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Септембра 2016. године на 
Факултет медицинских наука у 
Крагујевцу ступила је четрдесета, 
јубиларна генерација студената 
овог факултета. Настава у новој 
школској 2016/2017. години кре-
нула је пуним капацитетом од 
првог дана, а индекси су свечано 
додељивани студентима свих сту-
дијских програма у данима прве 
радне недеље. 

Студенте прве године Интегриса-
них академских студија фармације 
прве су 12. септембра поздравили 
њихови предавачи на челу са проф. 
др Владимиром Јаковљевићем, про-
деканом овог студијског програма. 
Следећег дана индексе су свечано 
добили бруцоши ИАС медицине 

које су поз-

ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

ЧЕТРДЕСЕТА ГЕНЕРАЦИЈА
СТУДЕНАТА

дравили декан ФМН, проф. др 
Предраг Чановић и продекан за 
наставу на овом студијском про-
граму, проф. др Иван Јовановић. 
Студентима оба студијска програма 
скренута је пажња на озбиљност и 
специфичности студирања на ФМН,  
а подељени су им и одштампани 
семестрални водичи. 

На Основним струковним сту-
дијама свечаност је одржана 14. 
септембра, а студенте је поздравила 
проф. др Марина Петровић, проде-
кан за наставу на ОСС. Додељујући 
студентске књижице будућим стру-
ковним медицинским сестрама, 
техничарима и физиотерапеути-
ма она им је упутила смернице за 
квалитетно и успешно студирање 

и пожелела срећу. 
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добили бруцоши ИАС медицине
које су поз-

квалитетно и успешно студирање 
и пожелела срећу. 

Свечана додела индекса студен-
тима прве године Интегрисаних 
академских студија стоматоло-
гије одржана је 15. септембра. Уз 
присуство декана, тутора и дела 
колектива за наставу, бруцоше 
је поздравила проф. др Татјана 
Кањевац, продекан за наставу на 
ИАС стоматологије.

Факултет медицинских наука на 
прву годину ИАС медицине уписао 
је 88 студената, на ИАС фармације 
84, а на ИАС стоматологије 24, сви 
на школовање о трошку буџета. 
На Основним струковним студија-
ма уписано је 41 и 42 студента на 
програме струковна медицинска 
сестра/техничар и струков-
ни физиотерепеут, од 
тога по 14 на буџету.



327. ПРОЗОР / ФЕБРУАР / 2017.

P
R
O
Z
O
R

На Факултету медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу 24. јула 
2016. године одржан је међународ-
ни курс континуиране медицинске 
едукације ,,Старење популације у 
Србији и на Балкану - родне разлике 
и последице по трајање радног века, 
политику пензија и здравствену 

Студенти нове генерације Доктор-
ских академских студија Факултета 
медицинских наука добили су своје 
индексе 1. октобра 2016. године чиме 
је почела настава на овом студијском 
програму. На првом сусрету у амфи-
театру ,,Проф. др Милосав Костић‘‘ 
њих је поздравио декан Факултета 
медицинских наука, проф. др Предраг 
Чановић који им је указао на оно 
што их чека у новој фази њиховог 
научног развоја. 

Будуће докторе наука затим је 
поздравио и ректор Универзитета 
у Крагујевцу, проф. др Небојша 

КУРС КМЕ О СТАРЕЊУ ПОПУЛАЦИЈЕ

ПОЧЕТАК 

НАСТАВЕ НА 

ДОКТОРСКИМ 

СТУДИЈАМА

Арсенијевић који је потом одр-
жао и прво предавање - „Наука: 
дефиниција, елементи, историја, 
класификација“ из предмета Ис-
траживања у биомедицинским 
наукама. Факултет медицинских 
наука посебно је поносан на своје 

Докторске академске студије, како 
због престижа стварања нових 
научних кадрова и самог развоја 
науке, тако и због чињенице да је 
први факултет у Србији који је 
успоставио докторске академске 
студије у области медицине.

заштиту‘‘. Овај акредитовани курс 
представљао је здравствено-поли-
тичку радионицу финансирану из 
Пројекта КОСТ ИС 14 09 - Родни 
и здравствени утицаји продужетка 
радног века у западним земљама 
(КОСТ фонд је огранак фонда Хо-
ризонт 2020 Европске комисије). 

Руководилац курса био је проф. 
др Михајло Јаковљевић са Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу који 
се већ годинама на међународном 
нивоу бави темама здравствене 
економије, превасходно са освртом 
на светска растућа тржишта и Ис-
точну Европу и утицајима болести 
благостања и старења популације. 
Он је у мрежи од 27 земаља пред-
ставник Србије и члан Управног 
одбора КОСТ фонда.

Гостујући професор била је 
професорка Џеј Гин из Енглеске 
(Surrey University / King‘s College 
London, UK) која је међународни 
ауторитет у сфери социјалне ге-
ријатрије, политике рада и питања 

запошљавања, посебно старије 
популације широм нашег конти-
нента. 

Курс је био бесплатан и одржан 
је претежно на енглеском језику 
са делом материјала на српском, а 
полазници који су дошли из раз-
них крајева Србије задовољни су 
напустили овај стручни скуп.
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ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

ПРОФЕСОРА СУРЕША Ц. ТЈАГИЈА

У Плавој сали Факултета ме-
дицинских наука 6. октобра 2016. 
године приступно предавање одр-
жао је проф. др Суреш Ц. Тјаги са 
Медицинског факултета Универ-
зитета у Луивилу, САД. 

Проф. др Суреш Ц. Тјаги (Suresh 
C. Tyagi) рођен је 1955. године, ди-
пломирао је хемију на Универзитету 
у Мируту у Индији, а докторирао 
из области биофизике на такође 
индијском Универзитету у Али-
граху. Постдипломске студије из 
бионеорганске хемије завршио је 
на Универзитету у Корку у Репу-
блици Ирској, а постдокторске на 
Државном универзитету Стони Брук 
у Њујорку. Предавао је на Мисури 
универзитету у граду Колумбији 
(Мисури, САД) и Универзитету 
Мисисипи у Џексону (Мисисипи, 

Апсолвент Основних струковних 
студија Факултета медицинских 
наука (смер струковни физиотера-
пеут), Лазар Филиповић учествовао 
је на до сада највећим Европским 
универзитетским играма одржаним 
у Ријеци и Загребу од 10. до 26. јула 
2016. на којима је наступило око 
5500 спортиста са 450 факултета 
из 41 државе. По први пут на Ев-

ропским универзитетским играма 
организовано је и такмичење за 
параспортисте, где је наступао и 
Лазар, у конкуренцији 29 парапли-
вача подељених у своје категорије. 

Лазар је освојио три златне ме-
даље за Факултет медицинских 
наука победивши у  дисциплина-
ма - пливање 50, 100 и 400 м слобо-
дним стилом. С обзиром на то да 

су се сви парапливачи такмичили 
заједно, Лазар је са три освојена 
злата био најуспешнији пливач и 
у „апсолутној категорији“, а поста-
вио је и нове државне рекорде у 
својим дисциплинама. Са таквим 
учинком Лазар је био и један од 
најуспешнијих учесника Европских 
универзитетских игара.

Након повратка са Игара Лазару 
и осталим освајачима медаља из 
Србије пријем је приредио министар 
спорта, Вања Удовичић који је иска-
зао поштовање и велику захвалност 
српским студентима на постигну-
том успеху.

Лазар Филиповић је медицински 
гледано слеп, са видом који функцио-
нише само 2,5%. Државни је рекордер 
Србије у више параолимпијских 
спортова – пливању, бициклизму 
и триатлону. Европски је шампион 
и светски вицешампион уз бројне 
друге медаље са највећих светских 
такмичења. Факултет медицинских 
наука је од самог почетка препознао 
његове људске, студентске и наравно 
спортске квалитете подржавши га 
на све расположиве начине у ње-
говим активностима.

ЛАЗАР ФИЛИПОВИЋ
ТРОСТРУКИ СТУДЕНТСКИ ПРВАК ЕВРОПЕ

САД). Од 2003. године предаје на 
Медицинском факултету Универ-
зитета у Луивилу (Кентаки, САД).

Професора Тјагија пред знатним 
бројем наставника и сарадника 
ФМН представио је и најавио 
продекан, проф. др Владимир Ја-
ковљевић. Предавањем под нази-
вом ,,Mechanism of Cardiovascular 
Remodeling‘‘ проф. др Суреш Ц. 
Тјаги постао је визитинг професор 
Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу.
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Наставници и сарадници Факул-
тета медицинских наука Универзи-
тета у Крагујевцу учествовали су на 
15. Конгресу стоматолога Србије са 
међународним учешћем одржаном 
од 17. до 19. новембра 2016. године у 
београдском Сава Центру. Програм 
Конгреса садржао је низ стручних 
предавања на тему ,,Савремена 
стремљења у стоматологији‘‘. 

Продекан за наставу на Интегри-
саним академским студијама стома-
тологије, проф. др Татјана Кањевац 

ПРЕДАВАЊА НАШИХ 

ФИЗИОЛОГА У КРАЈОВИ

15. КОНГРЕС СТОМАТОЛОГА СРБИЈЕ  СА 

МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

Користећи дан паузе од нас-
тавних обавеза, двојица настав-
ника Факултета медицинских 
наука са Катедре за физиологију, 
проф. др Владимир Јаковљевић и 
доц. др Владимир Живковић су 11. 

новембра 2016. године на позив 
Студентске организације Меди-
цинског универзитета у Крајови у 
Румунији, одржали предавања на 
међународном студентском конгре-
су који је организовала тамошња 

учествовала је и као председавајући 
за оралне презентације стручних 
и научних радова. 

Сарадници у настави на ИАСС, 
др Миона Секулић и др Милош 
Папић, са проф. др Александром 

студентска организација за науч-
ноистраживачки рад. Председник 
те организације иначе је колега 
Јонел Клауидију, студент четврте 
године Медицинског факултета 
Универзитета у Крајови, који је пре 
три године био на летњој пракси 
управо у Лабораторији за карди-
оваскуларну физиологију ФМН. 

Проф. Јаковљевића и доц. Живко-
вића примио је и продекан Медицин-
ског факултета, проф. др Адријан 
Балсеану, физиолог, који им је пока-
зао сав потенцијал ове институције. 
Оно што су наши наставници видели 
било је заиста импресивно, јер овај 
Универзитет има потпуно нову згра-
ду у којој се налазе лабораторије са 
најсавременијом опремом. У току 
посете започети су разговори о бу-
дућој сарадњи наших институција, 
која ће надамо се уследити брзо. 

У раним послеподневним сатима 
проф. Јаковљевић и доц. Живко-
вић одржали су своја предавања 
пред скоро пуним амфитеатром 
Медицинског факултета овог Ме-
дицинског универзитета, које је 
било пропраћено и веома живом 
дискусијом са младим колегама. 

Лукић и доц. др Милицом Поповић 
активно су учествовали на Конгресу 
извођењем оралних презентација 
научних радова, поред осталих ко-
лега који су допринели афирмацији 
ФМН на овом скупу.
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Колико је изградња Центра 
изврсности у Крагујевцу важна 
знају сви они који прате трендове 
развоја медицинских наука, која се 
последњих деценија све више окреће 
проучавању матичних ћелија, које 
чине основу тзв. ,,регенеративне 
медицине‘‘. 

Генетичар светског гласа, ина-
че редовни професор Факултета 
медицинских наука, др Миодраг 
Стојковић истиче да ће Центар 
изврсности имати велики значај за 
српску науку, студенте Факултета 
медицинских наука али и наше 
предаваче. Ништа мањи значај 
имаће и за болеснике, односно 
пацијенте. ,,Банка матичних ћелија 
у нашој земљи не постоји, бар не 
у оном домену како би требало 
да буде по броју становника, оп-
ремљености и капацитету који 
би требало да пружи, пре свега, 
у учењу младих људи – студената 
медицине, фармације, стоматоло-
гије, биологије - свих оних који 
су заинтересовани да се боље 
упознају са матичном ћелијом 
и њеним предностима у лечењу 
људских болести. Друга важна 
ствар је да се та наука која се ради 
у Институту преведе, како ми то 
кажемо, што пре од лабораторије 
до болесничког кревета. Матичне 
ћелије све више и више играју уло-
гу у регенеративној медицини и 
лечењу људских болести. Знамо да 

су неке одавно присутне у лечењу, 
нарочито крвних болести, то су те 
хематопоетске. А ове друге, које 
све више испитујемо у Крагујевцу, 
мезенхималне, желимо да што 
пре пласирамо до пацијента. Ако 
имамо Банку матичних ћелија у 
могућности смо да ту матичну 
ћелију понудимо као лек. Дакле, 
основна сврха је лечење људи али 
и развијање сопствене технологије 
и заштита интелектуалне своји-
не што нама у Србији недостаје. 
Када имате нешто заштићено онда 
имате и производ а ми морамо да 
размишљамо на дуже стазе, дакле 
и о том комерцијалном делу који 
ће нам омогућити да Банка опстане 

и живи‘‘, каже проф. Стојковић. 
Он додаје и да сваки научник у 
свом животу сања да има све под 
једним кровом - од тима људи, 
инфраструктуре и опреме који 
омогућавају да се бавите науком 
са матичним ћелијама на прави 
начин. ,,Зато су нам и неопходни 
Центар изврсности и Банка ма-
тичних ћелија, а много времена 
смо изгубили чекајући почетак 
изградње. Надам се да ће све то 
бити завршено у најкраћем року 
и да ћемо ускоро моћи да ухвати-
мо опет тај корак са светом који 
није чекао већ је напредовао у тој 
области. Ми сада имамо такве тех-
нологије да можемо да коригујемо 

ЦЕНТАР ИЗВРСНОСТИ
ЈЕ НАША ФОРМУЛА 1
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На самом градилишту Центра 
изврсности радови теку према плану. 
На ,,наставном делу‘‘ објекта бето-
нирана је кровна плоча тако да су 
завршени конструктивни радови 
на овом делу објекта. У приземном 
делу и на првом спрату зидају се 
зидови гитер блоком у складу са 
пројектном документацијом. На 
,,истраживачком делу‘‘ бетонира-
на је подрумска плоча а у току су 
припремни радови за плочу при-
земља. На ,,административном и 
стоматолошком делу‘‘ изводи се 
електро канал. Насута је земља 
у слојевима до коте предвиђене 
пројектом, а уследиће радови на 
насипању тампона што је припрема 
за израду плоче приземља.

РАДОВИ – ПРЕМА ПЛАНУ

гене које носе наследне болести 
директно у лабораторији. Ја на 
првом месту Центар изврсности 
видим као одличну могућност да се 
млади људи едукују. Ми не можемо 
да зауставимо одлив младих људи 
из Србије, а то је катастрофа за 
нашу земљу, али бар можемо да, 
колико толико, задржимо оне који 
су спремни, жељни и амбициозни, 
а има их много, да  уложе своје 
знање и енергију како би Центар 
постао препознатљив на светској 
мапи регенеративне медицине‘‘, 
сматра проф. Миодраг Стојковић.      

Многи изградњу Центра изврс-
ности у Крагујевцу повезују са 
почетком научних истраживања 
матичних ћелија у Крагујевцу, 
мада чињенице показују да ће у 
том објекту заправо бити само 
смештене научне институције које 
деценијама успешно раде на Факул-
тету медицинских наука. У објекту 
од око 11 500  квадратних метара  
биће смештено и шест научноис-
траживачких центара Факултета 
медицинских наука Универзитета 

у Крагујевцу - Центар за истражи-
вање матичних ћелија, Центар за 
функционална истраживања, за 
молекулска и целуларна истражи-
вања, за морфолошка истраживања, 
за фармацеутска и фармаколошка 

истраживања као и истраживања 
у стоматологији. Предвиђено је 
да се у нови простор пресели Фа-
култет медицинских наука што 
ће студентима нашег факултета 
омогућити неупоредиво боље ус-
лове студирања. Оцењујући доса-
дашње резултате које је Факултет 
медицинских наука постигао у 
научноистраживачкој области, 
проф. др Миодраг Стојковић каже 
да је, имајући у виду средства и 
могућности факултета,  више него 
задовољан оним што је до сада 
урађено. ,,Када погледате листу 
научних радова у европским и 
светским часописима, објављених 
у протеклих пет година, ми имамо 
чиме да се поносимо. Лепо је виде-
ти у водећим научним часопсима 
да пише ,,Светозара Марковића, 
Крагујевац‘‘. Ми смо присутни, али 
нажалост, због непостојања инфра-
структуре и опреме то вам дође као 
да у трци Формуле 1 учествујете 
са половним аутомобилом. Наша 
Формула 1 је Центар изврсности‘‘, 
закључио је др Стојковић. 
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РЕВИЈА РАДОВА

,,ПУБЛИКОВАЛИ СМО’’

Већ годинама је део прославе 
Дана Факултета медицинских наука 
и ревија радова ,,Публиковали смо’’ 
која је своје ново редовно годишње 
издање имала 2. децембра 2016. у 
Свечаној сали Ректората Универ-
зитета у Крагујевцу пред знатним 
бројем наставника и сарадника 
ФМН и гостију. 

Ова ревија традиционални је 
годишњи преглед научних актив-
ности предавача и целокупне научне 
заједнице Факултета медицинских 
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наука, сума објављених радова, 
њиховог квалитета и рангирања 
по међународним стандардима. 
Представљајући резултате ФМН 
за 2016. годину продекан, проф. 
др Владимир Јаковљевић изнео је 
егзактне податке о учинку и пружио 
дубљу анализу стања и кретања 
у овој области. Број објављених 
радова на SCI  листи за 2016. го-
дину је 142, што је око просека 
претходних година, али је зато 
укупан IF (impact factor) 484,901, 
више него дупло већи него прет-
ходне године. Између осталог за 
то су посебно истакнуте заслуге 

проф. др Михајла Јаковљевића 
који је као један од водећих аутора 
објавио више радова у престижном 
часопису ,,Лансет’’ (Th e Lancet, 
другорангирана медицинска пуб-
ликација на свету).

До краја ревије као позитивно је 
констатовано и да је преполовљен 
број наставника и сарадника који 
нису публикацијски доприносили 
током претходне године, истакну-
те су катедре које имају најбољи 
учинак, оне које имају константан 
допринос и поменути бројни могући 
начини да се учинак суштински, 
а не само статистички унапреди.
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
,,СПОРТСКА МЕДИЦИНА’’

ТЕОРИЈА И ПРАКСА

Колико је у ову књигу уткано не 
само научних сазнања и доктрина 
већ и искуства са спортских тере-
на говоре и биографије аутора и 
уредника овог уџбеника. Примера 
ради, уредник, проф. др Владимир 
Јаковљевић већ годинама је шеф 
медицинске екипе Рукометног клуба 
Партизан и лекар Женске рукометне 
репрезентације Србије (у трофејним 
годинама између осталог). Дру-
ги уредник, доц. др Ненад Дикић 
председник је Одбора за допинг 
контролу Антидопинг агенције 
Србије, члан савета и медицинских 
комисија бројних међународних 
спортских организација попут 
UEFA, FIBA, IHF...

Поред тога што су стручњаци и 
предавачи на водећим медицинским 
научним и образовним установама 
Србије, међу ауторима има више 
оних који су били активни спорти-
сти, тренери, па чак и репрезента-
тивци, оних који се баве спортском и 
кондиционом припремом, лекари су 
у врхунским спортским клубовима 
и савезима (КК Црвена Звезда, КК 
ФМП, Спортско друштво Партизан, 
Дејвис и ФЕД куп репрезентације 
Србије, Кошаркашки савез Србије, 
Скијашки савез Србије...)...

Још један догађај којим је Факул-
тет медицинских наука у Крагујевцу 
обележио 39 година постојања био 
је промоција књиге ,,Спортска ме-
дицина’’ која је одржана у наставку 
ревије радова ,,Публиковали смо’’ 
2. децембра у Свечаној сали Ректо-
рата Универзитета у Крагујевцу. У 
питању је уџбеник групе аутора и 
уредника проф. др Владимира Јако-
вљевића и доц. др Ненада Дикића 
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у издању Факултета медицинских 
наука Универзитета у Крагујевцу 
и Факултета за физичку културу и 
менаџмент у спорту Универзитета 
Сингидунум.

На промоцији је истакнуто да 
чињеница да је Србија земља спорта 
захтева да поред добрих спортиста 
постоји велики број добрих тренера 
али и лекара који треба да знају 
све о спорту, али истовремено и о 
спортскомедицинском тестирању, 
болестима срца, допингу и превен-
цији спортских повреда. Коначно, 
рад са спортистима показао је да 
њима треба и ментална подрш-
ка, па је више него логично било 
укључивање поглавља спортске 
психологије. У ситуацији када је 
стручна литература из ове области 
у Србији више него оскудна, на овој 
књизи радило је 30 аутора који су 
ослањајући се са поштовањем на 
знања и издања претходних гене-
рација стручњака направили нов 
и савремен уџбеник. На њему су 
поред кадрова факултета издавача 
радили и стручњаци са Медицин-
ског и Фармацеутског факултета у 
Београду као и са Војномедицинске 
академије.

Уредници књиге, проф. др Вла-
димир Јаковљевић и доц. др Ненад 
Дикић изразили су задовољство 
због довршетка великог и значај-
ног посла, а поред осталог и због 
куриозитета да је једно овако дуго 
чекано штиво коначно добило своје 
српско и ћириличко издање.
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КРСНА СЛАВА И ДАН 
ФАКУЛТЕТА

ПРОГРАМ

СВЕЧАНЕ АКАДЕМИЈЕ

Најсвечанији дан у животу Фа-
култета медицинских наука, Крсна 
слава Свети Алимпије Столпник и 
Дан факултета прослављени су 9. 
децембра 2016. године. На тај дан 
1977. године ова високошколска 
установа почела је са радом про-
шавши кроз године многа поглавља 
свог развоја.

привреде, цркве итд. 
Чин резања славског колача оба-

вио је Његово преосвештенство 
епископ шумадијски господин Јо-
ван уз саслуживање свештенства 
Саборног Светоуспењског храма у 
Крагујевцу. Након молитве епископ 
је благословио присутне после чега 
је домаћин Славе, проф. др Марко 
Фолић одржао кратку и надахнуту 
беседу и према традицији, део слав-
ског колача предао новом домаћину, 
доц. др Драгчету Радовановићу.

Свечаност се затим преселила 
у амфитеатар ,,Проф. др Милосав 
Костић‘‘ где је на почетку свечане 
академије присутне говором поз-
дравио декан, проф. др Предраг 
Чановић након чега је уследио умет-
нички програм. Комбинација музи-
ке и изговорене речи у мешавини 
традиционалних и забавних нота 
окупила је између осталих ансамбл 

,,Архангели‘‘ и вокалног солисту 
Даницу Крстић који су изазвали 
ведро расположење у гледалишту. 
Славље је према обичају комплети-
рано дружењем на свечаном коктелу 
у ресторану ФМН уз староградску 
музику и празнично послужење.

Факултет медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу те ве-
чери заокружио је пуних 39 година 
постојања и отворио 40. јубиларну 
страницу свог пута.

Садржај уметничког дела свечане 
академије изазвао је посебну пажњу 
па је ово прилика да учесници буду 
детаљније представљени. Највећи 
део програма носио је Академско–
вокално инструментални састав 
,,Архангели‘‘, на челу са проф. 
Војиславом Спасићем, тенором. 
Као вокални солиста наступила је 
Даница Крстић, већ добро позната 
певачица, између осталог носилац 
титуле ,,Чувар народне баштине‘‘ из 
серијала ,,Шљивик‘‘ на РТС-у. Она 
је уз гитарску пратњу Саше Несто-
ровића Цаје извела неколико старих 
српских песама, а у истом жанру 
представила се и млада Катарина 
Богдановић уз инструменталну 
пратњу ,,Архангела‘‘. Читав програм 
бираним пасажима из литературе 
прожео је млади крагујевачки глу-
мац, Богдан Милојевић.

Тај свечарски дан је према обичају 
и нерадан на Факултету и подразу-
мева традиционална окупљања фа-
култетске заједнице од преподнева 
до вечери. У поподневним сатима, 
нешто пре главних свечаности - 
резања славског колача и свечане 
академије, госте су дочекивали 
декан Факултета медицинских 
наука, проф. др Предраг Чановић 
и домаћин Славе, проф. др Марко 
Фолић. Слава ФМН и ове године 
окупила је пријатеље из високош-
колске заједнице, министарстава, 
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ГОВОР ДОМАЋИНА СЛАВЕ

Кратка беседа домаћина Славе, 
проф. др Марка Фолића оставила 
је посебан утисак на присутне, па је 
овом приликом преносимо у целини:

,,Ваше преосвештенство, госпо-
дине ректоре, господине декане, 
драги пријатељи,

Велика нам је част што смо вас 
данас моја породица и ја, у поводу 
Славе Факултета, славећи свето име 
Преподобног Алимпија Столпника, 
окупили око иконе, славске свеће, 
славског колача, освештаног жита 
и вина, да у заједничкој молитви 
умолимо нашег свеца заштитни-
ка да у овај храм науке и у наше 
животе, унесе, и заувек ту остави, 
благодети љубави, мира и слоге.

Светац који нас је данас окупио 
живео је у VII веку животом пу-
ним патње, одрицања, несхватања 
и подсмеха. Провео је 53 године 
стојећи на каменом стубу по студени 
и врућини, у посту и молитвама. 
Протекло је дуго времена док људи 
нису схватили снагу његове овозе-
маљске жртве. Тек тада су почели 
да га поштују, да га посећују, да од 
њега траже утеху, поуку и исцељење. 

Остала је иза његове свете жрт-
ве обавеза да морамо да градимо 
своју будућност на истинитости, 

искрености, истрајности и несебич-
ном давању, будућност садржану у 
столпничком завештању, по коме 
- нека наше руке буду испружене 
увек ради давања, а никада не ради 
узимања.

Наставном кадру, сарадницима, 
особљу и студентима Факултета, 
у своје име, у име супруге Невене, 
синова Николе и Михаила, и у име 
наших ширих породица, чести-
там Славу, са искреном жељом да 
наши домови буду куће здравља и 
среће, а наши животи пуни врлина 
записаних у житијама исконског 
православља.

Тим поводом позивам вас на 
Свечану академију која ће бити 
у амфитеатру, а потом и да у на-
шим просторијама, које се налазе 
у сутерену Факултета, у пријатном 
дружењу разменимo наша осећања 
и задовољства, како би она тиме 
била још већа, али и разменимо 
бриге, јер се оне смањују када се 
са другима деле.

 Хвала‘‘.

ПРОМОЦИЈА НОВИХ ДИПЛОМАЦА

И НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА 

Свечаности промоције нових 
дипломаца традиционално су део 
вишедневне прославе Дана и Крсне 
славе Факултета медицинских наука 
који је током децембра 2016. промо-
висао нову генерацију својих дипло-
маца и наградио најбоље студенте 
интегрисаних академских и Основ-
них струковних студија. Због броја 
студијских програма свечаности су 
ове године распоређене на више це-
ремонија одржаних 2. и 11. децембра 
2016, према традицији, у амфитеатру 
,,Проф. др Милосав Костић‘‘.

Почело је са промоцијом нових 
дипломаца и најбољих студената 
Интегрисаних академских студија 
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НАЈБОЉИ ДИПЛОМАЦ 

ИАС МЕДИЦИНЕ

Јелена Јаковљевић, најбољи 
дипломац Интегрисаних академ-
ских студија медицине рођена је 
28. априла 1991. у Крагујевцу где је 
завршила основну и средњу школу. 
Као мала желела је да буде учи-
тељица, а медицину је пожелела 
да упише да би помагала болес-
нима и немоћнима. Студирање на 
Факултету медицинских наука за 
њу је представљало тежак пут ка 
стицању знања, али пут на коме је 
стекла многа пријатељства. Воли да 
чита, шета и рекреативно се бави 
спортом. Након дипломирања (са 
просечном оценом 9,89) жеље су јој 
да се даље усавршава у клиничком 
и научном раду, а већ је уписала 
докторске студије на ФМН.3
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фармације и Основних струковних 
студија која је одржана 2. децембра. 
Присутне је тада први поздравио 
проф. др Владимир Јаковљевић, про-
декан за наставу на ИАС фармације, 
након чега су представљена 84 нова 
магистра фармације ФМН. Уследило 
је полагање Заклетве фармацеута 
коју је пред присутнима прочитала 
најбољи дипломац, Марија Ђуровић 
док су колеге дипломци понављали 
за њом. Након тога награђени су 
најбољи студенти овог студијског 
програма по годинама.

Присутне је затим поздравила 
проф. др Марина Петровић, проде-
кан за наставу на Основним стру-

имена нових доктора медицине из 
прве групе (укупно у овој генерацији 
њих 250) и 24 нова доктора стомато-
логије. Затим су награђени најбољи 
студенти ових студијских програма 
по годинама (сви су имали просек 
од 9,40 до 10). Посебна похвала на 
овој свечаности уручена је Лазару 
Филиповићу, апсолвенту Основних 
струковних студија, државном реп-
резентативцу и рекордеру Србије у 
паратриатлону и другим спортовима, 
за овога пута - три златне медаље 
у пливању на Европским универ-
зитетским играма 2016. у Ријеци и 
Загребу. Након тога сви присутни 
дипломци положили су Хипократову 
заклетву коју је прочитала Јелена 
Јаковљевић,  најбољи дипломац 
ИАС медицине са просеком 9,89.

На другој свечаности, након поз-
дравног говора декана представљена 
је друга група нових доктора меди-
цине, која је такође вођена својим 
најбољим дипломцем, Јеленом Ја-
ковљевић положила заклетву. Нове 
специјалисте и уже специјалисте 
ФМН као и све присутне потом је 
поздравио доц. др Горан Давидо-
вић, продекан за специјалистичке и 
уже специјалистичке студије после 
чега је представљено двадесет двоје 
нових специјалиста и троје нових 
ужих специјалиста.

Програм на свим свечаностима 

ЈАБУКА И ЗЛАТНИК
И ове године најбољи диплом-

ци награђени су јабуком и златни-
ком, чиме је настављена ова лепа 
традиција, а ови предмети остали 
међу препознатљивим симболима 
Факултета. 

ковним студијама након чега су 
прочитана имена 32 нова струковна 
физиотерапета и 41 нове струковне 
медицинске сестре и техничара. 
После тога награђени су најбољи 
и на овом студијском програму.

Други део свечаности догодио се 
11. децембра и управо тим догађајима 
завршена је званична прослава 39 
година постојања ФМН. Тога дана су 
на две церемоније промовисани нови 
доктори медицине и стоматологије, 
најбољи студенти ових студијских 
програма и нови специјалисти Фа-
култета медицинских наука. 

На првој свечаности присутне је 
поздравио декан, проф. др Предраг 
Чановић након чега су прочитана 
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Марија Ђуровић, најбољи ди-
пломац Интегрисаних академских 
студија фармације рођена је 3. јуна 
1992. године у Крагујевцу где је 
завршила основну и средњу шко-
лу. У детињству је попут многих 
девојчица желела да постане лекар, 
временом се медицина потврдила 
као опредељење, али је фармација 
ипак била крајње одредиште. Пре-
судила је њена велика љубав према 
хемији и јасна жеља да помаже љу-
дима кроз стручне савете везане 
за фармакотерапију и корисна 
упутства за промену одређених 
животних навика. 

Након завршене средње медицин-
ске школе на смеру за фармацеут-
ског техничара, уписује ФМН што 
је пут који није био нимало лак, али 

је протекао у незаборавним дожи-
вљајима и пријатељствима. Активни 
је љубитељ спорта и рекреације, воли 
одлазак у позориште, аматерски се 
чак и бавила глумом, али посебно 
задовољство представљају јој путо-
вања која сматра улагањем у себе. 

Сада, као магистар фармације 
(просек 9,67), жеља јој је да изгради 
успешну каријеру, а области у којима 
жели да се усаврши и профилише 
су маркетинг и фармацеутска ре-
гулатива. Но, остварење породице 
јој је свакако неизоставан услов 
потпуног личног пута. 3

9
 Г

О
Д

И
Н

А
 Ф

А
К

У
Л

Т
Е

Т
А

 М
Е

Д
И

Ц
И

Н
С

К
И

Х
 Н

А
У

К
А

НАЈБОЉИ ДИПЛОМАЦ 

ИАС ФАРМАЦИЈЕ      

НАЈБОЉИ ДИПЛОМАЦ 

ИАС СТОМАТОЛОГИЈЕ

Јована Гостимировић, најбољи 
дипломац Интегрисаних академских 
студија стоматологије (просек 9,70) 
рођена је 7.  јула 1992. год у Дрвару 
(БиХ). Основну школу завршила 
је у Свилајнцу, а средњу медицин-
ску у Крагујевцу. Као мала желела 
је да буде ветеринар, временом су 
јој мисли кренуле ка медицини и 
искристалисале се на стоматологији 
у којој се одмах пронашла. Упис на 
Факултет медицинских наука био 
је онда природан следећи корак и 
надоградња знања стеченог у средњој 
школи. Студирање на ФМН за њу је 
представљало стални изазов, држање 
темпа свакодневног учења и обавезних 
предавања, али и уживање у раду са 
пацијентима и дружењу са колегама. 
Воли џогинг јер је опушта и даје до-
датну енергију, а веома воли да чита 
јер из књига увек научи нешто ново.

Тренутно јој је у првом плану 
да заврши стажирање, да затим 
временом стиче што више праксе 
и знања, а на то би као надоградња 
могла доћи специјализација и евен-
туално једнога дана отварање соп-
ствене ординације. 

СТУДЕНТИ СА НАЈВЕЋОМ ПРОСЕЧНОМ 
ОЦЕНОМ НА ИНТЕГРИСАНИМ АКА-
ДЕМСКИМ СТУДИЈАМА МЕДИЦИНЕ 
ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

Друга година
 Алић Џемила 10,00
Трећа година 
 Ђокић Анђела 10,00
 Зукорлић Азра 10,00
Четврта година
 Ћоровић Емина 10,00
Пета година
 Ћоровић Ирфан 9,74
Шеста година
 Радовановић Дејан 9,91
Најбољи дипломац
 Јаковљевић Јелена 9,89

СТУДЕНТИ СА НАЈВЕЋОМ ПРОСЕЧНОМ 
ОЦЕНОМ НА ИНТЕГРИСАНИМ АКА-
ДЕМСКИМ СТУДИЈАМА СТОМАТОЛО-
ГИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

Друга година
 Павловић Милица 9.70
Трећа година
 Десница Јана 9.61
Четврта година
 Вујовић Сања 9.85
Пета година
 Томић Ранка 9.40
Најбољи дипломац
 Гостимировић Јована 9,70

промоције дипломаца и најбољих 
студената тих дана украсили су Вања 
Марковић и Милица Лоренс, из-
водећи на виолини и клавиру дела 
популарне класике, филмске музике 
и танга. Према обичају, на крају 
програма у амфитеатру нови ди-
пломци и најбољи студенти сликали 
су се са деканом и продеканима за 
успомену, а дружења су крунисана 
свечаним коктелима у факултетском 
ресторану уз приметно узбуђење 
због постигнутог успеха и пута који 
се пружа у будућност.
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ТРАДИЦИОНАЛНО САЂЕЊЕ 
ДРВЕЋА НОВИХ ДОКТОРА 
СТОМАТОЛОГИЈЕ

У дворишту Ректората Универ-
зитета у Крагујевцу 11. децембра 
2016. године нова генерација доктора 
стоматологије Факултета медицин-
ских наука засадила је 24 младице 
дрвећа колико има и дипломаца у 
овој генерацији. Овај обичај започет 
је прошле године са првом генера-
цијом дипломаца Интегрисаних 
академских студија стоматологије 
које на Факултету медицинских 
наука постоје од 2010. године.

Ведро време поспешило је овај 
догађај коме су поред 24 нова докто-
ра стоматологије и њихових колега, 
професора и тутора присуствовали 
и ректор Универзитета у Крагујевцу, 
проф. др Небојша Арсенијевић 
и декан Факултета медицинских 
наука, проф. др Предраг Чановић. 
Присутне на овом симболичном 
догађају поздравила је проф. др 

СТУДЕНТИ СА НАЈВЕЋОМ 
ПРОСЕЧНОМ ОЦЕНОМ НА ИН-
ТЕГРИСАНИМ АКАДЕМСКИМ 
СТУДИЈАМА ФАРМАЦИЈЕ, ЗА 
ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

Друга година
 Анђелковић Никола 9.67
Tрећа година
 Недељковић Никола 9.95
Четврта година
 Миленковић Марија 9.90
Пета година
 Милинковић Милица 9.80
Најбољи дипломац
 Ђуровић Марија 9.67

СТУДЕНТИ СА НАЈВЕЋОМ ПРО-
СЕЧНОМ ОЦЕНОМ НА  ОСНОВ-
НИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА  
ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

Друга година
струковни физиотерапеут
 Петровић Наташа  9,62
 Радовић Катарина  9,62
Трећа година
струковни физиотерапеут
 Јелесић Александар   9,76
Најбољи дипломац
струковни физиотерапеут
 Парлић Бојана 9,56

Друга година струковна
медицинска сестра/техничар
 Цвијовић Кристина  9,69
Трећа година струковна
медицинска сестра/техничар
 Зувић Сања  9,31
Најбољи дипломац струковна 
медицинска сестра/техничар
 Љубисављевић Јасмина  9,56

Татјана Кањевац, продекан за наста-
ву на ИАС Стоматологије која је 
истакавши своју везаност за ову 
генерацију студената и заједнички 
труд уложен на пређеном путу, 
пожелела срећу новим докторима 
стоматологије ФМН.
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ИЗЛОЖБА РАДОВА ВЕРИЦЕ РАКИТЕ

ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ 

АЛЕКСАНДРЕ СТОЛИЋ

Факултет медицинских наука 
званично је почео прославу 39 
година постојања изложбом сли-
ка, дубореза и иконописа Верице 
Раките под називом ,,Сновиђење‘‘, 
отвореном у Галерији ФМН 1. де-
цембра 2016. године.

Верица Ракита рођена је 1960. 
године у Краљеву, а од раног де-
тињства живи и ради у Крагујевцу. 
Дуборезом се бави петнаестак годи-
на, а иконопис је учила у школи Бо-
гословије „Свети Јован Златоусти“. 
У свет сликарства (уље на платну 
и акварел) ушла је пре неколико 
година. Имала је две самосталне 
изложбе и мноштво колективних, 

Експериментишући техника-
ма и остављајући значајан траг у 
дуборезачкој уметности, госпођа 
Верица Ракита одлучује да свој та-
ленат опроба и у техници уља на 
платну, као и у техници акварела. 
[...] Њен сликарски приступ осли-
кава начело пикторалне поетике 
натурализма, који не оптерећује 
посматрача, и не почива ни на 
каквој филозофској конотацији. 

Враћање исконском, задржавање 
на чистој ликовности, основни су 
канони по којима уметница ствара. 
[...] Пејзажи без људи, шумарци, 
језеро или река, као и бескрајно 
небо, израњају са платна. Једно 
сликарство потпуно ослобођено 
великих и обавезујућих идеала, 
као почетак рада старих мајстора. 
[...] Са друге стране, организација 
дубореза, којом се Верица такође 
бави, подсећа на добро уравнотежене 
арабеске, које обилују симболизмом 
и сакралношћу. [...]

где је награђивана за своје радове. 
Њени радови налазе се у многим 
домовима како у Србији тако и 
широм света.

Отварање изложбе обележила 
је одлична посећеност, са делом 
Верице Раките публику је ближе 
упознала историчар уметности 
Александра Столић, а након саме 
уметнице публику је испред Факул-
тета медицинских наука поздравио 
продекан, проф. др Владимир Ја-
ковљевић који је истакао значај 
уметности, културе и духовности за 
овај факултет и друштво у целини. 
Након тога посетиоци су живо ко-
ментарисали изложене радове међу 
собом али и са самом уметницом.
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ДРУГИ ,,МЕМОРИЈАЛ

ПРОФ. ДР МИРОСЛАВ МАЏАРАЦ’’

НАГРАДЕ 
ЗАСЛУЖНИМА

Славећи 39 година постојања 
Факултет медицинских наука је 4. 
децембра 2016. одржао други спорт-
ски ,,Меморијал проф. др Мирослав 
Маџарац‘‘. Факултет медицинских 
наука уобичајено већ годинама 
прославља своју Крсну славу и 
Дан факултета и манифестацијом 
Спортски дан током које се студенти 
овог факултета такмиче са колегама 
са других факултета. Од прошле 
године ова манифестација носи име 
,,Меморијал проф. др Мирослав 
Маџарац‘‘ по чувеном професору 
Факултета медицинских наука и 
спортском раднику. 

Гости такмичења ове године били 
су студенти Медицинског факултета 
у Београду, а такмичења су одржана 
у сали Друге крагујевачке гимназије. 
Медицинари из Крагујевца и Бео-
града такмичили су се у футсалу, 
одбојци, стоном тенису и шаху, а 
све је протекло у врло пријатељској 
и свечарској атмосфери. Резултати 
свакако нису били у првом плану, 
у укупном скору били су и при-
лично изједначени, а одмеравање 
снага овога пута је послужило и за 
каљење млађих чланова спортских 
секција и испољавање спортске 
креативности. Након такмичења 
целодневно дружење наравно је 
завршено коктелом у ресторану 
Факултета медицинских наука где је 
у исто време и ,,тренирано‘‘ дружење 
за предстојећу Медицинијаду коју 
организује управо Медицински 
факултет из Београда.

Проф. др Мирослав Маџарац 
рођен је 1946. године у Крагује-

На коктелу након такмичења до-
дељене су награде студентима који 
су завршетком студија природно 
престали да буду такмичари ФМН, 
а током своје студентске спортске 
каријере значајно су допринели раду 
и успесима Факултетског спорт-
ског друштва ,,Медицинар‘‘. То су 
Наташа Милутиновић која је седам 
година наступала у рукометној 
секцији, Јелена Адамовић која је 
шест година играла одбојку и Ивица 
Петровић који је 10 година бранио 
на рукометном и фудбалском голу. 
Награде су уручили руководилац 
ФСД Медицинар, доц. др Душица 
Ђорђевић и студент председник 
Друштва, Стефан Ристић. 
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вцу и цео свој живот посветио је 
физичкој култури, васпитању мла-
дих и унапређењу спорта у Србији. 
За више од 30 година наставног и 
спортског рада на Факултету меди-
цинских наука, од спорта је направио 
важан сегмент живота факулте-
та и кроз Факултетско спортско 
друштво ,,Медицинар‘‘ студентима 
омогућио натпросечне услове за 
бављење спортом. Обављајући током 
деценија више важних друштве-
но-спортских функција предано 
је радио на бољој организацији 
спорта у Србији, због чега је добио 
и ,,Мајску награду‘‘ СОФК-е 1990. 
године. Проф. Маџарац преминуо 
је крајем децембра 2014. године у 
Крагујевцу.

Резултати такмичења:
Футсал (м):
 ФМН Крагујевац – Медицински факултет Београд  6:1 
Одбојка (ж):
 ФМН Крагујевац – Медицински факултет Београд 0:2 
Одбојка (м):
 ФМН Крагујевац – Медицински факултет Београд 1:1 
Шах (мж):
 ФМН Крагујевац – Медицински факултет Београд 2:2 
Стони тенис (м): 
 Дени Ардељан МФБГ
 Милош Мировић ФМН, Јанко Петровић ФМН
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УСАВРШАВАЊЕ У 

АМЕРИЦИ

Доц. др Душица Ђорђевић, ру-
ководилац Факултетског спортског 
друштва ,,Медицинар‘‘ средином 
децембра 2016. године отишла је 
на усавршавање у Сједињене Аме-
ричке Државе. Она ће на Факултету 
здравствених наука Универзитета 
у Делаверу (Катедра за кинезио-
логију и примењену физиологију) 
унапређивати своја знања из области 
биомеханике и моторне контроле. 
Планирано је да остане тамо шест 
месеци, а стечена знања омогућиће 
јој да на Факултету медицинских 
наука подигне ниво истраживања 
неурофизиолошких, биомеханичких 
и моторичких фактора спортских 
перформанси и повреда. 

У времену модерних комуника-
ција које то омогућавају, она ће из 
САД давати упутства и вршити су-
первизију рада Спортског друштва, 
којим ће до њеног повратка непо-
средно руководити студент председ-
ник ,,Медицинара‘‘, Стефан Ристић 
и студенти које је она поставила 
за координаторе рада мушких и 
женских секција, Марина Лешњак 
и Филип Стокрп. 

ФМН НА САЈМУ ОБРАЗОВАЊА 
,,ЗВОНЦЕ 2016’’

На Београдском сајму је од 26. 
до 30. октобра 2016. године одржан 
девети по реду Сајам образовања 
и наставних средстава ,,Звонце‘‘. 
Факултет медицинских наука пред-
ставио се на њему у оквиру штан-
да Универзитета у Крагујевцу на 
коме су се представили и остали 
факултети Крагујевачког универ-
зитета. Овај сајам био је одлична 
прилика за представљање сопстве-
них наставних програма, одлика, 
компаративних предности у односу 
на друге високошколске установе, 
сопствене издавачке делатности, 
уџбеника итд. 

Сајам образовања ,,Звонце‘‘ тра-
диционално се одржава у оквиру 
београдског Сајма књига, а слоган 
овогодишње манифестације био 
је ,,Образована Србија - успешна 
Србија‘‘.

ТРАДИЦИОНАЛНИ ОДЛАЗАК

НА САЈАМ КЊИГА
Лепу праксу да своје студенте и запослене организовано води на 

београдски Сајам књига Факултет медицинских наука наставио је и 
ове године, а посета се одиграла 29. октобра 2016, према традицији, 
претпоследњег дана Сајма. Поново је аутобус на спрат био средство 
потребно да се повезу сви заинтересовани са ФМН, а пут је почео у 
јутарњим сатима да би се стигло на време за отварање Сајма.

Београдски Сајам књига, по многима најзначајнија културна манифеста-
ција у региону, својим 61. издањем под слоганом ,,Књигу у руке‘‘, испунио 
је очекивања и надмашио претходне године, како квантитативно, са новим 
рекордима у броју посетилаца и излагача, тако и квалитативно, бар према 
првим утисцима публике и професионалног дела јавности. Свако је могао 
да нађе нешто за себе, од лепе до стручне литературе, од монографија до 
стрипа, а организација штандова и комфор за посетиоце били су на мало 
бољем нивоу, иако је баш тај дан посете ФМН био и најударнији током 
читавог трајања манифестације (23 – 30. октобра). Пошто је повратак 
експедиције са Факултета медицинских наука био заказан за ране вечерње 

сате,  било 
је довољно 
времена и за 
богате садр-
жаје Сајма и 
за уживање 
у лепом дану 
у Београду. 
План је ис-
пуњен, па се 
делегација 
вр ати ла  у 
Крагујевац 
на крају још 
једног тра-
диционалног 
излета моти-

висаног књигом. 



27. ПРОЗОР / ФЕБРУАР / 2017.18

P
R
O
Z
O
R

Редовна јесења акција добровољ-
ног давања крви планирана за 16. 
новембар 2016. одржана је према 
првобитном плану, међутим оно 
што је било неуобичајено је да су 

ДОНАЦИЈА СТУДЕНТСКОГ
ПАРЛАМЕНТА  КЛИНИЦИ ЗА 
ПЕДИЈАТРИЈУ

Студентски парламент Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу 
заједно са познатим крагујевачким 
фудбалером Немањом Пејчино-
вићем уручио је 8. децембра 2016. 
године четири рачунара Клиници 
за педијатрију Клиничког центра 
Крагујевац. Средства за куповину 
рачунара у износу од око 140 000 
динара прикупљена су највећим 

делом у акцији студената Факултета медицинских наука куповином 
улазница за Вече медицинара, а недостајући део додао је Немања Пеј-
чиновић који тренутно игра за за московску Локомотиву.

Овом донацијом студенти ФМН и повремени репрезентативац Ср-
бије прикључили су се донаторској акцији Клинике за педијатрију чија 
директорка, проф. др Јасмина Кнежевић је приликом уручивања поклона 
истакла - „Веома смо захвални нашим студентима - будућим лекарима и 
њиховим пријатељима, који су изразили жељу да учествују у нашој дона-
торској акцији и реализовали је на обострано задовољство. Надамо се да 
ће њихово ангажовање бити подстицај и пример и другима у граду и ре-
гиону како би наша акција била што успешнија. Жеља нам је да најмлађим 
пацијентима Клиничког центра Крагујевац пружимо што је могуће више, 
уз квалитетније услове и лечење на нашој Клиници за педијатрију“.

На Клиници за педијатрију КЦ Крагујевац годишње се обави 25 000 
амбулантних прегледа, 7000 ултразвучних прегледа и хоспитализује 
око 5000 деце из шест округа Србије (Шумадијски, Поморавски, Ра-
сински, Моравички, Рашки и део Косова и Метохије). Представници 
Студентског парламента ФМН нагласили су да је ово само једна у низу 
хуманитарних акција планираних за наредни период. 

том приликом одзив и интересо-
вање били толики да је то по први 
пут за последицу имало заказивање 
још једне акције. Наиме, у тој првој 
акцији 41 особа је дала крв, њих 17 
одбијено је из медицинских разлога, 
али велики број давалаца који су 
се одазвали није био у прилици да 
заиста и да крв пошто Служба за 
трансфузију крви КЦ Крагујевац 
у једном дану може да обради ли-
митиран број јединица крви, па је 
управо то био разлог за нову акцију.

Друга акција одржана је 30. но-
вембра 2016. и у њој је сакупљено 
39 јединица крви док је 13 давалаца 

одбијено из медицинских разло-
га. Дакле, у две акције укупно је 
сакупљено 80 јединица крви што 
је рекордан учинак, а ако се имају 
у виду и они који су у обе акције 
одбијени из медицинских разлога, 
акцији се одазвало преко 100 људи.

Обе акције одржане су према ус-
таљеној пракси у Кабинету за ургентну 
медицину уз наглашен ентузијазам 
давалаца и организатора, а акцији су се 
придружили и поједини запослени са 
Факултета. Организаторима - Црвеном 
крсту Крагујевца, Служби за транс-
фузију крви КЦ Крагујевац и наравно 
самом Факултету медицинских наука, 
остало је само да констатују велики 
успех, честитају и од срца захвале свим 
учесницима и пожеле овакав учинак 
и приступ и у наредним кампањама.

АКЦИЈА ,,ЗА СРЕЋНИЈЕ 

ДЕТИЊСТВО’’ 
Хуманитарно - рекреативна 

акција „За срећније детињство“ 
одржана је 2. октобра 2016. године.

Током ње су сарадници у настави, 
фацилитатори, бивши и садашњи 
студенти Интегрисаних академских 
студија стоматологије најмлађи-
ма прегледали зубе, показивали 
правилну технику прања зуба, 
едуковали их о оралном здрављу 
и делили промотивни материјал. 
Поред хуманитарног ова акција 
има и важан здравствено-васпит-
ни карактер држећи за свој циљ 
промоцију здравог начина живота. 

РЕКОРДАН УЧИНАК У ДВЕ АКЦИЈЕ 

ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ



1927. ПРОЗОР / ФЕБРУАР / 2017.

P
R
O
Z
O
R

Уобичајена је пракса Факултета 
медицинских наука да паузе из-
међу семестара буду искоришћене 
за радове на одређеним деловима 
факултетских објеката, уосталом на 
то обавезује и репутација једног од 
најуређенијих факултета у земљи. 
Овога пута, током јануара 2017. го-
дине радило се на одржавању Жутих 
сала које су сада новоокречене, а и 
столарија је добила нови сјај. Особље 
Техничке службе предано је радило 
на томе неколико дана па сада ових 
шест малих сала у којима студенти 
проводе доста времена спремне 
и освежене дочекују академце у 
новом семестру.

ХУМАНИТАРНА НЕДЕЉА СТУДЕНАТА 
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ЖУТЕ САЛЕ
СВЕЖЕ ЖУТЕ

Студентски парламент Универ-
зитета у Крагујевцу у сарадњи са 
студентским парламентима факул-
тета Универзитета одржао је током 
децембра 2016. године добротвор-
ну манифестацију ,,Хуманитарна 
недеља студената Универзитета у 
Крагујевцу‘‘. Циљ манифестације 
био је прикупљање помоћи за 30 
најугроженијих породица на те-
риторији града Крагујевца, као и 
подела новогодишњих пакетића 

домовима за материјално угроже-
ну децу и децу без родитељског 
старања на територији централне 
Србије. Акције су трајале од 19. до 
28. децембра, а цела манифестација 
имала је више видова и догађаја по 
следећем програму:
- Хуманитарна представа ,,Санато-

ријум‘‘ - Свечана сала ПМФ-а у из-
вођењу глумаца СКЦ-а (21.12.2016.)

- Изложба и књижевно вече у просто-
ријама галерије СКЦ-а (22.12.2016.)

- Концерт студената ФИЛУМ-а 
23.12.2016. у Универзитетској 
галерији

- Хуманитарни турнир у баскету 
3 на 3 у хали ,,Парк‘‘ (25.12.2016.)

- Предавање у сали А11 на ПМФ-у 
на тему заштите животне средине 
и подизања свести о еколошком 
загађењу планете (26.12.2016.)
Током трајања акције, на Економ-

ском, Природно-математичком и 
Правном факултету и Факултетима 
медицинских и инжењерских наука 
студенти су прикупљали донације 
за новогодишње пакетиће за децу. 
У холу (Галерији) Факултета меди-
цинских наука студенти су од 19. до 
26. децембра дежурали са кутијом 
за прикупљање прилога за пакетиће, 
а давана је и новчана помоћ. 
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