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УПИС 2014
СЈАЈНИ ДАНИ 

СРПСКЕ
ФИЗИОЛОГИЈЕ 
У КРАГУЈЕВЦУ

Средином јула месеца 2014. го-
дине Факултет медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу са успе-
хом је заокружио још један уписни 
рок.  У месецима пре тога, још пре 
објављивања званичног конкурса, 
трајало је интензивно интересо-
вање кандидата за будуће студенте 
ФМН. Коначно, предаја докумената 
је обављена 2, 3. и 4. јула.

Најважнији део уписног процеса, 
пријемни испити, одржани су 7, 8, 9. 
и 10. јула тако да је сваки студијски 
програм имао свој дан на Факултету 
за полагање и исти интервал, од 12 
до 15 сати. Резултати пријемних 
испита и коначне ранг листе дали су 
одговор на питање који су 
кандидати стекли 
право да поста-
ну нови сту-
денти Фа-
култета 
меди-
цин-
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д р ј у
кандидати стекли
право да поста-
ну нови сту-
денти Фа-
култета
меди-
цин-

Крагујевац је 28. фебруара 2014. 
године био, бар за тренутак, апсо-
лутни центар физиолошке науке у 
Србији, а и на ширем плану. Прво 
је у преподневним часовима један 
од највећих и најцитиранијих науч-
ника из области кардиоваскулар-
них истраживања у свету, проф. др 
Наранжан Дала, редовни професор 
Универзитета Манитоба у Винипегу 
у Канади промовисан у звање по-
часног доктора наука Универзитета 
у Крагујевцу. Проф. др Наранжана 

Далу у ово звање је промови-
сао ректор Универзитета 

у Крагујевцу, проф. др 
Слободан Арсенијевић. 

Пре приступне беседе 
проф. др Наранжана 
Дале уводну реч о њему 
је, у име предлагача, Фа-

култета медицинских 
наука, одржао проф. др 
Владимир Јаковљевић, 

који је истакао значај 
промоције управо 

о в а к в е 

ских наука.
После тога остао је најлагоднији 

део посла, процедура самог уписа 
на Факултет која је обављена 14, 
15, 16. и 17. јула. Факултет меди-
цинских наука Универзитета у 
Крагујевцу тако је у прву годину 
интегрисаних академских студија за 
школску 2014/2015. годину уписао 
88 студената медицине, 84 студента 
фармације и 24 студента стомато-
логије, настављајући своју позна-
ту праксу да се сви студенти прве 
године интегрисаних академских 
студија уписују на школовање о 
трошку буџета.  На оба програма 
Основних струковних студија (стру-
ковна медицинска сестра/техничар 
и струковни физиотерапеут) упи-
сано је по 44 студента, 14 на буџету 
и 30 самофинансирајућих.

Општи одзив на конкурс за упис 
на Факултет медицинских наука 
био је као и увек  велики, са више 
пријављених кандидата на свако 
студентско место. Тако је након 
још једне уписне грознице Факул-
тет добио нову генерацију студе-
ната, пред којом су велика 

очекивања, као и пред 
њиховим претход-
ницима.
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комисијом. Асистент на Катедри за 
физиологију, др Владимир Живковић 
бриљантно је презентовао резултате 
свог истраживања пред комисијом 
у саставу:

1. Проф. др Наранжан Дала 
2. Проф. др Михајло Спасић
3. Проф. др Драган Ђурић
4. Проф. др Олга Пеханова
5. Проф. др Гвозден Росић

На овај начин су за комплетну 
научну заједницу, барем у области 
физиолошких и целокупних меди-

цинских наука постављени нови 
стандарди, који треба свима да буду 
подстрек за слична остварења у 
будућности.

Сјајан међународни научни 
догађај употпунило је предавање 
драгих гостију из Словачке, проф. 
др Владимира Штрбака и проф. др 
Олге Пеханове за студенте после-
дипломских студија у суботу, 01. 
03, у склопу њихових редовних ак-
тивности као гостујућих професора 
Факултета медицинских наука.

Проф. др Наранжан Дала про-
фесор је Универзитета Манитоба 
у Винипегу у Канади, ангажован у 
Истраживачком центру Болнице 
Светог Бонифација тог универ-
зитета. Више од 20 година био је 
генерални секретар и председ-
ник Међународног друштва за 
истраживање срца. Оснивач је 
Међународне академије кардиова-
скуларних наука чији је извршни 
директор од 1996. године. Познат 
је по промоцији кардиоваскуларне 
науке и медицине широм света. 
Последњих 26 година главни је 
уредник познатог међународ-
ног часописа ,,Молекуларна и 
ћелијска биохемија’’. Аутор је и 
уредник преко 50 књига из обла-
сти кардиоваскуларних болести. 
У својој листи публикација има 
776 библиографских јединица, од 
којих је 606 у целини објављено 
у часописима са CC/SCI листе, а 
170 у књигама и монографијама. 
Цитиран је преко 14 000 пута.

Проф. Дала иначе је већ више 
пута био гост Факултета медицин-
ских наука у Крагујевцу. У пла-
ну је развијање шире сарадње са 
институцијом чији је он оснивач 
и садашњи почасни директор и 
најбитнији је фактор ширег по-
везивања ФМН са научницима из 
ове области у свету.  

ПРОФЕСОР ДР 
НАРАНЖАН ДАЛА 

људске и научне величине у по-
часног доктора наука Универзитета 
у Крагујевцу.

Након тога у свечаној сали 
Ректората одржан је заједнички 
међународни научни скуп Друштва 
физиолога Републике Србије и 
Факултета медицинских наука на 
коме су предавачи били: проф. др 
Владимир Штрбак и проф. др Олга 
Пеханова, гости из Словачке ака-
демије наука у Братислави, као и 
еминентни научници из Србије: 
проф. др Михајло Спасић, проф. 
др Драган Ђурић и асс. др Драган 
Хрнчић. На крају овог скупа, пред-

седник Друштва физиога Србије, 
проф. др Владимир Јаковљевић је 
са председником номинационог 
комитета овог удружења, проф. 
др Драганом Ђурићем уручио два 
признања:

Асс. др Драгану Хрнчићу за изу-
зетан докторат из области физи-
олошких наука у 2013. години и 
посебно значајно признање: Златну 
медаљу ДФС проф. др Небојши 
Арсенијевићу за његов неизмеран 
допринос у обнављању рада ДФС 
у претходном периоду.

Овај сјајни научни дан добио је 
свој завршни епилог у послеподне-
вним часовима када је по први пут 
на Факултету медицинских наука 
и Универзитету у Крагујевцу једна 
докторска дисертација одбрање-
на на енглеском језику и то пред 
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ 
ДАН БУБРЕГА
УЗ ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
НОВЕ МОНОГРАФИЈЕ И 
СЕМИНАР КМЕ

Светском дану бу-
брега и ове године 
посвећена је дужна 
пажња на Факултету 
медицинских наука. 
Поводом ове светске 
манифестације 14. 
марта 2014. године у 
амфитеатру факул-
тета представљена 
је нова моногра-
фија-уџбеник доц. 
др Дејана Петровића 
,,Хронична болест бубрега у кли-
ничкој пракси’’ и одржан семинар 
Континуиране медицинске едукације 
,,Поремећај метаболизма минерала 
и коштаног ткива у хроничној бо-
лести бубрега’’.

Светски дан бубрега ове године 
био је 13. март. Овај дан обележава 
се од 2006. године, другог четвртка 
у месецу марту, са циљем да повећа 
свест о важности бубрега за цело-
купно здравље и да се у целом свету 
смањи учесталост болести бубрега 
и са њима повезаних болести. Ово-

годишњи слоган манифестације био 
је ,,БУБРЕЗИ СТАРЕ, БАШ КАО И 
ВИ - Брините о њима и саветујте 
се са Вашим лекаром’’.

Овај скуп окупио је врхунска име-
на српске нефрологије и широку 
заједницу нефролога Србије који су 
још у уводном делу здушно хвалили 
напоре доц. др Дејана Петровића на 
више нивоа. Први је свакако предано 
објављивање нових уџбеника који 
се међусобно допуњују, а заједно 
употпуњују стручну нефролошку 
литературу у Србији. Друго поље је 
труд уложен у редовно организовање 
оваквих скупова који окупљањем 
врха струке сублимирају научну 
мисао те области.

Присутне је испред Факултета 
медицинских наука поздравила проф. 
др Марина Петровић, продекан и 
један од рецензената књиге. Реч су 
имали и други рецензенти након чега 
је почео семинар КМЕ ,,Поремећај 
метаболизма минерала и коштаног 
ткива у хроничној болести бубрега’’. 
Организатори семинара акредито-

ваног од Здравственог савета Србије 
који је носио шест бодова за слушаоце, 
били су Српско лекарско друштво-
Окружна подружница Крагујевац, 
Факултет медицинских наука Уни-
верзитета у Крагујевцу и Клинички 
центар Крагујевац. Руководилац 
семинара и координатор целокупног 
обележавања Светског дана бубре-
га био је доц. др Дејан Петровић, 
директор Клинике за урологију и 
нефрологију КЦ Крагујевац и шеф 
Катедре за нефрологију Факултета 
медицинских наука.
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Доц. др Дејан Петровић,
аутор:

,,Хронична болест бубрега је 
велики здравствени проблем 
распрострањен широм света. У 
свету болује око 50 милиона људи 
од прогресивне хроничне болести 
бубрега, а један милион људи се 
лечи методама за замену функције 
бубрега. Хронична болест бубре-
га је прогресивна, а са опадањем 
функције бубрега јављају се и бројне 
компликације, од којих највећи 
значај имају кардиоваскуларне 
болести. 

... Циљ овог уџбеника је да по-
могне лекарима на постдипломским 
студијама и у клиничкој пракси да 
се упознају са факторима ризика, 
патофизиолошким механизмима, 
раним откривањем, превенцијом 
и основним принципима савре-
меног лечења хроничне болести 
бубрега.’’

Проф. др Милета Поскурица, 
рецензент:

 ,,... значајан допринос домаћој 
стручној литератури из области 
клиничке праксе али и базичне 
стручне литературе која ће бити 
занимљива ширем кругу корисника 
у области нефрологије и интерне 
медицине.

... Систематизован на јасан и 
разумљив начин са прегледним 
шематским приказима, овај рукопис 
пружа читаоцу потпуну, брзу и 
доступну информацију о елемен-
тима патофизиологије појединих 
клиничких ентитета, њиховом 
клиничком току, дијагностичким 
процедурама и терапијским пре-
порукама.’’

МОНОГРАФИЈА ПОСЕТА ПРОФ. ФИНДЕРЛЕА

Проф. др Жарко Финдерле, ван-
редни професор физиологије на Ме-
дицинском факултету у Љубљани 
и визитинг професор Факултета 
медицинских наука био је у редовној 
радној посети Крагујевцу од 20. до 
22. марта 2014. године. Прво је 21.03. 
одржао предавање за додипломс-
ке студенте Интегрисаних академ-
ских студија фармације из области 
кардиоваскуларног система, да би 
22.03. одржао предавање за студенте 
докторских студија и остале заин-
тересоване на теме:

1. Хипербарична оксигенација и 
радијацијске повреде

2. Физиологија висине 
3. Методе за процену микроцирку-

лације.

Део распореда проф. Финдерлеа 
била је и посета Институту факул-
тета медицинских наука, конкретно 
лабораторијама Катедре за физио-
логију. У разговору са колегама са 
ФМН дефинисани су правци даље 
научно-истраживачке сарадње, 
поготову у погледу потенцијалног 
билатералног пројекта за који су се 
пријавили Факултет медицинских 
наука и Медицински факултет у 
Љубљани. Имајући у виду поља 

интересовања проф. Финдерлеа, у 
најави је скоро конструисање мале 
хипербаричне коморе за експери-
менталне животиње, која би додатно 
унапредила научно-истраживачки 
рад на ФМН. Проф. Финдерле из-
рекао је похвале и за ентузијазам 
којим је конструисана нова опрема 
будуће лабораторије за бихејвиорална 
истраживања.
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На Факултету медицинских наука 
27. марта 2014. године предавање је 
одржао проф. др Ненад Игњатовић 
на тему: ,,Нано честични композитни 
биоматеријали у регенеративној 
медицини и стоматологији”. 

ПРЕДАВАЊЕ ПРОФЕСОРА 

НЕНАДА ИГЊАТОВИЋА

Један од водећих светских 
стручњака из области матичних 
ћелија проф. др Мајлинда Лако 
одржала је 18. јуна 2014. године 
предавање на Факултету медицин-
ских наука на тему “Seeing through 
stem cells”. Проф. Лако је редовни 
професор Универзитета у Њукаслу 
и визитинг професор Факултета 

ПРЕДАВАЊЕ
ПРОФ. ДР 
МАЈЛИНДЕ ЛАКО

медицинских наука у Крагујевцу, 
члан је Међународног друштва за 
истраживање матичних ћелија и 
уредништва престижног светског 
магазина ,,Stem Cells’’.

Тема њеног предавања одр-
жаног у Плавој сали пре свега 
се односила на коришћење ма-
тичних ћелија за побољшање 
вида и покушај прављења нове 
мрежњаче. У том поступку поста-
вља се питање механизма – како 
,,натерати’’ матичну ћелију у ла-
бораторији да се развије до нивоа 
ћелије ока. Захваљујући условима 
које струка има у Великој Бри-
танији они те ћелије већ користе 
за лечење клиничких болести. 
Пројекат Центра за матичне ће-
лије у Крагујевцу који се ближи 
својој реализацији зато даје наду 
да ће Србија ускоро имати исте 
услове за борбу против тешких 
болести. О томе говори и знатан 
број истраживача и докторанада 
Факултета медицинских наука који 
је присуствовао предавању.
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МЕДИЦИНИЈАДА

2014.

Факултет Медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу освојио 
је друго место на Медицинијади 
2014. и то другу годину за редом. 
Прво место у генералном пласману 
освојио је Медицински факултет 
из Новог Сада, а треће Београдски 
медицински факултет.

Медицинијада 2014. одржана је 
у Будви од 9. до 14. маја и овај цр-
ногорски град  поново је показао 
своје адуте у организацији оваквих 
скупова. Величина града, спортска 
инфраструктура, медитеранска ат-
мосфера и лепо време дали су до-
бре предуслове за удобан боравак, 
адекватно такмичење и одлично 
дружење.

Друго место освојено је још 
убедљивије него прошле године, 
са 26 бодова у генералном пласману 
(Нови Сад 38, Београд 23). Најсјај-
нија одличја и три бода за коначну 
табелу донели су мушкарци у кросу, 
предвођени државним репрезента-
тивцем у паратриатлону Лазаром 
Филиповићем, девојке у кошарци, 
са четири прволигашке играчице из 

крагујевачких клубова и мушкар-
ци и девојке у рукомету, који су 
већ годинама симбол изврсности 
Факултетског спортског друштва 
,,Медицинар’’, јер су претходних 
година само по једном паузирали 
у освајању првих места. 

Друго место и два бода освојили су 
мушкарци у кошарци, стрељаштву и 
стоном тенису, девојке у стрељаштву 
и мешовита екипа у шаху. Памтиће 
се врло споран исход кошаркашког 
финала када је екипа ФМН низом 
судијских одлука, посебно  у по-
следњем минуту утакмице, остала 
без победе.
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ГЕНЕРАЛНИ ПЛАСМАН

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 38

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ 26

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД 23

Бодове за Факултет медицинских наука освојили су:

1. место (3 бода) крос (м) кошарка (ж) рукомет (ж) рукомет (м)

2. место (2 бода) кошарка (м) стрељаштво (м) стрељаштво (ж) стони тенис (м) шах (мж)

3. место (1 бод): футсал (ж) тенис (м) тенис (ж) пливање (м)
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Треће место и један бод освоји-
ли су девојке у футсалу и тенису и 
мушкарци у тенису и пливању.

Медицинијада 2014. памтиће 
се и по озбиљним пропустима у 
организацији (организатор Меди-
цински факултет из Новог Сада), 
са многим догађајима и ексцесима 
који до сада нису виђени од стране 
организатора, па чак и судија. По 
први пут на крају Медицинијаде 
нису додељени пехари другопла-
сираној и трећепласираној екипи, 
а на званичном састанку декана 
факултета учесника саопштен је 
погрешан исход генералног пласма-
на по коме је ФМН био трећи (!?). 
Томе треба додати и већ поменуто 
спорно кошаркашко финале, а по-
датак за неверицу представљају и 
две забележене туче судија које су 
судиле исте мечеве. 

У процени резултата Факултета 
медицинских наука на Медицинијади 
2014. треба поменути и неколико 
чињеница које ће допринети објек-
тивном вредновању. Нови Сад је још 
једном убедљиво и недвосмислено 
однео прво место, без могућности да 
га други и трећи угрозе. ФМН долази 
на Медицинијаде са далеко мањим 
бројем такмичара од београдског 
и новосадског факултета. Десетак 
такмичара ,,Медицинара’’ одустало 
је од наступа на Медицинијади непо-
средно пред почетак манифестације 
због промене термина полагања 

модула на њиховим студијским про-
грамима, што је неке екипе оставило 
без кључних играча.

Све у свему, разлога за задо-
вољство има много. Одличан ре-
зултат на главном факултетском 
такмичењу и лепо проведено време 

у Будви, организација спортског 
живота на Факултету и даље даје 
видљиве плодове, Спортско друштво 
,,Медицинар’’ има обезбеђене усло-
ве за редован, неометан и плански 
рад – термине за тренинге, опрему, 
стручно вођство... И што је најваж-
није, спорт се изнова потврђује као 
окупљајући фактор на Факултету, 
који на терену и око њега од сту-
дената, предавача и запослених на 
ФМН прави једну велику породицу, 
која такав утисак и оставља где год 
да се појави.
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Сребрна медаља наше женске 
рукометне репрезентације освојена 
на Светском првенству одржаном у 
Србији од 6. до 22. децембра, у том 
периоду направила је поприлич-
ну еуфорију у целој земљи. Мало 
је познато да је шеф медицинског 
тима те наше националне селекције 
проф. др Владимир Јаковљевић, 
продекан Факултетa медицинских 
наука у Крагујевцу и шеф катедре 
за спортску медицину. У ситуацији 
када је одржавање најбољег могућег 
физичког и здравственог стања иг-
рачица императив, са тако вели-
ким бројем утакмица у тако малом 
броју дана као што је био случај на 
том шампионату, онда се тек може 
наслутити озбиљност улоге проф. др 
Владимира Јаковљевића и његовог 
тима у целој причи. Сами захте-
ви тог нивоа такмичења захтевају 
врхунску стручност медицинског 
тима, а томе треба додати и тешке 
и непредвиђене задатке који се у 
спорту подразумевају, а треба их 
решити у тренутку, као што је повреда 
капитенке Андрее Лекић пред само 
финале тог Светског првенства.

Проф. Јаковљевић био је овог лета 
део још једне успешне акције наше 
репрезентације која се квалификовала 
за Европско првенство за жене које 
ће у децембру 2014. бити одржано 
у Мађарској и Хрватској.

ПРОДЕКАН 
РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ

ПРИЈЕМ ЗА СПОРТИСТЕ

Поводом освајања другог места 
Медицинијади, декан Факулте-
та медицинских наука, проф. др 
Предраг Чановић, приредио је 30. 
маја 2014. год. пријем за спортисте 
Факултетског спортског друштва 
,,Медицинар’’. Медицинијада 2014. 
била је  38. по реду и одржана је у 
Будви од 9. до 14. маја. Друго место 
освојено је у  конкуренцији петнаест 
факултета из Србије и окружења 
чиме овај успех још више добија 
на значају. 

Спортисти ,,Медицинара’’ ос-
војили су по четири златне и брон-
зане медаље и пет сребрних. Златна 
одличја понеле су кошаркашице, 
рукометашице, рукометаши, атлети-
чари, сребрна шахисти, кошаркаши, 
бронзана тенисери итд. 

Пријем је традиционално одржан 
у ресторану Факултета медицинских 

наука уз присуство медија и гостију, 
а спортисте и присутне први је поз-
дравио проф. др Предраг Чановић 
уз честитке, пре свега, на одличним 
резултатима. Том приликом додељени 
су дресови члановима ,,Медицинара“ 
који се опраштају од такмичења, 
а посебне златне медаље уручене 
су члановима мушке кошаркашке 
екипе који нису имали прилике да 
их освоје на терену услед ,,посеб-
ног’’ суђења у финалу. Симболичне 
медаље уручене су и највернијим 
навијачима из редова професора, 
а наставак вечери протекао је у 
пријатној атмосфери, уз дружење 
и сабирање утисака. 
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ИЗЛОЖБА КАРИКАТУРА
ПРЕДРАГА КОРАКСИЋА 
КОРАКСА

У галерији Факултета медицинских 
наука у Крагујевцу 10. маја 2014. го-
дине отворена је изложба карикатура 
Предрага Кораксића Коракса једног 
од најпризнатијих српских карика-
туриста. Чувени ,,Corax’’ представио 
се крагујевачкој публици изложбом 
,,Дежа ви’’ коју су чинили његови, 
како је сам рекао, ,,врући’’ радови 
из претходних неколико месеци. 
Турбулентна свакодневица видела 
се кроз 60 изложених карикатура 
на начин својствен овом уметни-
ку. Горки тренуци и појаве имали 
су хуморни обрт у игри духа ових 
цртежа, док је сама тема скретала 
пажњу на феномен поновног про-
живљавања појава, људи и чини се, 
читавих циклуса за које се мислило 
да су већ део прошлости. 

 
Детаљи из свакодневице за које 

најчешће помислимо да смо их само 
ми констатовали централни су пред-
мет пажње овог уметника који са-
тисфакцију за невеселу стварност 
налази у подсмевању њој самој као и 
њеним главним глумцима. Предраг 
Кораксић Коракс траје већ више од 
пола века на српској сцени и сама 
та чињеница поприлично говори 
о једном карикатуристи с обзиром 
на немилосрдни точак историје 
који се непрекидно окреће на овим 
просторима. Мењали су се режими, 
властодршци и уређења, али Коракс 
је трајао, као и његова склоност 

ка бескомпромис-
ности, стваралач-
кој и личној, што 
се јасно види кроз 
његову биогра-
фију. Ретко где су 
увезани на истом 
месту тако богат 
смех, и тако јасна, 
артикулисана и ад-
ресирана критика 
као код Предрага 
Кораксића.

Публику на отварању изложбе 
чинили су махом млади људи и то 
углавном студенти Факултета ме-
дицинских наука па је било интере-
сантно видети њихове реакције као 
генерације која је рођена 90-их и није 
непосредно била упозната са тим 
делом домаће историје и истовремено 
вероватно најпознатијим периодом 
Кораксићевог стваралаштва. Међу-
тим, искра доброг духа и оштроумног 
хумора поново је потврдила да брзо 
разгаљује срца младих људи окренутих 
будућности. Њихови коментари били 
су неспутани, а најинтересантнији 
део вечери била је комуникација 
самог уметника са публиком када 
су заједно коментарисали изложене 
карикатуре уз занимљива питања 
младих посетилаца и још занимљивије 
одговоре популарног Коракса. Излож-
ба је трајала пар месеци у галерији 
Факултета медицинских наука па су 
пролазници радо застајали испред 
препознатљивих радова гледајући 
сопствену стварност на другачији 
начин. 

Предраг Кораксић Коракс рођен 
је у Чачку, у Земуну је завршио гим-
назију, а на Београдском универзите-
ту студирао је архитектуру. Још као 
гимназијалац почео је да објављује 
карикатуре, прво у листу ,,Јеж’’, а 
онда у листу ,,Рад’’, што му је било 
прво стално запослење. Двадесет 
пет година радио је у Вечерњим 
новостима где је 1993. године добио 
отказ због неслагања са уређивачком 
политиком. Значајан траг оставља 
и у недељнику ,,Време’’ одакле од-
лази 2005. такође због неслагања 
са уређивачком политиком. Од 
1988. године радио је за неколико 
независних листова који су један за 
другим гашени репресијом режима: 
,,Демократија данас’’, ,,Економска 
политика’’, ,,Борба’’ и посебно ,,Наша 
борба’’,  где је радио свакодневно 
од првог броја. Од 1988. године 
ради у листу ,,Данас’’ који опстаје 
упркос притисцима власти и у њему 
свакодневно објављује актуелну 
карикатуру.

Стални је сарадник портала 
,,Слободна Европа’’, повремено 
објављује карикатуре у неколико 
светских листова, а у последње вре-
ме најчешће у магазину ,,Courrier 
international’’ који је у власништву 
листа ,,Монд’’. Добитник је великог 
броја домаћих награда и неколи-
цине интернационалних. Носилац 
је ордена ,,Витез части’’ којим  га 
је одликовала влада Француске 
републике.

Предраг Кораксић

КОРАКС
Биографија



1122. ПРОЗОР / СЕПТЕМБАР / 2014.

P
R
O
Z
O
R

ПОМОЋ
УГРОЖЕНИМА СА ФАКУЛТЕТА

МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

СТУДЕНТИ
ФАКУЛТЕТА
ПОМАЖУ ЧАЧКУ
(вест преузета са РТС-а,
мај 2014.)

Током ванредне ситуације на 
територији Србије изазване ката-
строфалним поплавама и Факултет 
медицинских наука учествовао је на 
свој начин у општој акцији помоћи 

Студенти са Факултета ме-
дицинских наука помагали су у 
рашчишћавању подручја која су 
страдала у досадашњим поплавама. 
Десеторо младића са завршних 
година факултета заједно са својим 
предавачима помагали су на под-
ручју општине Чачак.

Оно што су до јуче од својих про-
фесора научили теоријски су, како 
кажу студенти факултета, показали 
и у пракси.

угроженима. Још у јеку највеће опас-
ности на угроженим подручјима, од 
суботе 17. маја, на Факултету је била 
прикупљана помоћ која је дистрибу-
ирана тамо где је тог тренутка била 

најпотребнија. Добар део усмераван 
је нпр. ка Геронтолошком центру 
Крагујевац где су се у значајној мери 
ангажовали и студенти волонтери 
Факултета медицинских наука. У 
Чачак је 22. маја отишла прва група 
од 12 студената која је учествова-
ла у целодневној акцији асанације 
терена за коју је планирано више 
понављања.

Све акције спровођене су у са-
радњи и координацији Факултета, 
Универзитета, Института за јавно 
здравље Крагујевац и студентских 
организација – Студентског пар-
ламента ФМН, Универзитетског 
парламента и IFMSA (Међународне 
федерације удружења студената 
медицине). 



22. ПРОЗОР / СЕПТЕМБАР / 2014.12

P
R
O
Z
O
R

ПОМОЋ СТОМАТОЛОГА 
РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА 

Дана 22.05. у оквиру Недеље здра-
вља уста и зуба студенти и сарадници 
Интегрисаних академских студија 
стоматологије уручили су помоћ 
расељеним лицима из општине 
Обреновац, смештеним у Герон-
толошком центру Крагујевац са 
којим овај студијски програм има 
сарадњу од раније. 

Првобитна манифестација обе-
лежавања Недеље здравља уста и 
зуба одложена је услед ванредне 
ситуације, па су стога овим скром-
ним гестом наставници, сарадни-

Са адекватном опремом фил-
тер маскама, чизмама, рукавицама, 
пумпама и осталим неопходним 
средствима, ови храбри момци кре-
нули су да, заједно са припадницима 
Института за јавно здравље, де-

зинфикују куће (12.000 м2 односно 
око 120 објеката) које су страдале 
у поплавама. 

У групи од десет момака било је 
и студената који су из градова угро-
жених поплавом. Из Смедеревске 

Паланке био је Душан Величковић 
који је на петој години студија. “Жеља 
ми је да мој град буде као што је био, 
али и да помогнем свима који су 
страдали”, изјавио је Душан. 

Заједно са студентима кренула 
је и асистент Гордана Ђорђевић, 
епидемиолог, која им је помагала и 
бринула о њиховој безбедности. 

“Све оно што знају моћи ће да при-
мене на терену, у складу са мерама пре-
венције са којима су момци упознати”, 
изјавила је Гордана Ђорђевић. 

Наредних дана студенти осталих 
факултета Универзитета у Крагује-
вцу организоваће се око одласка на 
рашчишћавање и осталих угрожених 
подручја. 

ци  и запослени на ИАСС заједно 
са студентима желели да покажу 

страдалима у поплавама да нису 
сами. 
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Акција је према обичају изведена у Кабинету за ургентну медицину, 
а свој удео у одзиву сигурно је имало и стање у читавој замљи изазвано 
катастрофалним поплавама тих дана, када су сви људски и материјални 
капацитети државе стављени у службу, па је добровољно давање крви 
било један од првих доступних начина за студенте ФМН да се пружи 
помоћ.

Организатори акције, Факултет медицинских наука, Црвени крст 
Крагујевца и Служба за трансфузију крви КЦ Крагујевац изразили су 
велику захвалност свим учесницима у акцији чији резултати охрабрују 
и подстичу на још већу будност у следећим извођењима. 

На Факултету медицинских наука 
19. маја 2014. одржана је редовна 
мајска акција добровољног давања 
крви. У акцији је прикупљено 42 
јединице крви чиме је Факултет 
медицинских наука још једном 
имао највећи број давалаца међу 
факултетима Крагујевачког уни-
верзитета. Значајно је рећи и то да 
је 16 добровољаца морало да буде 
одбијено из медицинских разлога 
што значи да се акцији одазвало 
укупно 58 давалаца. 

УСПЕШНА АКЦИЈА 

ДОБРОВОЉНОГ 
ДАВАЊА КРВИ

У делу адаптираних просторија 
Института Факултета медицинских 
наука у Крагујевцу 17. априла 2014. 
отворен је нови Виваријум - простор 
за узгајање експерименталних живо-
тиња. Претходни Виваријум оскудевао 
је у простору и техничким условима 
за обављање основних активности, 
док нове просторије пружају много 
већи простор и боље услове за рад. 
Поред основних делова за узгој, део 
нове целине су и одељак за експери-
менте, предпросторија, перионица и 
магацин, а сваки сегмент има засебну 
климатизацију. Тиме је Факултет 
медицинских наука  направио да-
леко модернији Виваријум, један 
од најбољих у Србији што је знатно 
унапредило услове за научно-истра-
живачки рад ове установе.

ОТВОРЕН НОВИ ВИВАРИЈУМ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
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ПОСЕТА ПРОФЕСОРА
ЏОНА ДАУНСА

Проф. др Џон Даунс са Универ-
зитета ,,LIFE’’ из САД-а посетио је 
16. јуна 2014. Факултет медицинских 
наука у Крагујевцу. Његова посета 
догодила се у организацији Европског 
центра за мир и развој (ECPD) у циљу 
испитивања могућности сарадње 
институције коју он представља са 
сличним установама у Србији. По-
сетом су били обухваћени сусрети 
са руководством и представници-
ма ECPD-а задуженим 
за здравство и високо 
образовање као и са 
руководиоцима из ис-
тих области и локалним 
властима у градовима 
које ће посетити. Пр-
вог дана посете проф. 
Даунс боравио је у Бе-
ограду, а његова посета 
Србији поред Крагујевца 
садржала је и сусрете у 
Врњачкој Бањи.

Проф. др Џон Даунс 
(на слици седи први са 
десне стране) један је 
од водећих америчких 
стручњака из области 
киропрактике који је 
током целе каријере 
комбиновао клиничку 
праксу, предавања и 
истраживања. Члан је 
управних, изршних и 

Факултет је целукупну инвес-
тицију спровео искључиво из 

сопствених средстава, радови су 
почели у децембру 2013. године, 
а у потпуности их је реализовала 
техничка служба ФМН и то на-
порним прековременим радом. 
Отварање новог Виваријума било 
је повод за мало, али значајно 
окупљање запослених на Инсти-
туту, научно наставног кадра и 
заслужних гостију, а на успешно 
обављеном послу, уз велико за-
довољство постигнутим, први је 
честитао декан Факултета меди-

цинских наука, проф. др Предраг 
Чановић.

уређивачких одбора свих водећих 
тела и часописа у тој научној обла-
сти у Америци. Предаје на Универ-
зиту ,,LIFE’’ у Маријети, у савезној 
држави Џорџија (САД), где је и 
сам дипломирао и тренутно је на 
функцији директора међународних 
послова тог универзитета.

У просторијама деканата госта из 
Америке примили су декан ФМН 

проф. др Предраг Чановић и проф. 
др Небојша Арсенијевић. У пријат-
ном и динамичном разговору проф. 
др Џон Даунс детаљно се упознао 
са могућностима и организацијом 
Факултета медицинских наука. То-
ком своје посете Крагујевцу проф. 
Даунс упознао се и са системом 
функционисања Универзитета у 
Крагујевцу и Клиничког центра 
Крагујевац. 
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Направите нам полице у холу за попуњавање!

...

Желели бисмо да похвалимо асистента на предмету Хирургија др 
Марка Петровића, који је показао велику жељу и труд да нам пренесе 
своје знање. Из претходног искуства са професорима из других предмета 
схватили смо да је један од ретких професора који је потпуно посвећен 
раду са студентима!

        С поштовањем,
Студенти тринаесте групе 

         из Хирургије

…

Све похвале студентској служби фармације, госпођи код које кад имам 
пријаву, уверење не осетим. Да је срећа да овако завршавамо админи-
страцију и по поштама, банкама а посебно у болници или амбулантама. 
Уз осмех, љубазност и ефикасност.

 Задовољан 
студент фармације

…

Студенти по старом плану и програму немају могућност извлачења 
комисије за усмени део испита из предмета Интерна медицина. За 
разлику од нас студенти по новом плану имају могућност да извлаче 3 
комисије а некад и више. Сматрамо да имамо иста права а још је нама 
теже јер полажемо цео испит а њима је из два дела.

Студенти по старом плану

ИЗ ЦРНЕ КУТИЈЕ

Напомена: сви записи се објављују у интегралном облику, онако како су написани, без исправки 
граматичког, правописног или стилског типа
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