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Визитинг професор Меди-
цинског факултета у Крагујевцу, 
проф. др Снежана Кушљић одр-
жала је 21.09.2011. предавање 
,,Mapping the role of brain serotonin 
projection system in animal models 
of schizophrenia’’. Предавањe је 
одржано у амфитеатру Медицин-
ског факулета уз присуство коле-
га предавача и студената.

Проф. др Снежана Кушљић 
студирала је медицину на Уни-
верзитету у Тузли, а дипломира-
ла и докторирала фармакологију 
на Медицинском факултету Уни-
верзитета у Мелбурну где ради 
као професор.

Нагласивши значај шизофре-
није као болести, др Кушљић 
је изразила наду да би њено ис-
траживање могло довести до са-
радње медицинских факултета у 
Крагујевцу и Мелбурну и нових 
истраживања у тој области.

Један од водећих светских не-
урохирурга, проф. др Иван Ћи-
рић промовисан је у гостујућег 
професора Медицинског факул-
тета у Крагујевцу предавањем 
које је 16.06.2011. одржао на тему 
,,Тумори хипофизе: модерни 
концепти фармаколошких и хи-
руршких третмана“. Предавању 
у Плавој сали Медицинског фа-
култета у Крагујевцу присуство-
вале су бројне колеге жељне 
бољег упознавања са радом овог 
стручњака респектабилне био-
графије. 

Др Иван Ћирић рођен је у Бечу, 
одрастао у Сремским Карловци-
ма, дипломирао на Медицинском 
факултету у Београду, а док-
торирао у Келну. Већ деценијама 
је професор на Northwestern 
University Medical School у Чикагу 
и шеф Неурохирургије у Еван-
стон болници. Увео је микрохи-
руршке технике у третман раз-
них неурохируршких поремећаја. 
Током година посебно се бавио 
микрохирургијом тумора хипо-

физе, неурома акустичког живца, 
менингеома и разних кичмених 
поремећаја.

Предавању професора Ћи-
рића претходила је његова по-
сета Клиничком центру Крагује-
вца током које је извео и један 
оперативни захват.
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RADOVI
NA MEDICINSKOM FAKULTETU

BIFE POSTAO 
RESTORAN

Као и увек, летња пауза на Ме-
дицинском факултету у Крагује-
вцу искоришћена је као прили-
ка за унапређење услова за рад 
и наставу. При самом приласку 
факултету највидљивија проме-
на је обнова фасаде уз уклањање 
дотрајалих стабала која би тре-
бало да буду замењена младим 
као и постављање јарбола са исте, 

предње стране зграде. Ренови-
ран је и амфитеатар ,,Проф. др 
Милосав Костић’’ тако што је 
обновљено и унапређено ре-
шење ентеријера и реконстру-
исана комплетна инсталација 
озвучења. Постављен је нови 
видео-бим у високој HD резо-
луцији и уведен квалитетнији 
сигнал кабловске телевизије, што је урађено и у бифеу. 

На Факултету је проширена wireless мрежа и истовремено премеш-
тене антене те конекције ради лепшег изгледа зграде. Извршен је ре-
монт подстанице за грејање и адаптиран магацин за архиву.

На Институту Медицинског факултета обновљена су три купатила, 
а нови изглед добили су и степениште и главни хол. На Институту 
и Факултету инсталирано је укупно 15 ZOTAC ZBOX рачунара нове 
технологије, специфичних по малим димензијама, а у вежбаоницама 
за биохемију на Институту постављена су и два нова ,,Плазма’’ теле-
визора од 50 инча.

Нарочитој промени спољног изгледа факултета допринели су и 
новопостављене дрвене клупе и столови који су донели специфич-
ну топлу црту у већ уређен круг 
факултета и одмах постали попу-
ларно окупљалиште студената и 
запослених. У том делу, промена 
је заокружена увођењем инста-
лације за видео-пројекције на 
паркингу факултета што доноси 
могућности приказивања спорт-
ских преноса и других важних 
догађаја на отвореном . 

Значајна промена и за попу-
ларни бифе тј. Клуб студената 
Медицинског факултета. Адапта-
цијом ентеријера и унапређењем 
техничке опремљености он је 
постао експрес-ресторан па се 
сада у њему поред пецива, сен-
двича, хладних и топлих напита-
ка могу наћи и готова јела. Сред-
ствима факултета проширен је 
радни простор у кухињи, купље-
не су витрине за хладна и топла 
јела као и нов намештај тако да 
се сада у новом ресторану могу 
конзумирати многа јела са менија 
Студентског центра, а повећан је 
и избор колача и сендвича. Сту-
денти Медицинског факултета 
тако од сада не морају ићи до 
својих студентских домова на ру-
чак, а ресторан је наравно на рас-
полагању и запосленима и гос-
тима факултета по популарним 
ценама Студентског центра. 
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Студенти прве године Интегри-
саних академских студија медици-
не своје прво предавање имали су 
13.09.2011. Пре тога уприличен им 
је симболичан пријем у амфитетру 
,,Проф. др Милосав Костић’’ Меди-
цинског факултета на коме су ук-
ратко упознати са свиме што их чека 
наредних година као и са својим 
менторима. Обраћајући се будућим 
докторима медицине декан, проф. 
др Небојша Арсенијевић скренуо 
им је пажњу на могућности које им 
факултет пружа, процењујући да су 
према резултатима пријемног ис-
пита ,,људи за тешке задатке’’.

Новопечени бруцоши добили 
су наравно индексе као и покло-

не са симболима факултета уз 
штампане семестралне водиче.

Медицински факултет Уни-
верзитета у Крагујевцу другу 
годину за редом уписао је 96 
студената у прву годину Ин-
тегрисаних академских студија 
медицине иако је доскорa упи-
сивано безмало дупло више. То 
је учињено руководећи се им-
перативом квалитета студија, 
са планираним радом у мањим 
групама и већом индивидуалном 
пажњом посвећеном студенту.

Такође другу годину за редом, сви  
студенти прве године интегрисаних 
академских студија медицине (96), 
фармације (84) и стоматологије (24) 
школују се о трошку буџета. 

STOMATOLOGIJA I 
FARMACIJA

OSNOVNE STRUKOVNE
STUDIJE

За студенте прве године Ос-
новних струковних студија први 
радни дан био је 03.10.2011. Но-
вопечени бруцоши, међу којима 
немали број оних са знатним ис-
куством из струке, окупили су се 
у амфитетатру факултета и при-
мили индексе пре него што ће 
отићи на своје прво предавање.

Будућим струковним медицин-
ским сестрама, техничарима и те-
рапеутима добродошлицу је поже-
лела Марина Петровић, продекан 
за основне струковне студије, која 
је подсетивши на традицију Факул-
тета захвалила на поверењу и дала 
прве информације о распореду пре-
давања. Обраћајући се студентима, 
проф. др Весна Пантовић рекла је 
да су ту зато што су најбољи међу 
најбољима, лидери у својој струци, 
да су се определили за звање које са 
собом носи знатну одговорност али 
да су дорасли том изазову.

Медицински факултет Универ-
зитета у Крагујевцу у академској 
2011/2012. години у прву годину 
основних струковних студија на 
програму струковна медицин-
ска сестра/техничар уписао је 10 
студената који ће се школовати о 
трошку буџета и 34 самофинан-
сирајућа, и подједнак број на про-
граму струковни терапеут. 

PO^ETAK NOVE
AKADEMSKE GODINE

Понедељак 12. септембар 2011. 
био је први радни дан за студен-
те почетних година интегрисаних 
академских студија стоматологије 
и фармације. У амфитеатру Ме-
дицинског факултета први су до-
чекани будући стоматолози, њих 
24-оро. На почетку их је поздра-
вио декан, проф. др Небојша Ар-
сенијевић скренувши им пажњу 
да је све на факултету усмерено ка 
стварању оптималних услова за 
њихово студирање пожелевши им 
стога да оно не траје ни дан дуже 
од пројектованих рокова. На-
кон тога бруцоши стоматологије 
упућени су на прво предавање.

Нешто касније уследио је су-
срет са 84 нова студента про-

грама Интегрисаних академских 
студија фармације пре њиховог 
првог предавања. У Фармаколош-
кој учионици први их је поздра-
вио декан Арсенијевић рекавши 
им да их уз вредан рад и одличне 
сараднике чека будућност без 
брига. Проф. др Слободан Јан-
ковић дао је студентима главне 
смернице рада и понашања на 
факултету предочивши им да је 
циљ програма образовање про-
фесионалаца - фармацеута, ком-
плетних и зрелих личности. 

Бруцоши оба смера добили су 
пригодне поклоне са симболима 
факултета као и штампане семес-
тралне водиче. Сва 24 студента прве 
године Интегрисаних академских 
студија стоматологије као и сва 84 
студента прве године Фармације 
школују се о трошку буџета.
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EFIS-EJI
Један од битнијих догађаја за 

Медицински факултет у Крагује-
вцу у 2011. години била је трећа 
EFIS-EJI ,,Школа имунолога ју-
гоисточне Европе'' (‘'South East 
European EFIS-EJI Immunology 
School'' - SEEIS2011). Медицински 
факултет је овај догађај организо-
вао од 1. до 4. октобра у Аранђело-
вцу са циљем да унапреди знања о 
имунологији научника у региону, 
а скуп је носио подршку Европс-
ке федерације удружења имуно-
лога (EFIS), European Journal of 
Immunology (EJI) и Euroimmun 
(Лубек, Немачка). 

Школи је присуствовало 43 учес-
ника из земаља у окружењу, а као 
предавачи и организатори школе 
појавили су се признати светски 
имунолози:  Бернард Флајшер 
(Хамбург), Миодраг Лукић (Бео-
град), Х. Јоаким Зајц (Хамбург), 
Ханс Стокингер (Беч), Монцеф Зу-
али (Париз), Стипан Јоњић (Рије-
ка), Сергеј Недоспасов (Москва), 
Чавдар Василев (Софија), Сепо 
Мери (Хелсинки), Геролд Станек 
(Беч), Анет Госпос (Лубек) и Ми-
одраг Стојковић (Лесковац).

Трећа ,,Школа имунолога југо-
источне Европе'' одржана је у хо-
телу ,,Извор'' у Аранђеловцу где су 
сви гости били и смештени. Глав-
на ,,Кристална'' дворана коришће-
на је за сесије док је помоћна ко-
ришћена за рад у мањим групама 
на микроскопима. За четири дана 
скупа учесници су имали прилику 
да чују 15 усмених и виде више од 
20 постер презентација.

Припрема и реализација 
пројекта ангажовала је значајан 
део научног, административног и 

техничког особља Медицинског 
факултета у Крагујевцу. Трећа 
,,Школа имунолога југоисточне 
Европе'' имала је и квалитетно 
осмишљен програм слободног 
времена, па су учесници имали 
прилике да се друже, размењују 
знања и искуства и боље упознају 
са поднебљем на које су дошли. 
Памтиће се тако организоване 
посете задужбини Карађорђе-
вића на Опленцу и винарији 
,,Александровић'' уз вечеру и де-
густацију вина.

TRE]A EFIS-EJI
[KOLA IMUNOLOGA JUGOISTO^NE EVROPE
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истраживањима која се баве ма-
тичним ћелијама и њиховом тера-
пеутском применом. Мисија овог 
међународног Симпозијума је да 
се стара о етичким истраживањи-
ма матичних ћелија у циљу помоћи 
тешко оболелим особама. 

Симпозијум је привукао вели-
ку пажњу шире јавности, а днев-
ни протокол је почео пријемом у 
Скупштини града за предаваче. 
Поред градских функционера, 
пријему и отварању Симпозијума  
присуствовао је и Божидар Ђелић 
као представник Владе Србије. 
Целодневни Симпозијум садржао 
је осам предавања у два блока, а у 
паузама за освежење и ручак у не-
формалној атмосфери интензиви-
рани су разговори о темама преда-
вања и учвршћивана познанства.

Круна овогодишњег сусрета 
била је додела светске ,,Награде 
за младог истраживача’’ коју по-
следњих година на овом скупу 
додељује магазин ,,STEM CELLS’’ 

SIMPOZIJUM 
,

Један од најважнијих догађаја 
у 2011. години, не само за Меди-
цински факултет у Крагујевцу био 
је међународни Симпозијум пос-
већен матичним ћелијама (,,THE 
STEM CELL SYMPOSIUM’’) одр-
жан 15.10.2011. На њему су као пре-
давачи учествовали најпознатији 
светски стручњаци ове гране меди-
цине попут Миодрага Стојковића, 
Мајлинде Лако, Волганга Франца 
и Славена Ерцега. Симпозијум, де-
вети по реду, који је последњих го-
дина одржаван на Универзитету у 
Сеулу у Јужној Кореји био је место 
критичке расправе о најперспек-
тивнијим основним и клиничким 

VELIKI ZNA^AJ
PRIDAT I CENTRU 
ZA MATI^NE ]ELIJE

ISTO KAO U
[PANIJI

На самом Симпозијуму пажњу 
подједнаку научном делу догађаја 
привукао је и разговор о реализа-
цији пројекта Центра за матичне 
ћелије у коме партнерски  учест-
вују Влада Републике Србије, Град 
Крагујевац и крагујевачки Меди-
цински факултет. Велики део изу-
зетно посећене конференције за 
новинаре на Симпозијуму тако је 
био посвећен управо том пројек-
ту. Тим поводом господин Божи-
дар Ђелић је у име Владе Србије 
истакао да би пројекат Центра за 
матичне ћелије у Крагујевцу тре-
бало да покаже да у Србији шансу 
немају само велики факултети већ 
и предузимљиви мањи факулте-

На питање новинара, да ли 
ће у крагујевачком Центру за 
матичне ћелије научници има-
ти исте услове за рад као нпр. у 
оном који је водио у Валенсији, 
др Стојковић је одговорио: ,,Не 
исте, боље... Овде је кадар бољи’’.

(,,Матичне ћелије’’), најстарији и 
најугледнији часопис посвећен ис-
траживању матичних ћелија и ре-
генеративној медицини. Награда 
се додељује младом научнику који 
је главни аутор значајног истра-
живачког рада објављеног у овом 
магазину, а овогодишњи добитник 

ти из унутрашњости. Додао је да 
је успостављање Банке за матичне 
ћелије, која је део пројекта, врло 
битно јер би она могла да доприне-
се комерцијалној одрживости по-
духвата, а установе тог типа нема 
на раздаљини од 600 километара.  

Проф. др Миодраг Стојковић, 
носилац целог пројекта који би 
требало да буде националног ка-
рактера, рекао је да је оснивање 
Центра за матичне ћелије у Кра-
гујевцу прилика да најбољи науч-
ници остану овде или се врате из 
иностранства, шанса да се конач-
но створи нешто на дуже стазе 
и део његовог интимног опре-
дељења о повратку у земљу.

На конференцији је било речи 
и о једној од локација која је фи-
гурирала као могућа опција за ре-
ализацију пројекта

је др Ева Ана Мејер-Блазејевска 
са Универзитета Ерланген-Нирн-
берг у Немачкој. Проф. др Миод-
раг Стојковић, уредник часописа, 
више пута је током Симпозијума 
истакао да се рад др Блазејевске 
издвојио међу четрдесетак разма-
траних зато што је на прост а еле-
гантан начин показао могућност 
коришћења матичних ћелија у ле-
чењу очних болести. Занимљиво 
је да је др Блазејевска, по вокацији 
биолог, поред истраживачког рада 
тренутно и на студијама медицине 
са циљем да се дугорочно посвети 
и пацијентима и науци.

SIMPOZIJUM 
,,STEM CELL''
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KRAGUJEVA^KI MEDICINARI
JO[ JEDNOM NA BEOGRADSKOM SAJMU KWIGA

MEDICINSKI 
FAKULTET NA
,,MEDIEXPO 2011.''

Никад већа група од преко 310 
студента Медицинског факулте-
та Универзитета у Крагујевцу по-
сетила је Београдски сајам књига 
у организацији факултета, што 
је већ постало традиционалан 
догађај. Толики број путника за-
хтевао је замашну организацију 
па су расположени љубитељи 
књиге до краја испунили пет ау-
тобуса ерудитског конвоја. По-
сета се догодила претпоследњег 
дана Сајма, у суботу 29. октобра 
2011. па су се медицинари из 
Шумадије тако нашли међу 148 
578 регистрованих посетилаца 
56. по реду Београдског сајма.

Крагујевачки академци дали 
су се тако у потрагу за струч-
ном литературом, за класицима 
и новитетима из области беле-
тристике, филозофије, религије 
и других књижевних катего-

Од 28. до 30. октобра 2011. на 
крагујевачком Шумадија сајму 
одржан јер трећи Сајам медици-
не, стоматологије и фармације- 
,,MEDIEXPO 2011.’’ Овај Сајам 
део је 36. Октобарских здрав-
ствених дана Крагујевца и тра-
диционалног Базара здравља.

Још једно учешће на овом сајму 
забележио је и Медицински Фа-
култет Универзитета у Крагује-
вцу који је заједно са Градом и 
другим његовим здравственим 
установама био један од покро-
витеља манифестације. Штанд 
Медицинског факултета био је 
место сусрета са добро познатим 
али и новим колегама, и свака-
ко са заинтересованим грађан-
ством. Била је то још једна при-
лика за представљање студијских 
програма, организационих нови-
на као и научних и издавачких 
достигнућа факултета.

Главно тежиште Здравстеве-
них дана били су наравно сусре-
ти струке у којима су први дан 
обележила пленарна предавања, 
други- презентација приспелих 
радова а трећи- програм Конти-
нуиране медицинске едукације у 
организацији надлежног Центра 
Медицинског факултета у Кра-
гујевцу.

рија. Своју публику привукле 
су актуелности попут пола века 
од додељивања Нобелове награ-
де Иву Андрићу, добро је чути 
да је било потраге и за језич-
ким књигама и правописима, а 
посету је зачинила и могућност 
добијања потписа популарних 
аутора домаће и међународне 
књижевне сцене.

Целодневна посета оставила 
је довољно времена за упозна-
вање са понудом 819 излагача из 
земље и иностранства, а коме се 
глава препунила литературом 
имао је времена да се опусти у 
садржајима престонице по вео-
ма лепом дану за крај октобра. 
Посета је завршена у вечерњим 
сатима уз повратак аутобусима 
који су били тежи за масу књига 
и лакши за оне који нису одоле-
ли викенду у Београду.
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Медицински факултет у Кра-
гујевцу је 9. децембра 2011. свеча-
но прославио крсну славу, Светог 
Алимпија Столпника и Дан фа-
култета. Госте су дочекивали до-
маћин славе проф. др Владимир 
Јаковљевић и декан факултета, 
проф. др Небојша Арсенијевић. 
На свеченој молитви у деканату 
славски колач је пресекао отац За-
рије Божовић, старешина Сабор-
не цркве у Крагујевцу уз појање 
Катедралног октета ,,Свети Роман 

SLAVA I DAN
FAKULTETA
2011.

PROSLAVQENA
KRSNA SLAVA
I DAN FAKULTETA

SVE^ANA
DODELA
DIPLOMA I NAGRADA

Један од најсвечанијих дана у жи-
воту сваког факултета, дан доделе 
диплома и награда, за Медицински 
факултет Универзитета у Крагује-
вцу овога пута био је 11.12.2011. У 
првом делу изузетно посећене све-
чаности у амфитеатру факултета, 
према традиционалном протоколу 
прочитана су имена овогодишњех 
дипломаца Интегрисаних академ-
ских студија медицине, њих 111, 
након чега су новопечени доктори 
медицине положили Хипократову 
заклетву коју је прочитала Мили-
ца Радуновић, најбољи дипломац 
генерације. Представљени су по-
именце и 21 нови специјалиста и 
један магистар.

Уследила је додела награда нај-
бољим студентима свих година и 
програма факултета као и најбољим 
наставницима и сарадницима из-
гласаним у традиционалној анкети 

вље се преселило у амфитеатар 
,,Проф. др Милосав Костић’’ где 
је одржана још једна свечана ака-
демија својствена Медицинском 
факултету у Крагујевцу. Без су-
вишних говора, академију је чи-
нио нови кратки филм посвећен 
овој, 34. годишњици факултета. 
Филм ,,Мишминатор 34’’ у коме 
је још једном  главни јунак био 
факултетски медицински миш, 
комбиновао је благу пародију на 
могућу будућност Медицинског 

факултета са помало сетном ком-
пилацијом делова филмова којим 
су обележаване претходне го-
дишњице.

Славље је по обичају завршено 
коктелом у Клубу студената Ме-
дицинског факултета што је била 
још једна прилика да се стари 
пријатељи у опуштеној атмосфе-
ри састану и прославе дан уста-
нове која их је окупила.

спроведеној међу студентима. Сви 
награђени, према устаљеном оби-
чају факултета, даривани су дука-
тима и црвеним јабукама. И ове го-
дине додељена је стипендија Фонда 
,,Др Илија Росић’’, и то Немањи 
Манојловићу, студенту треће годи-
не медицине са просечном оценом 
10, коме је награду предао Миленко 
Росић, оснивач Фонда.

Други део свечаности био је 
посвећен дипломцима Интегриса-
них академских студија фармације 
и Основних струковних студија. 
Званично је представљен 41 нови 
дипломац Интегрисаних академ-
ских студија фармације. Затим су 
промовисана и 72 нова струковна 
терапеута и 60 нових струковних 
медицинских сестара и техничара.

Обраћајући се свим дипломци-
ма, декан Медицинског факултета 
у Крагујевцу, проф. др Небојша 
Арсенијевић изразио је понос због 
заједничког успеха рушења барије-

ра измећу студената и професора 
поручивши им да наставе да ства-
рају исти дух поверења који су по-
нели са факултета. Уз забринутост 
за њихове судбине у многоструко 
угроженом друштву, декан Арсе-
нијевић дипломцима је поручио: 
,,...Не дајте се! Ако будете поштени 
и вредни, успећете!

Свечаном доделом диплома 
и награда Медицински факул-
тет у Крагујевцу заокружио је 
вишедневну прославу 34 године 
рада факултета које обележава 
као четврта научно-истраживач-
ка институција у земљи. 

Мелод’’. Након што је 
поздравио присутне, 
домаћин славе је део 
колача предао сле-
дећем домаћину др 
Ивану Јовановићу.

Након тога сла-

SLAVA I DAN
FAKULTETA

2011.
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DEKANOV GOVOR
DIPLOMCIMA 2011.

Један стари професор када су 
га овако прозвали да говори ре-
као је: „Није ми до говорења.“. Све 
смо рекли једни другима за ових 
пет, шест, седам година, а неки-
ма и десет...

Сада када бих измерио пулс, 
мислим да би био 220. Поносан сам 
на вас! То није фраза, јер ни ово није 
време за фразе. Поносан сам на оно 
како сте учили, како сте се пона-
шали и како сте све чинили да ова 
школа буде лепша и боља. Свако 
је то чинио на свој начин, како је 
умео и могао. 

Сада слободно могу да вам ка-
жем Поштовани доктори! Успе-
ли смо! Успели смо и показали да 
можемо.

Сви знамо, да би нешто 
било боље, оно мора бити мало 
другачије. Потрудили смо се да ова 
школа буде мало другачија. Сруши-
ли смо баријере које су постојале 
између студената и професора, 
и у томе смо успели. Шест годи-
на сте ви овде, ја сам двадесет и 
осам. Двадесет и једну годину, сва-
ког септембра или октобра имали 
смо натезање са студентима и 
неразумевање. Последњих шест 
година тога није било. Погледајте 
само овај амфитеатар, који је ре-
новиран пре 6-7 година, нема ниш-
та урезано, нема зареза ни било 
шта написано, нити има било 
каквог знака анархије. То значи да 
сте ову школу доживели и схвати-
ли као своју, а она вам је узвратила 
љубав и доживела вас као део себе. 
Зато се трудите тамо где будете 
радили да стварате исти дух, да 
вас људи не одвуку. Када кажем 
људи не мислим само пацијенти. 
Некада то није било неопходно да 
се каже, то се подразумевало.

Медицина се заснива на међу-
собном поверењу. Све ми се чини 
да се то данас изгубило. Пацијен-
ти сада виде лекара као некога ко 
хоће да их убије, или да их опљач-
ка, или и једно и друго. А лекар 
њих, с друге стране, види као један 
предмет који може да га тужи. Ту 
од поверења нема ни П, а од ме-

дицине нема ни М! Трудите се да 
вам људи верују, али не без разло-
га. Потврдите то оним што сте 
овде научили, знањем и жељом да 
сваког дана сазнајете више и да 
будете бољи, а не гори. 

Тешко ми је да вам ово говорим 
у времену у коме живимо. Све што 
сте до данас урадили било је теш-
ко, веома тешко. Ставите се данас 
пред оне уџбенике из анатомије. 
Пред оних 12 кг уџбеника и атла-
са, па размислите да ли бисте то 
могли поново да урадите. Стави-
те се пред разне тешке ученичке 
и људске дилеме које сте имали за 
ово време које сте са нама провели. 
А ја вам кажем да то није ништа. 
Није ништа, и да је то најлепши 
период који сте прошли у животу. 
Прво што ће вас већ од сутра, а 
неке је већ дочекало, јер нисте сви 
јуче дипломирали, је да оно што 
ви сматрате својим ова држава 
не признаје. Они вам кажу: “Баш 
је лепо што си ти леп и паметан 
и што си сав свој посао обавио на 
најбољи могући начин, али ми баш 
ниси потребан“. Али неће бити 
тако да им нисте потребни. Ја мис-
лим да је време да им сви заједно у 
глас кажемо доста! Доста! Нећемо 
да имамо државу која не зна да од-
брани своју територију! Нећемо да 
имамо државу која не може да за-
посли младе стручњаке! И нећемо 
да трпимо државу која не може 
ништа да учини да подигне свој на-
талитет! То није повређена држа-
ва, ми смо повређени. Та држава је 
на добром путу да буде поражена. 
Поражена и да пристаје на све. Ми 
нећемо да пристанемо на све! Ви 
нисте пристали ових шест годи-
на и ја од вас тражим да не при-
станете! Да не пристанете да се 
претворите у молиоце. Оне који ће 
обијати прагове администрација 
која ће да каже: „Можда ће` да 
ми требаш. Буди ми негде ту при 
руци, можда ћу да те позовем.“. Ви 
сте заслужили да вам се да посао! 

Десет година у овој земљи нема 
посла за лекаре. Десет година нема 
специјализација. Десет година нам 
је народ све болеснији. Десет годи-
на како је та одлука донета да није 
потребно давати специјализације. 

А тада је старост специјалисте 
у Србији  била 56 година. Од 
кога да очекујемо да уводи нове 
технологије, од људи мојих година 
и старијих. Не! И ја вас молим, да 
оним што сте овде научили без 
стида и зазора узмете оно што 
вам припада. Да све узмете у своје 
руке. А онда ако не будете имали 
помоћи ни са једне стране, дођите 
овде да нам кажете какве су све 
муке пред вама, ми ћемо се потру-
дити да вам помогнемо. 

Можда сам много грдио. Можда 
сам много строг. Али, чини ми се, да 
сам дужан да онако како сам вам 
предавао имунологију и онкологију, 
да вам тако и кажем шта вас чека 
од сутра. Ако будете поштени и 
вредни и не пристанете да оду-
станете од себе успећете. 

Сви сте ви данас најбољи. 
Сви сте ви данас ове лепе црве-
не јабуке. Не дајте да вас „једу 
црви“. Црв сумње, црв сујете, црв 
среброљубља, црв интрига, црв 
незнања... Tо су црви који ће вас 
нападати. Одбраните се!

Ја вам желим да остварите све 
оно о чему маштате. Желим вам 
да пре свега имате добре и здра-
ве породице, јер без тога ништа 
друго што постигнете не вреди. А 
са тим и оно мало вреди много. И 
сада када вам кажемо довиђења, 
то никако није збогом. Надам се 
да ћете се и даље враћати овој 
школи, јер она је ваша кућа више 
него што је наша.

Хвала вам на свему! Срећно! 
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ИНТЕРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

II година  III година

1. Павловић Весна (10,00) 1. Манојловић Немања (10,00)

2. Јаковљевић Јелена (9,86) 2. Симовић - Стојаковић Анђела (9,83)

3. Халупа Татјана (9,86) 3. Илић Ирена (9,67)

4. Нешић Миљана (9,67)

IV година  V годинa

1. Јанићијевић Катарина (9,77) 1. Тодоровић Жељко (9,93)

2. Милошевски Данијел (9,35) 2. Голубовић Јелена (9,70)

3. Николић Ивана (9,24) 3. Грујовић Данило (9,56)

4. Алексић Милош (9,56)

VI година НАЈБОЉИ ДИПЛОМАЦ НА СТУДИЈАМА

1. Јовановић Јован (9,65)

Радуновић Милица (9,61)

2. Пузовић Андријана (9,56)

3. Стојановић Бојана (9,50)
ИНТЕРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ

II година   III година

1. Милосављевић Милош (10,00) 1. Ћировић Тијана (9,85)

2. Пејчић Ана (10,00) 2. Деспотовић Андреа (9,50)

3. Кочовић Александар (9,89) 3. Вранић Александра (9,45)

  4. Живадиновић Јована (9,45)

IV година  V година

1. Павловић Небојша (9,42) 1. Вуловић Кристина (9,76)

2. Живковић Јелена (9,32) 2. Букоњић Андријана (9,58)

3. Живковић Мирјана (9,16) 3. Томовић Душан (9,51)
НАЈБОЉИ ДИПЛОМАЦ НА СТУДИЈАМА

Миловановић Милица (9,65)

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР

II година   III година

1. Ивана Радојчић (9,61) 1. Сузана Стефановић (9,69)

2. Весна Чукић (9,50) 2. Виолета Стојановић (9,35)

3. Милош Рајичић (9,38) 3. Јелена Нешић (9,27)

4. Јелена Васић (9,38) 4. Ивана Стошић (9,27)
НАЈБОЉИ ДИПЛОМАЦ НА СТУДИЈАМА

Данијела Мишовић (9,86)

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - СТРУКОВНИ ТЕРАПЕУТ

II година  III година

1. Бојана Костовић (9,46) 1. Биљана Стевановић (9,32)

2. Александра Булатовић (9,31) 2. Снежана Лазовић (9,08)

3. Андријана Милосављевић (9,23) 3. Марина Ерић (9,04)
НАЈБОЉИ ДИПЛОМАЦ НА СТУДИЈАМА

Марија Столић (9,45)

ИНТЕРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ

II година  

1. Степовић Милош (9,22)

2. Живановић Сузана (9,11)

3. Папић Милош (9,11)

SPISAK NAGRA\ENIH STUDENATA

Поводом дана и славе фа-
култета додељене су похвале за 
најбоље наставнике и сараднике 
Медицинског факултете по избо-
ру студената свих година инте-
грисаних академских и основних 
струковних студија : 

- Доц. др Ивани
 Живановић-Мачужић за нај-

бољег наставника преткли-
ничких предмета на интегри-
саним академским студијама 
медицине 

- др Неди Огњановић за најбољег 
сарадника претклиничких пред-
мета на интегрисаним академ-
ским студијама медицине 

- Проф. др Биљани Вулетић 
и Проф. др Јанку Ђурићу за 
најбоље наставнике клинич-
ких предмета на интегриса-
ним академским студијама 
медицине 

- др Живани Минић за најбољег 
сарадника клиничких предме-
та на интегрисаним академ-
ским студијама медицине 

- Доц. др Срђану Стефановићу
 за најбољег наставника на инте-

грисаним академским студијама 
фармације 

- Асс. др Оливери Миловановић
 за најбољег сарадника на инте-

грисаним академским студијама 
фармације

- Проф. др Снежани Јанчић
 за најбољег наставника на инте-

грисаним академским студијама 
стоматологије 

- Асс. др Биљани Љујић
 за најбољег сарадника на инте-

грисаним академским студијама 
стоматологије 

- Проф. др Љубици Живић
 за најбољег наставника на основ-

ним струковним студијама 
- др Бранимиру Радмановићу
 за најбољег сарадника на основ-

ним струковним студијама

POHVALE
NASTAVNICIMA
I SARADNICIMA
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QUBAVNA 
TERAPIJA 
NA MEDICINSKOM FAKULTETU

  REVIJA RADOVA 
,,PUBLIKOVALI SMO''

Изложба слика Ане Петровић 
Шиљковић ,,ЉУБАВНА ТЕРА-
ПИЈА’’ још један је догађај којим 
је прослављен Дан Медицинског 
факултета 9. децембар. Изложба 
је, уз наглашено интересовање 
медија и јавности отворена 8. де-
цембра 2011. у галерији Медицин-
ског факултета. Свечаност је зва-
нично отворила Славица Ђукић 
Дејановић председница Народне 
скупштине Републике Србије и 
редовни професор Медицинског 
факултета у Крагујевцу. 

Ана Петровић Шиљковић, 
рођена је 1970. у Крагујевцу. Умет-

На Медицинском факултету у 
Крагујевцу 07.12.2011. одржана 
је ревија радова ,,Публиковали 
смо’’ која представља сумирање 
и анализу научних активности у 
претходној години. На ревији је 
констатован наставак позитивног 
тренда унапређења научно-ис-
траживачких активности и пред-
стављени су подаци који говоре о 
резултатима у претходном пери-
оду. Као најупадљивији издвојио 
се податак да је Медицински фа-
култет у Крагујевцу у 2011. годи-
ни имао 172 рада у часописима са 
СЦИ листе. Велики број објављен 
је и у другим међународним и 
домаћим часописима а томе тре-
ба додати и 6 уџбеника и 29 док-

ничке студије започела је на Ака-
демији ,,Di Belle Arti’’ у Перуђи а 
завршила на Факултету примење-
них уметности и дизајна у Београ-
ду, одсек Дизајн текстила. Њеним 
радом доминирају осликани на-
мештај, теписи и слике, а излагала 
је на више колективних и седам 
самосталних изложби. Широј јав-
ности позната је по визуелном пе-
чату који је оставила на Мећавник 
Граду Емира Кустурице на Мокрој 
Гори где се од 2004. до 2009. године 
бавила примењеним сликарством 
и дизајном, и још увек добрим де-
лом живи.

Љубав је, без сумње, доминан-
тан мотив њених радова било да су 
смештени у сеоско окружење или 
декадентне кутке града из неких 
прошлих времена. Та дела носе са 
собом електрицитет љубавне ин-
тиме тако да су њени јунаци чес-
то ухваћени у забораву љубавног 
заноса, преданом освајању или 
слаткој чежњи, па та љубав некад 
гори, некад боли, али оптимис-
тично - понајвише лечи, о чему су 
надахнуто говориле и уметница и 
гђа Ђукић Дејановић.

Изложби је присуствовао ве-

лики број љубитеља уметности, 
пријатеља факултета и саме Ане 
Петровић Шиљковић, као потвр-
да њеног крагујевачког порекла. 
Доживљај слика које су ,,оживе-
ле’’ зидове факултета додатно је 
надахнуо звуцима своје гитаре 
Саша Несторовић Цаја, познати 
крагујевачки инструменталиста.

торских дисертација. Факултет 
учествује у више међународних 
истраживачких пројеката и пет 
пројеката Министарства за науку 
у којима је ангажовано 92 настав-
ника и сарадника са факултета. 
Преглед је заокружен са податком 
да се на факултету тренутно реа-
лизује 31 јуниор пројекат.

Иако се резултати намећу као 
повод за задовољство, у анализи 
се ишло и испод површине да би 
се дошло до кључа суштинског 

интензивирања научно-истражи-
вачког рада. Један од закључака 
је да је у појединим деловима фа-
култета потребно повећати обим 
научних активности како би се 
изједначили са онима који су 
већ ухватили корак са највишим 
међународним стандардима.

Ревија радова ,,Публиковали 
смо’’ једна је од традиционалних 
активности којима Медицински 
факултет у Крагујевцу обележава 
свој Дан 9. децембар
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ODR@AN STUDENTSKI
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Традиционални студентски 

мини-квиз који је део просла-
ве Дана факултета одржан је 
06.12.2011. У квизу је учествова-
ло осам екипа које су се такмичи-
ле по куп систему уз извлачење 
четвртфиналних парова жребом. 
Квиз овога пута није садржавао 
више игара и начина бодовања 
већ је поједностављен да би био 
такмичење знања, а не тактике, 
вештине или среће. Сваки дуел 
имао је по 20 питања која су еки-
пе отварале наизменично, уз мо-
гућност преузимања у случају не-
тачног одговора друге екипе, док 
је финале као круна такмичења 
имало 30. Постављена питања 
некоме су била нерешива док 
су други мислили да су могла да 
буду и тежа. Публика је је добро 
попунила амфитетар ,,Проф. др 
Милосав Костић’’, а атмосфера се 
кретала од забаве и радозналости 
до необичне тензије услед несва-
кидашњег такмичарског набоја 
појединих екипа. Састави су са 
доста ентузијазма пријавили жи-
вописна имена и забележили сле-
деће резултате:

Медицински факултет у Кра-
гујевцу и Факултетско спортско 
друштво ,,Медицинар’’ поводом 
Дана факултета 9. децембра, од 
19.11. до 04.12.2011. организова-
ли су ПРВЕНСТВО МЕДИЦИН-
СКОГ ФАКУЛТЕТА, ново такми-
чење студената Крагујевачког 
универзитета. До сада су поводом 
Дана факултета традиционално 
организовани спортски сусрети 
студената који су били ревијалног 
карактера. То је био замајац одлуке 
о установљењу новог такмичења 
од академске 2011/2012 - Првен-
ству Медицинског факултета. 
У првом издању овог такмичења 
учествовало је девет факултета 
Универзитета у Крагујевцу:
• Економски факултет
 (Крагујевац) 
• Филолошко-уметнички
 факултет (Крагујевац) 
• Машински факултет
 (Крагујевац) 
• Машински факултет
 (Краљево) 
• Медицински факултет
 (Крагујевац) 
• Педагошки факултет
 (Јагодина) 
• Правни факултет (Крагујевац) 
• Природно- математички
 факултет (Крагујевац) 
• Технички факултет (Чачак) 

Првенство је организовано 
у четири спорта- КОШАРЦИ, 
РУКОМЕТУ, ОДБОЈЦИ И МА-
ЛОМ ФУДБАЛУ,  по куп систему 
у свим спортовима у обе конку-
ренције, осим кошарке у женској 
конкуренцији која је играна по 
лига систему. Од отварања 19.11. 
до финала 04.12. кроз 39 утакми-
ца са преко 500 такмичара из 47 
тимова, следеће екипе су се избо-
риле за титулу шампиона:

Ч Е Т В Р Т Ф И Н А Л Е

Тобџије из 
Књажевца 8 НФЛ-овци 9

ХТЦ- чкаљ         4 Крушевац 3

Штрумпфови 6 Естаблишмент 5

Крагуј 9 Доста је било 13

П О Л У Ф И Н А Л Е

Тобџије из 
Књажевца 6 Крагуј 9

НФЛ-овци 10 Доста је било 10

Ф И Н А Л Е

НФЛ-овци 13

Доста је било 15

Као што резултати говоре, полу-
финале и финале донели су згуснут 
квалитет и неизвесну борбу. Побе-
дила је екипа искусних такмичара 
,,Доста је било’’ у саставу - Саша 
Токалић, Урош Милићевић, Мар-
ко Радојичић и Мирослав Сте-
вановић. Они су освојили уоби-
чајену екипну награду од 12. 000 
динара. Студентски мини-квиз 
први пут је одржан 2006. године 
по замисли Векослава Исаиловића 
некадашњег студента Медицин-
ског факултета који га је, до дипло-
мирања, неколико година водио и 
уређивао. Од самог почетка квиз 
реализије ПР служба факултета уз 
изузетну подршку службе адми-
нистративне мреже која чини да 
квиз изгледа као професионални 
ТВ формати тог типа.

ODR@AN STUDENTSKI

MINI-KVIZ
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ODR@ANO PRVO PRVENSTVO
MEDICINSKOG FAKULTETA

Првенство је организовано уз 
свесрдну подршку Спортског цен-
тра ,,Младост’’, Завода за хитну 
медицинску помоћ и Студентског 
културног центра, и прилично ме-
дијско праћење Радио-телевизије 
Крагујевац, Канала 9 и Радио цен-
тра 987. Цело такмичење захтевало 
је велику пажњу поклоњену систе-

му, организацији и регуларности 
надметања, добро домаћинство и 
натпросечну пажњу посвећену це-
ремонијалним детаљима. Примера 
ради, званично отварање Првен-
ства у Хали ,,Језеро’’ подразумевало 
је свечани дефиле екипа свих девет 
факултета, извођење студентске 
химне и полагање заклетве о фер 

плеј борби. Свечано затварање, са 
друге стране, одржано је 04.12.2011. 
у амфитеатру Медицинског фа-
култета уз представљање најбољих 
екипа, најефикаснијих и најкорис-
нијих играча и доделу пехара, пла-
кета и диплома. Обе церемоније 
улепшали су чланови фолклорне 
секције студенткиња и студената 
Медицинског факултета, а након 
затварања на коме је велики број 
добро расположених такмичара 
умео да поздрави најбоље и прос-
лави признања, дружење је наста-
вљено на коктелу у Клубу студена-
та Медицинског факултета.

[AMPIONI PRVENSTVA MEDICINSKOG FAKULTETA 
 
КОШАРКА (Ж): Медицински факултет Крагујевац
КОШАРКА (М):  Медицински факултет Крагујевац

РУКОМЕТ (Ж): Медицински факултет Крагујевац
РУКОМЕТ (М): Економски факултет Крагујевац

МАЛИ ФУДБАЛ (Ж): Медицински факултет Крагујевац
МАЛИ ФУДБАЛ (М): Медицински факултет Крагујевац

ОДБОЈКА (Ж): Медицински факултет Крагујевац
ОДБОЈКА (М): Економски факултет Крагујевац
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AKCIJA "PITAJTE
STUDENTE FARMACIJE"

Студенти Интегрисаних ака-
демских студија фармације Ме-
дицинског факултета у Крагује-
вцу током јесени организовали 
су акцију „ПИТАЈТЕ СТУДЕН-
ТЕ ФАРМАЦИЈЕ“. Циљ акције 
био је унапређење знања грађана 
о лековима, тако да су заинтере-
совани могли да се информишу 
о механизмима дејства, саставу, 
препорученим дозама, дозвоље-
ној употреби, нежељеним дејст-
вима лекова и интеракцијама у 
које међусобно ступају. Акција је 
почела 12.11.2011. године и одр-
жавана је сваке суботе до 24. де-
цембра у просторијама факулте-
та у термину од 12 до 17 сати. 

Акција је подстакла велики ен-
тузијазам код студената свих го-
дина Интегрисаних академских 
студија фармације и проф. др Сло-
бодана Јанковића који је коорди-
нисао њено извођење. Уз прилич-
но добру медијску пропраћеност 
акција је оглашавана и плакатима 
у објектима крагујевачког Дома 
здравља као и лецима који су 
дељени у појединим градским ус-
тановама. Уз очекивану почетну 
бојажљивост подразумевајућу за 
сваки пионирски подухват акција 

је брзо успоставила поверење из-
међу студената и грађана који су 
долазили да би обогатили своја 
знања о лековима.

Битно је појаснити и саму при-
роду садржаја акције. Консулта-
ције су се односиле на лекове који 
имају дозволу за промет у Репу-
блици Србији и могу се издавати 
без рецепта, и представљале су 
информације везане искључиво 

за лекове саме по себи а не са-
ветовање о коришћењу лекова 
за шта су грађани упућивани на 
своје лиценциране лекаре или 
фармацеуте. Студенти су, према 
упутствима професора, у ту сврху 
користили најпоузданије изворе 
из домаће и међународне струч-
не литературе. На консултације 
су примане само пунолетне осо-
бе, приликом пружања инфор-
мација о лековима коришћена су 
само њихова интернационална 
незаштићена имена и нису дава-
не никакве информације које би 
могле омогућити њихову злоупо-
требу, на себи или другима.

Сваке суботе друга група сту-
дената држала је консултације с 
тим што је вођа групе увек био 
студент пете, завршне године 
студија. Акцијом ,,ПИТАЈТЕ 
СТУДЕНТЕ ФАРМАЦИЈЕ’’ још 
једном је потврђена оријентација 
ка пацијенту, као средишту инте-
ресовања теорије и праксе, Ин-
тегрисаних академских студија 
фармације Медицинског факул-
тета у Крагујевцу.
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PREDSTAVQENA KWIGA

"FARMAKOLOGIJA 
I TOKSIKOLOGIJA"

На Медицинском факултету у 
Крагујевцу 23.11.2011. предста-
вљена је књига ,,ФАРМАКОЛО-
ГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА’’. Реч 
је о књизи која представља до сада 
најозбиљнији покушај прављења 
издања које би било национални 
уџбеник из фармакологије својим 
настајањем у сарадњи три устано-
ве- Медицинских факултета у Кра-
гујевцу и Нишу и Војномедицинске 
академије, за разлику од досада-
шњих уџбеника који су били ре-
зултат рада сваке установе за себе. 
Књига је намењена студентима ме-
дицине, фармације, стоматологије 
и постдипломских студија, а могу 
је користити лекари и фармацеути 
у свакодневном раду.

Књига је настајала две године 
радом 15 аутора и посебан акце-
нат је стављен на њену савреме-
ност јер обухвата најновије лекове. 
Занимљивост је да је писана ћи-
рилицом уз коришћење домаћих 
израза где год је то било могуће са 
тежњом да стручне ствари буду из-
ложене најразумљивијим могућим 
језиком. Главни уредник је проф. 
др Слободан Јанковић, редовни 
професор фармакологије са токси-
кологијом и клиничке фармације 
на Медицинском факултету у Кра-
гујевцу који је издавач уџбеника. 
Књига има 690 страна што је горња 
граница за уџбеничка издања 
док се са ценом тежило миниму-
му за едиције те врсте да би била 
доступна свима који желе да је на-
баве. На промоцији у амфитеатру 
Медицинског факултета уредник, 
аутори и рецензенти изразили су 
задовољство резултатом сарадње 
уз наду да ће будућа издања уједи-
нити све научне снаге у земљи.

NIKAD VE]I BROJ 
DAVALACA KRVI

У јесењој акцији добровољног 
давања крви на Медицинском фа-
култету у Крагујевцу 22.11.2011. 
сакупљено је укупно 64 јединице 
крви што је никад већи забележен 
број у једнократној акцији на овом 
факултету. Томе треба додати и 42 
јединице сакупљене у мајској кам-
пањи чиме је претходни највећи 
годишњи биланс факултета пре-
машен за преко 40 давалаца. Са 
таквим одзивом, Медицински фа-
култет је имао највећи број дава-
лаца међу факултетима Крагујева-
чког универзитета како у мајској 
акцији, тако и у новембарској и на 
годишњем нивоу.

Акцију су и овога пута орга-
низовали крагујевачки Црвени 
крст, Служба за трансфузију крви 

Клиничког центра Крагујевац и 
Медицински факултет. Међу 64 
даваоца њих шеснаест том при-
ликом крв је дало први пут, а 11 
потенцијалних давалаца одбије-
но је из медицинских разлога. 
Куриозитет овог налета акције су 
и 33 даваоца женског пола.

Тиме је на позитиван начин 
завршена традиционална јесења 

кампања Црвеног крста, Службе 
за трансфузију крви Клиничког 
центра и Медицинског факулте-
та који су радили на адекватном 
обавештавању и озбиљној ани-
мацији студената и запослених 
на факултету. Овакав исход ак-
ције даје наду да би при следећим 
окупљањима она могла бити још 
успешнија.
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ZNA^AJNE NOVOSTI
NA KRAJU GODINE

Крај 2011. године и нова 2012. 
коју Медицински факултет у 
Крагујевцу чека као четврта на-
учно-истраживачка институција 
у земљи носе и две веома битне 
новине за сам факултет. Прва је 
везана за име факултета, а друга 
за локацију целокупног пројекта 
Центра за матичне ћелије. 

Наиме, услед значајног проши-
рења делатности факултета кроз 
спровођење више програма из 
области медицинских наука, на 
Савету Медицинског факултета 
у Крагујевцу усвојена је иниција-
тива о промени имена факултета 
у ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ 
НАУКА. Иницијатива је потекла 
из чињенице да се на факултету 
поред студија медицине успеш-
но  остварују и програми фарма-

AKCIJA
"OSMEH NA DAR"

Традиционална Новогодишња 
акција прикупљања помоћи за 
најугроженију децу са територије 
Србије, на Медицинском факулте-
ту у Крагујевцу трајала је од 14. до 
23. децембра 2011. Акцију спрово-
ди први студентски хуманитарни 
фонд ,,Осмех на дар’’ који је осно-
ван 2009. од стране Правног фа-
култета Универзитета у Београду 
и групе студената тог факултета. 
У раду фонда учествују студенти 
свих већих факултета Универзи-
тета у Београду као и универзи-
тета у Крагујевцу, Нишу и Новом 
Саду. Новогодишња кампања 
прикупљања помоћи одржава се 
од 2006. а Фонд је настао управо 
као њен продужетак.

Акција прикупља наставни ма-
теријал, слаткише, играчке и друге 
ствари које би могле делимично 
олакшати живот угроженим поро-
дицама и институцијама које бри-
ну о сиромашној, болесној и деци 

ције, стоматологије и основних 
струковних студија чиме је име 
које факултет носи од оснивања 
постало само делимично прис-
тајуће, док нов назив треба да 
на целовит и садржајан начин 
дефинише делатност факултета. 
Поступак промене имена је у току 
и његово позитивно окончање се 
очекује у врло кратком периоду.

Позиција будућег Центра за ма-
тичне ћелије била је предмет ду-
готрајних стручних анализа свих 
партнера у реализацији пројекта 
- Владе Републике Србије, Града 
Крагујевца и Медицинског фа-
култета у Крагујевцу. Више лока-
ција било је у оптицају док се није 
дошло до позиције која је скоро 
идеална за тај подухват. Реч је о 
плацу испод ,,Грудног одељења’’ 

Клиничког центра Крагујевац, 
скоро директно преко пута Ректо-
рата Универзитета. Својим местом 
у непосредној близини Клиничког 
Центра и више Универзитетских 
установа ова локација на оптима-
лан начин решава многа функцио-
нална питања као и сложене техно-
лошке захтеве пројекта. На једном 
месту тако би се требало да се нађу 
Центар за истраживање и Банка 
матичнх ћелија као и Истражи-
вачки институт и обједињене ака-
демске лабораторије Медицинског 
факултета. У позитивном развоју 
ситуације почетак радова очекује 
се у марту 2012. године.

са инвалидитетом и посебним 
потребама широм Србије. Активи-
сти су дежурали у холу Медицин-
ског факултета док су викендом 
деловали у већим крагујевачким 
трговинским центрима. Акција је 

од самог почетка наишла је на ве-
лико интересовање студената и за-
послених на факултету, изложене 
кутије видно су се пуниле из сата 
у сат, а било је интересовања и за 
директне уплате на жиро-рачун.
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Замерка мензи.

Дошао сам у 3 и није имало 
ништа да се једе.

Предлог: ограничити мензу 
само за студенте медицинског 
факултета

 ...

Поштовани колега, имамо 
притужбе на аутомат. У по-
следња 2-3 дана, аутомат кон-
стантно ,,гута’’ новац.

Имам још једну примедбу, 
која се односи на лампе у чита-
оници.

Половина лампи нема сијали-
це, а у неким деловима читаони-
це не раде утичнице за лампе.

Надам се да ћете успети да 
предузмете нешто поводом 
ових проблема.

Срдачан поздрав!
18.11.2011.год.

 ...

Да ли неко уопште контроли-
ше шта се дешава на испитима 
из интерне? Да би уопште пре-
живео пакао од испита, мораш 
изаћи спреман на свакакве увре-
де, понижења, малтретирања. 
Све је то дуготрајан процес пси-
хичког злостављања, почевши 
од припремања испита, када ју-
риш и молиш да ти неко нешто 
покаже, а упорно наилазиш на 
одбијања, уз образложење: ,,Не-
мам времена’’, или ,,То се радило 
на вежбама’’. Онда одеш на прак-
тични део, уздајући се у оно мало 
своје вештине, стечене на веж-
бама, у знање из књига из пропе-
девтика и СРЕЋУ, која је најбит-
нији фактор. Ако преживиш то, 
права тортура тек следи. ЕЛИ-
МИНАЦИОНИ! Без обзира што 
си 5 пет пута прешао Талера 

или Даблина, успео да ухватиш 
некога за консултације (а има 
неколицина њих који су излази-
ли у сусрет студентима), ишао 
на грудно, гледао снимке и уз сву 
своју маштовитост и незнање 
из радиологије претпостављао 
шта је шта, и даље није довољно. 
Ако су ти звезде наклоњене, мож-
да и положиш. Али ни ту не мо-
жеш да одахнеш, јер најгоре тек 
следи- УСМЕНИ. Тад си у стању, 
где ти је срчани ритам још гори 
од оног што си имао на елими-
национом, јер знаш да после те 
драме нећеш бити исти. Свака 
част изузецима, али ретки су. 
Када уђеш да извлачиш питања, 
мораш бити спреман на свакакве 
непријатности, после којих забо-
равиш и оно што си знао и када 
посумњаш у своје интелектуалне 
способности. Тада већ забора-
вљаш зашто си уопште и упи-
сао овај факултет, јер на крају 
постајеш сујетан, озлојеђен, фру-
стриран и неуротичан. 

Сви они кукају како студенти 
не поседују никакво знање, а пи-
там се  колико су они више зна-
ли у нашим годинама. А и нисмо 
криви што смо део овог ужасног 
система- полуболоња, где је и 
овако битан предмет, као што 
је интерна, курс од 2 семестра.

Нисам студент који је огор-
чен сопственим искуством, јер 
је срећом ова прича за мене за-
вршена, али видим шта се де-
шава осталим колегама.

Стварно срамота !!!
                         ...

Све похвале за раднике из 
кантине!

Супер сте –

Јелена V година

Надамо се и ове године награ-
дама за најбоље студенте на 
години. Било је прелепо прошле 
године!

Похвале за најбољег
декана,

III
...

Молба продекану за
редовну наставу

Молим вас да прочитате и 
уважите моју молбу. У име целе 
генерације желим да  вас замо-
лим да спустите критеријум 
на недељним тестовима из би-
охемије, да осам, девет и десет 
тачних одговора буде довољно 
за два поена. Ми редовно учимо 
и сваки поен нам значи и због 
тог једног нетачног одговора 
имамо поен мање и из недеље у 
недељу број поена нам се смањује 
и доста губимо.

Студент друге године
Медицинског
факултета

...

Све похвале за проф. др. Не-
бојшу Арсенијевића, направио 
је институцију од нашег факул-
тета на који смо сви поносни! 
Факултет је у сваком смислу 
посвећен студентима и за учење 
и за стицање знања и за одмор 
и релаксацију. Драго нам је да 
се уз овако вредно окружење и 
ми осећамо  вредни и потребни 
друштву. Свака част целој ор-
ганизацији факултета, верујте 
да студенти све виде

 ...

Домаћини у кантини су за 
сваку похвалу!

Много су пријатни, гостољу-
биви и увек су расположени за 
неку шалу. Апелујемо да им се 
да повишица!

Студенткиње
фармације

III године

CRNA
KUTIJA
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