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СПОЈ МЛА ДО СТИ И ИС КУ СТВА - МЛА ДИ АУТО РИ 
РА ДО ВА ИЗ ИСТО РИ ЈЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ

Љи ља на Ву јо тић

„Пра ви љу ди од на у ке ду бо ко по шту ју про шлост, све што ра ди мо и 
што је смо ре зул тат је све у куп ног ра да.“ (Ер нест Ре нан)

Ове го ди не по пр ви пут, у Ма ти ци срп ској у Но вом са ду одр жан је 
у су бо ту 28. ма ја са ста нак на ко ме су мла ди ауто ри сво јим ра до ви ма из 
исто ри је ме ди ци не, пред ста вље ни чла но ви ма Сек ци је за исто ри ју ме ди-
ци не Срп ског ле кар ског дру штва.

(У скло пу Ма ти це ра ди На уч но дру штво за исто ри ју здрав стве не 
кул ту ре Вој во ди не, ко је по след њих го ди на те сно са ра ђу је са Сек ци јом за 
исто ри ју ме ди ци не Срп ског ле кар ског дру штва.)

Ауто ри свих ра до ва би ли су сту ден ти ме ди ци не и сто ма то ло ги је. 
Пре то га су исти ови ра до ви при ка за ни на Кон гре су сту де на та ме ди ци не 
у Но вом Са ду и у Бу дви, а не ки од њих су и на гра ђе ни. Рад Алек сан дра 
Ко би ла ро ва под на сло вом Јо ван Апо сто ло вић, пр ви срп ски ле кар до био је на 
ово го ди шњем Кон гре су сту де на та, пр ву на гра ду, а та ко ђе и рад Све тла не 
Па вин под на сло вом Рад др Бо шка По шти ћа на узи ча ва њу де ло ва ња ин тер
фе ро на на ви рус бе сни ла,.

Скуп је отво рио прим др Ми лош Ма лен ко вић, пред сед ник Пред сед-
ни штва На уч ног дру штва за исто ри ју здрав стве не кул ту ре Вој во ди не, а 
при сут не је по здра вио проф. др Бра на Ди ми три је вић, пред сед ник Сек-
ци је за исто ри ју ме ди ци не СЛД. Да љи ток ску па во дио је је дан од мен то-
ра: аси стент др Вла ди мир Са кач.

По том су сле ди ле сјај не пре зен та ци је: 

1. Епи де ми ја ку ге и ко ле ре у 18. и 19. ве ку у Вој во ди ни, Аутор: Ра ди ша Ан-
тић, Мен тор: проф. др Јо ван Мак си мо вић

2. Јо ван Апо сто ло вић – Пр ви срп ски ле кар, Аутор: Алек сан дар Ко би ла-
ров, Ко а у тор: Ра до ван Ка лањ, Мен то ри: прим. др Вла ди мир Јо ка но вић, 
асс. мр сц. мед. Вла ди мир Са кач

3. Рад др Бо шка По шти ћа на из у ча ва њу де ло ва ња ин тер фе ро на на ви рус 
бе сни ла, Аутор: Све тла на Па вин, Мен тор: проф. др Ду шан Ла ло ше вић

4. Зна ме ни ти рум ски ле ка ри с кра ја 19. и пр ве по ло ви не 20. ве ка, Ауто ри: Љи-
ља на Не дић, Алек сан дар Ко би ла ров, Мен тор: прим др Ми лош Ма лен ко вић
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5. Зна ме ни те бол ни чар ке Ср би је до Дру гог свет ског ра та, Аутор: Ма ја 
Са вић, Мен тор: проф. др Ми ра Го вор чин

6. Пре глед исто риј ског раз во ја Цр ве ног кр ста у све ту, са освр том на раз вој 
у Ср би ји, Аутор: Ми ли ца Ма ри ја но вић, Мен тор: Проф. др Ми ра Го вор чин

7. Пет де це ни ја од осни ва ња Ме ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду, 
Аутор: Ма ја Вуч ко вић, Мен тор: Асист. др Вла ди мир Са кач

8. Ле кар ска дру штва у Су бо ти ци до по чет ка Пр вог свет ског ра та, Аутор: 
Јо ван ка Ка тић, Мен тор: Прим. др Емил Либ ман

9. Пре глед исто ри је сто ма то ло ги је у све ту са освр том у Но вом Са ду до 
осни ва ња Сто ма то ло шке кли ни ке, Аутор: Не над Ла за ре вић, Мен тор: проф. 
др Ми ле на Про тић

10. Раз вој не ге бо ле сни ка и се стрин ства кроз исто ри ју, Аутор: Ан ге ла 
Кри шка, Мен тор: асист. Бра ни сла ва Бре сто вач ки

11. Управ ни ци Ин сти ту та за здрав стве ну за шти ту здра вља у Но вом 
Са ду кроз ње го ву исто ри ју, Аутор: Пре драг Ми ли че вић, Мен тор: прим. др 
Ми лош Ма лен ко вић

12. До при нос ле ка ра из по ро ди це Си мо но вић у исто риј скоме ди цин ско
кул тур ном на сле ђу на ше зе мље, Аутор: Ан теа Га ће ша, Мен тор: проф. др 
Ду шан Ла ло ше вић

13. По ја ва осип них бо ле сти у Но вом Са ду и Вој во ди ни, Аутор: Ни на Нов-
ков, Мен тор: проф. др Гро зда на Ча нак

14. Се стрин ски по зив кроз лич ност и де ло Фло ренс Нај тин гел, Аутор: Са-
ња Шу мо ња, Мен тор: доц. др Дра га на Ми лу ти но вић

За јед нич ко за свих 14 из ло же них ра до ва је сте огро ман ен ту зи ја зам и 
уло же на енер ги ја мла дих ауто ра, ко ји во ђе ни ис ку сним мен то ри ма ни су 
мо гли да да ју сла бе ре зул та те. 

Нај леп ше од све га што су број ни слу ша о ци мо гли да по не су са овог 
ску па, је сте осе ћа ње да ни је све из гу бље но, да за нас још има на де, кад 
ово ли ко мла дих, вред них и па мет них бу ду ћих док то ра уме да пре по зна 
и ар ти ку ли ше му дрост да ни шта не по чи ње и не за вр ша ва се с на ма. 

Још да до да мо: овим ску пом не зва нич но је про мо ви сан под мла дак 
јед не од нај е лит ни јих сек ци ја Срп ског ле кар ског дру штва.

Че сти та мо.


