ма (нај ма ње 

је дан са СЦИ ли сте).

Сту диј ски про грам Док тор ских 

ака дем ских сту ди ја је кон ци пи ран на 

осно ву де таљ ног и све о бу хват ног ис-

тра жи ва ња срод них сту диј ских гру па 

у окви ру Европ ског си сте ма ви со ког 

обра зо ва ња и за кљу ча ка Европ ске 

кон фе рен ци је о хар мо ни за ци ји PhD 

про гра ма у ме ди ци ни и здрав стве них 

на у ка (The Dec la ra tion of the Euro-

pean Con fe ren ce on Har mo ni sa tion of 

PhD Pro gram mes in Me di ci ne and He-

alth Sci en ces) при ла го ђе ног на шим 

по тре ба ма и усло ви ма.

Сту диј ски про грам Док тор ских 

ака дем ских сту ди ја са сто ји се од оба-

ве зних пред ме та (пр ва го ди на), из бор-

них под руч ја (дру га го ди на), ко ја су у 

ди рект ној ве зи са те мом док тор ске 

ди сер та ци је, као и ча со ва сту диј ског 

ис тра жи вач ког ра да (тре ћа го ди на), 

по пут слич них акре ди то ва них про-

гра ма у Че шкој, Ита ли ји, Сло ве ни ји, 

Хр ват ској и Ен гле ској.

Са вре ме ност је обез бе ђе на са рад-

њом на осно ву за кљу че них уго во ра са 

Уни вер зи те ти ма из Европ ске Уни је 

(Agre e ment of Co o pe ra tion) из Уди на, 

Се ге ди на и Те ми шва ра, др жав ном 

ме ди цин ском ака де ми јом из Смо-

лен ска (Ру си ја), као и ви ше стру ких 

сту диј ских бо ра ва ка де ле га ци ја фа-

кул те та на Ка ли фор ниј ском Уни вер-

зи те ту у Сан Фран ци ску (UCSF) и 

Уни вер зи те ту у Ду ба и ју. 

У ци љу уна пре ђе ња ква ли те та на-

ста ве у чи јој је функ ци ји кон тро ла 

ква ли те та ра да на став ни ка Ме ди цин-

ског фа кул те та у Кра гу јев цу, ан га жу-

ју се го сту ју ћи про фе со ри са ре но ми-

ра них свет ских Уни вер зи те та (UCSF, 

Ten nes see, Pithsbo urg, Du bai, Смо-

ленск, Љу бља на). 

Сту диј ски про грам док тор ских 
ака дем ских уса гла шен је са Де кла-

ра ци јом Европ ске кон фе рен ци је о 

хар мо ни за ци ји док тор ских сту ди ја у 

ме ди ци ни и здрав ству (“Za greb Dec-

la ra tion”). Пот пи сни ци Де кла ра ци је у 

пот пу но сти су укљу че ни у про грам и 

струк ту ру овог сту диј ског про гра ма.

У школ ској 2008/2009. го ди ни об-

ја вљен је кон курс за упис на док тор-

ске ака дем ске су ди је за сле де ћа из-

бор на под руч ја:

1. Екс пе ри мен тал на и при ме ње на 

фи зи о ло ги ја са спорт ском ме ди ци-

ном

2. Мо ле кул ска ме ди ци на 

3. Кли нич ка и екс пе ри мен тал на ин-

тер на ме ди ци на 

4. Он ко ло ги ја

5. Не у ро на у ке

6. Ху ма на ре про дук ци ја и раз вој

7. Кли нич ка и екс пе ри мен тал на хи-

рур ги ја

8. На род но здра вље

У пр вој го ди ни док тор ских ака дем-

ских сту ди ја мо же се упи са ти ли це са 

за вр ше ним фа кул те том уз прет ход но 

оства рен обим сту ди ја од 300 ЕСПБ 

бо до ва, од но сно 360 ЕСПБ бо до ва на 

ин те гри са ним основ ним и ди плом-

ским ака дем ским сту ди ја ма из ме ди-

цин ских на у ка и ко ји по зна ју ба рем 

је дан свет ски је зик. 

У пр вој го ди ни сту ди ја шко ла ри ну 

не ће пла ћа ти 10 сту де на та са нај ви-

шом про сеч ном оце ном на основ-

ним сту ди ја ма, а у на ред ним го ди на-

ма сту ди ја шко ла ри ну не ће пла ћа ти 

10 сту де на та ко ји по стиг ну нај бо љи 

успех у прет ход ној го ди ни.

Де сет нај бо љих сту де на та тре ће го-

ди не би ће упу ће но да за вр ши сту ди-

је на нај по зна ти јим уни вер зи те ти ма 

САД и ЕУ.
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2) Упис на дво се ме страл ну на ста ву у 

окви ру спе ци ја ли стич ког ста жа 

3) Упис на уже спе ци ја ли за ци је из 

сле де ћих уже спе ци ја ли стич ких 

гра на ме ди ци не : 

Ен до кри но ло ги ја • 

Суд ска пси хи ја три ја • 

По сле по ло же ног спе ци ја ли стич-

ког ис пи та Фа кул тет из да је ди пло му 

о сте че ном на зи ву: СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА 

за од ре ђе ну гра ну ме ди ци не.

ви ђе но За ко ном и дру гим оп штим 

ак ти ма.

У школ ској 2008/2009. го ди ни об-

ја вљен је кон курс за:

1) Упис на спе ци ја ли стич ке сту ди је 

за сле де ће гра не ме ди ци не :

Оп шта ме ди ци на • 

Ги не ко ло ги ја и аку шер ство • 

Ин тер на ме ди ци на • 

Фи зи кал на ме ди ци на и ре ха-• 

би ли та ци ја 

Со ци јал на ме ди ци на • 

Ин фек то ло ги ја • 

Ото ри но ла рин го ло ги ја • 

Пе ди ја три ја • 

Пси хи ја три ја • 

Ме ди цин ска ста ти сти ка и ин-• 

фор ма ти ка 

Оп шта хи рур ги ја • 

Деч ја хи рур ги ја • 

Кли нич ка фар ма ко ло ги ја • 

Иму но ло ги ја • 

Ра ди о ло ги ја • 

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КЕ СТУ ДИ ЈЕ

Спе ци ја ли стич ко обра зо ва ње здрав-

стве них рад ни ка и здрав стве них са-

рад ни ка под ра зме ва сти ца ње зна ња, 

ве шти на и спо соб но сти за оба вља-

ње ви со ко струч них спе ци ја ли зо ва-

них по сло ва у здрав стве ној стру ци и 

при ме ну ре зул та та на у ке у прак си, у 

скла ду са За ко ном о здрав стве ној за-

шти ти.

Фа кул тет вр ши упис кан ди да та на 

спе ци ја ли стич ке сту ди је пу тем кон-

кур са два пу та го ди шње, март – сеп-

тем бар (из да је упи сни цу, ин декс спе-

ци ја ли стич ког ста жа). Упис кан ди да та 

на дво се ме страл ну на ста ву вр ши се 

по кон кур су за упис на пост ди плом-

ске сту ди је, за спе ци ја ли зан те на за-

вр шним го ди на ма спе ци ја ли стич ког 

ста жа. Упис сту де на та на спе ци ја ли-

стич ке сту ди је здрав стве них рад ни ка 

и здрав стве них са рад ни ка оба вља Фа-

кул тет за гра не ко је од ре ђу је Ми ни-

стар ство за здра вље, као што је пред-

Ова гра ђе вин ска се зо на на Ме ди цин-

ском фа кул те ту у Кра гу јев цу је по 

свом оби му ра до ва нај ве ћа у по след-

њих не ко ли ко го ди на. Мно го број ним 

ра до ви ма об у хва ће ни су и згра да и 

дво ри ште фа кул те те та.

На до град ња згра де от по че ла је у 

ав гу сту и ра до ви су за вр ше ни по чет-

ГРА ЂЕ ВИН СКИ РА ДО ВИ НА ЗГРА ДИ ФА КУЛ ТЕ ТА

ком но вем бра, та ко да је фа кул тет 

до био око 550 ква драт них ме та ра 

ко ри сног про сто ра, што ће би ти од 

огром ног зна ча ја, јер ће се на овај 

на чин вид но олак ша ти на ста ва. Ме-

ди цин ски фа кул тет на овај на чин до-

би ће осам ка би не та и че ти ри учи о-

ни це. 

При зе мље фа кул те та до би ло је по-

ту но но ви из глед. Хол ис пред сту-

дент ске слу жбе про ши рен је укла-

ња њем про сто ри ја у ко ји ма су би ле 

сме ште не књи жа ра и бив ша по шта. 

Про стор ко ји су за у зи ма ли ход ни ци 

са сту дент ском слу жбом, слу жбом за 

пост ди плом ску на ста ву и ана том ски 

ин сти тут пот пу но су ре кон стру и-

са не та ко да се на јед ном кра ју хо ла 

на ла зе сту дент ске слу жбе за сва три 

сме ра основ них сту ди ја, а на дру гом 

би бли о те ка и слу жба за пост ди плом-

ску на ста ву.

Про сто ри је у ко ји ма су се на ла-

зи ле чи та о ни ца и би бли о те ка ком-

плет но су ре но ви ра не и на ме ње не су 

ана то ми ји, док ће чи та о ни ца би ти из-

ме ште на на ме сто бив ше ди сек ци о не 

са ле. За вр ше так ра до ва при зе мља 

фа кул те та под ра зу ме вао је по ста вља-

ње под них мер мер них пло ча у свим 

про сто ри ја ма.

Преуређење дворишта ме ди цин-

ског факултета комплетно је за вр-

ше но. Предњи део дворишта је бе то-

ни ран и уоквирен травњаком док се 

паркинг простор налази иза згра де 

факултета.



6 / НОВЕМБАР / ПРОЗОР

БРУ ЦО ШИ ЈА ДА 
У ДВО РИ ШТУ 
ФА КУЛ ТЕ ТА

У пе так, 10. ок то бра 2008. го ди не, у 

дво ри шту Ме ди цин ског фа кул те та 

одр жа на је жур ка под на зи вом ЈОЈ 

МАЈ КО МО ЈА. Жур ка је по че ла у 21 

час, а по вод за ње но одр жа ва ње био 

је по че так но ве школ ске го ди не, као 

и по здрав до бро до шли це но вим сту-

ден ти ма, бру цо ши ма. Жур ка је тра-

ја ла је до 2 ча са по сле по но ћи, а све 

до та да обе ле жи ла ју је сјај на ат мос-

фе ра пра ће на ва тро ме том и до бром 

му зи ком.

ПРЕ ДА ВА ЊЕ ДОК ТО РА 
БО РИ СО ВА

По зна ти ру ски док тор Вик тор Алек-

сан дро вич Бо ри сов одр жао је пре да-

ва ње на те му “Би о хро но те ра пи ја” у 

че твр так 6. но вем бра 2008. го ди не у 

18 ча со ва у ам фи те а тру „Проф. др 

Ми ло сав Ко стић“ на Ме ди цин ском 

фа кул те ту у Кра гу јев цу. До ла зак др 

Бо ри со ва иза звао је ве ли ко ин те ре-

со ва ње, ка ко сту де на та и про фе со ра 

Ме ди цин ског фа кул те та у Кра гу јев цу, 

та ко и ве ли ког бро ја гра ђа на. Пре да-

ва њу су  при су ство ва ли и па ци је на та 

из Кра гу јев ца, ко ји су уз по моћ ове 

ме то де и проф. Бо ри со ва ус пе ли да 

по бе де сво ју те шку бо лест.

У Мо скви док тор Бо ри сов ру ко-

во ди Цен тром за би о хро но те ра пи ју, 

ко ју је лич но осно вао и где ле чи љу-

де из це лог све та. На тој кли ни ци из-

ле че ни су па ци јен ти ко ји су  обо ле ли 

од нај те жих бо ле сти.. 

Зва ње про фе со ра сте као је 2003. 

го ди не, по се ду је 15 ба зич них ме ди-

цин ских спе ци јал но сти, ре до ван је 

члан Европ ске ака де ми је на у ка, има 

12 па те на та и 48 об ја вље них на уч них 

ра до ва. 

У осно ви здрав стве них ме то ди ка 

кли ни ке др Бо ри со ва на ла зе се прин-

ци пи са вре ме не си стем ске ре ха би ли-

то ло ги је. Кли нич ка ме ди ци на на у чи-

ла је да до бро из ла зи на крај с мно гим 

те шким обо ље њи ма, али по сле укла-

ња ња или ком пен за ци је бо ле сти пред 

па ци јен том се по ста вља про блем по-

пра вља ња здра вља. Здрав ор га ни зам 

по сма тра се као си стем с ви со ким 

ни во ом уре ђе но сти, као хар мо ни-

ја жи вот них би о рит мо ва, као што су 

ри там ди са ња, ср ча ни ри там. По ре-

ме ћај јед ног рит ма до во ди до раз во ја 

бо ле сти. Об но ва нор мал не хар мо ни је 

би о рит мо ва – ме тод хро но фо то те ра-

пи је – јед на је од ори ги нал них ме то-

ди ка здрав стве ног опо ра вља ња, ко-

ју је из ми слио др Бо ри сов. У спо ју с 

ма ну ел ном те ра пи јом, осте о па ти јом 

и хи ру до те ра пи јом ме тод хро но фо-

то те ра пи је омо гу ћа ва да се спро ве-

де ефи ка сна ре ха би ли та ци ја та квих 

обо ље ња, као што су по вре да ле ђа, 

па ре зе и па ра ли за тра у мат ског по-

ре кла, де чи ја це ре брал на па ра ли за, 

обо ље ња крв них су до ва (ар те риј ски 

ви со ки при ти сак, ми гре не), низ ги-

не ко ло шких обо ље ња и др. 

Дру ги пра вац ра да цен тра је сте 

те ра пи ја бо ле сти по ве за них с иму но-

де фи ци ти ма. Мно го број ни стре со ви 

иза зва ни не по вољ ном еко ло ги јом, по-

ве ћа ним нер вно-емо ци о нал ним оп те-

ре ће њем, као и хро нич ним обо ље њи-

ма ко ја по сто је код чо ве ка, до во де до 

по ре ме ћа ја иму ног си сте ма и као по-

сле ди ца има ју на ста нак но вих те шких 

бо ле сти, ра чу на ју ћи ту и он ко ло шке. 

Ори ги нал на апа ру та ра, на пра вље на 

у кли ни ци др Бо ри со ва омо гу ћи ла је 

да се знат но по бољ ша ста ње иму ног 

си сте ма. И, на рав но, нај ва жни ји пра-

вац ра да Цен тра је сте ре ха би ли та ци ја 

он ко ло шких па ци је на та. Ори ги нал на 

ме то ди ка др Бо ри со ва, за сно ва на на 

се лек тив ној хро но фо то те ра пи ји, омо-

гу ћа ва да се спро во ди ре ха би ли та ци-

ја бо ле сни ка са ду бин ским ту мо ри ма, 

као и ме та ста за ма, и омо гу ћа ва да се 

по стиг ну је дин стве ни ре зул та ти у ре-

ха би ли та ци ји па ци је на та ко ји су већ 

има ли опе ра тив но, хе ми о те ра пиј ско 

или зрач но ле че ње, сма њу је про це-

нат ком пли ка ци ја и ри зик ре ци ди ва 

бо ле сти.

Цен тар би о хро но те ра пи је по сто ји 

око 18 го ди на. Ра дио је у об ли ку са-

на то ри ју ма-про фи лак то ри ју ма МТТУ 

МА МА од 1998. го ди не. Го ди не 2007. 

је пре и ме но ван у Цен тар се лек тив не 

хро но фо то те ра пи је.
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НА ЦИ О НАЛ НА 
АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈА 
СТУ ДЕ НА ТА 
ФАР МА ЦИ ЈЕ

NAP Ser, На ци нал на асо ци ја ци ја сту-

де на та фар ми ци је, ор га ни за ци ја је 

ко ју чи не сту ден ти фар ма ци је Бе о-

гра да, Ни ша, Но вог Са да и, од ско ро, 

сту ден ти фар ма ци је Ме ди цин ског 

фа кул те та у Кра гу јев цу. Про је кат ко-

ји је ре а ли зо ван на не шем фа кул те ту 

је од ла зак на Пр ви на ци о нал ни кон-

грес сту де на та фар ма ци је, ко ји ће се 

одр жа ти у пе ри о ду од 20. до 23. но-

вем бра 2008. го ди не у ор га ни за ци ји 

NAP Ser-а. Ове го ди не је сту ден ти ма 

из Кра гу јев ца усту пље но 10 ме ста. 

Спро ве де на је ан ке та о за ин те ре со-

ва но сти за уче шће на кон гре су ме ђу 

сту ден ти ма тре ће и че твр те го ди не 

фа ма ци је. Кри те ри ју ми за од ла зак 

на кон грес  би ли су ви си на про сеч не 

оце не, и да у то ку 2008. го ди не ни-

су по се ти ли ни је дан од кон гре са о 

тро шку фа кул те та. Тих де се то ро сту-

де на та ко ји ће уче ство ва ти на овом 

кон гре су су: Сне жа на Кр пић, Ми ли-

ца Ми ло ва но вић, Ми ле на Ју ри ше вић, 

Ма ри на Ми јај ло вић, Иси до ра Сто јић, 

Ана Ра ди во је вић, Оли ве ра Ми ло ва-

но вић, Дра га на Вуч ко вић, Еуђе ни ја 

Ар де ле ан и Ана Бла го је вић. Фа кул-

тет сно си све тро шко ве за ових де се-

то ро сту де на та. 

ДР ЖАВ НА МЕ ДИ ЦИН СКА АКА ДЕ МИ ЈА ИВА НО ВО

Ме ди цин ски фа кул тет је у че твр так, 6. но вем бра 2008. го ди не по се ти ла де-

ле га ци ја Др жав не ме ди цин ске ака де ми је из Ива но ва. Том при ли ком проф. 

др Ол га Ана то љев на На за ро ва, про рек тор за на уч но-ис тра жи вач ки рад и ме-

ђу на род ну са рад њу и ру ко во ди лац Ка те дре за те ра пи ју и ам бу лант ну ме-

ди ци ну, пред ста ви ла је ову ви со ко о бра зов ну ин сти ту ци ју про фе со ри ма, аси-

стен ти ма и сту ден ти ма на шег фа кул те та. Про фе сор ин тер не ме ди ци не, Ол га 

На за ро ва, одр жа ла је пре да ва ње на те му „Хи пер тен зи ја“. Ме ди цин ски фа-

кул тет у Кра гјев цу на ста вља сво ју прак су уна пре ђе ња и оса вре ме ња ва ња 

на ста ве са рад њом са ме ди цин ским фа кул те ти ма из Евро пе. 

ПЕ ХАР ЗА БРУ ЦО ШЕ

Бру цо ши Ме ди цин ског фа кул те та у 

Кра гу јев цу про сла ви ли су се 26. ок то-

бра 2008. го ди не осва ја њем пр вог ме-

ста на уни вер зи тет ском так ми че њу у 

фут са лу. Так ми че ње ко је се одр жа ло 

у јед ном да ну на отво ре ном те ре ну 

на При род но-ма те ма тич ком фа кул-

те ту от по че ло је до бро по наш тим ко-

ји је до био лак шу гру пу у ба ра жу од 

укуп но че ти ри у ко је је сме ште но 11 

еки па. 

У по лу фи на лу на ша еки па са ста-

ла се са Про род но-ма те ме тич ким 

фа кул те том и по бе дом од 5:4 пла си-

ра ла се у фи на ле где их је до че ка ла 

еки па Прав ног фа кул те та. По бе дом 

од 1:0 еки па бру цо ша са ме ди ци-

не осво ји ла је пе хар, а за нај бо љег 

игра ча тур ни ра про гла шен је Во ји-

слав Пе рић, сту дент на Ин те гри са-

ним ака дем ским сту ди ја ма  – ма ги-

стар фар ма ци је ко ји је та ко ђе по нео 

пе хар са так ми че ња. 

По бед нич ку еки пу на кон так ми че-

ња при мио je де кан Ме ди цин ског 

фа кул те та проф. др Не бој ша Ар се-

ни је вић ко ји је од бру цо ша до био по-

бед нич ки пе хар. На овом раз го во ру 

по стиг нут је до го вор о обез бе ђи ва њу 

тер ми на у спорт ским са ла ма за тре-

нин ге на ших спор ти ста.
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