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„Факултет медицинских наука, 
после 40 година постојања, постао 
је једна од најпрестижнијих научно-
образовних институција у Републици, 
а према броју објављених радова у 
водећим међународним часописима 
сврстали смо се међу најбоље ранги-
ране научне установе у Србији‘‘, речи 
су декана ФМН проф. др Предрага 
Чановића, на питање на шта је као де-
кан али и као професор најпоноснији,у 
сусрет обележаваљу 40 година рада 
и постојања нашег Факултета. 

У периоду између два Дана фа-
култета, од децембра прошле године 

У оквиру прославе 40 година постојања Факултета 
медицинских наука, у среду 29. новембра у Aмфитеатру 
одржана је већ традиционала ревија радова ‘‘Публи-
ковали смо‘‘. Реч је о годишњем прегледу научних 
активности предавача и целокупне научне заједнице 
Факултета медицинских наука. У овој години, према 
речима проф. др Владимира Јаковљевића, продека-
на за ИАС фармације и континуирану медицинску 
едукацију, као критеријум узето је колико је радова 
урађено на ФМН а колико у такозваним коорпора-
тивним радовима са другим Универзитетима. ‘‘Од 
131 рада 83 урађено је у Крагујевцу што је преко 70 
процената. Анализе показују да су и у 2017. години, 
по броју објављених радова, најбољи били центри за 

ФМН ЈЕДНА ОД НАЈПРЕСТИЖНИЈИХ 

НАУЧНО-ОБРАЗОВНИХ
ИНСТИТУЦИЈА У СРБИЈИ 

РЕВИЈА РАДОВА ,,ПУБЛИКОВАЛИ СМО’’

до данас, ФМН је, како је истакао 
декан, започео процедуру акредита-
ције старих, али и нових студијских 
програма као што су Менаџмент у 
здравству и Психологија. Управо 
ових дана добили смо информацију 
да је акредитован још један студијски 
програм-мастер академске студије 
‘‘Менаџмент у систему здравствене 
заштите‘‘. Такође, у овој години, ак-
редитовали смо Докторску школу 
у оквиру докторских академских 
студија и по томе смо јединствени у 
земљи. Зграда Центра изврсности, где 
ће бити смештена и Банка матичних 
ћелија је добрим делом завршена, 
тако да очекујемо у наредној годи-
ни завршетак радова, опремање 
просторија и наше усељење‘‘, истиче 
декан проф. Чановић. Говорећи о 
новоакредитованом студијском 
програму Специјалистичким ака-
демским студијама, након којих се 
стиче звање специјалиста фармације, 
декан ФМН каже да је то логичан 
след активности с обзиром да је на 
Факултету, више од десет година 
акредитован студијски програм 
Интегрисаних академских студија 
фармације. ‘‘Свршеним студентима 
фармације омогућили смо додат-

но усавршавање кроз докторске и 
специјалистичке студије. Како су 
докторске студије већ раније биле 
акредитоване, у овој години смо 
акредитовали и специјалистичке 
академске студије фармације-спе-
цијалиста фармације‘‘, истиче проф. 
Чановић. 

Када је реч о плановима Факул-
тета медицинских наука, декан 
проф. др Предраг Чановић, каже 
да је приоритет завршетак Центра 
изврсности и опремање зграде, 
као и усељење до почетка наредне 
школске године. ‘‘Планирамо да 
нову школску годину започнемо са 
новим акредитованим студијским 
програмима. Такође, приоритет 
нам је и даље осавремењавање свих 
наставних планова и програма, 
едукација и усавршавање свих за-
послених наставника и сарадника, 
као и повећање броја објављених 
радова у водећим међународним и 
домаћим часопсима. Проширење 
сарадње са другим факултетима 
у земљи и иностранству, што ће 
допринети већем научном рејтингу 
наше установе, такође су један од 
приоритета‘‘, закључује декан ФМН 
проф. др Предраг Чановић. 
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VII СТУДЕНТСКИ КВИЗ ЗНАЊА ФМН

СКУПШТИНА 
АЛУМНИ 
КЛУБА

Факултет медицинских нау-
ка Универзитета у Крагујевцу, 
поводом прославе крсне славе 
Светог Алимпија Столпника и 
40 година постојања и рада, орга-
низује Скупштини Алумни клуба. 
Скупштина ће бити одржана на 
Дан и славу факултета, у суботу 9. 
децембра 2017. године у 16 часова 
у Плавој сали ‘’Проф. др Љубиша 
Аћимовић’’. 

Скупштину Алумни клуба 
ФМН чиниће угледни научници 
и здравствени радници који су прва 
знања из медицине стекли на нашем 
Факултету. Циљ Алумни клуба је 
окупљање дипломираних студената 
Факултета медицинских наука ради 
њиховог повезивања и стварања 
услова за предузимање конкретних 
мера за промоцију ФМН . 

Факултет медицинских наука, у 
оквиру прославе Славе и Дана фа-
култета, организује VII студентски 
квиз знања. 

Први елиминицаони круг VII 
студентског квиза знања одржан 
je у четвртак 30. новембра 2017. 
године у Амфитеатру ФМН, уз 
учешће 16 екипа. 

имунологију, физиологију и фар-
макологију. Што се тиче бројa обја-
вљених радова на SCI листи он је 
последњих пет година приближно 
исти и креће се у распону од 130 
до 140. У 2017. години је објављен 
је 131 рад а средства која су за то 
издвојена су мања него у 2016. го-
дини, иако је реално да оно што је 
у овој години финансирано долази 
на публикацију у наредним годи-
нама‘‘, речи су проф. Јаковљевића. 
Он је додао и да се тренутно на 
ФМН реализује 31 јуниор и један 
макропројекат, 15 наших настав-
ника и сарадника ангажовано је 
на међународним пројектима а 95 
истраживача ФМН ангажовано је 
пројектима ресорног министарства. 

Проф. Јаковљевића подсетио је 
присутне да SJECR, часопис Факултета 
медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу, у години свог пунолетства 
направио још један значајан корак. 
Одлуком Министра просвете, а на 
предлог Матичног одбора за меди-
цину, наш часопис је у 2015. и 2016. 
години категорисан као ВОДЕЋИ 
НАЦИОНАЛНИ ЧАСОПИС, од-
носно М51. На овај начин, истакао 
је проф. Јаковљевић, учинили смо 
још један, али огроман, корак ка на-
шем коначном циљу, а то је улазак у 
базу Th ompson Reuters, тј. SCI/SCI 
Expanded листу. Самим тим, сви који 
су објавили радове у нашем часопису 
у од 01. Јануара 2015. године могу 
ове радове категорисати као М51. 

Завршни кругови и финале, уз 
учешће 8 најбољих екипа, одржаће 
се 7. децембра 2017. године од 16. 
00 часова у Амфитеатру ФМН. 
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СПОРТСКИ АЛУМНИ СКУП

ФМН 3. 12. 2017. 
Поводом обележавања 40 година постојања Факултет медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу 3. 12. 2017. године организује Спорт-
ски алумни скуп.  

03. 12. 2017. Сала Друге крагујевачке гимназије 
 13-14ч Футсал (м) 
 14-15ч Рукомет(м) 
 15-16ч Кошарка (м) 
 16-17ч Одбојка (ж) 
  03. 12. 2017. Стрељана Чика Мата 16-17ч Стрељаштво (мж) 
Клуб студената ФМН 17. 30ч Коктел и додела награда заслужним 
спортистима

У ПРОЦЕСУ АКРЕДИТАЦИЈЕ НОВИ 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НА ФМН 

У сусрет јубилеју нашег Факултета 
стигле су нам лепе вести. Наиме, 
акредитован је још један студијски 
програм на ФМН-Мастер академс-
ке студије ’’Менаџмент у систему 
здравствене заштите’’. Циљ ових 
мастер академских студија је сти-
цање знања из основа менаџмента 
у здравству, пословних специфи-
чности у пружању здравствене 
заштите, и основних фундамен-
талних пословних способности и 

њиховој примени у здравственим 
организацијама. Звање које се стиче, 
завршетком ових академских сту-
дија је мастер менаџер у систему 
здравствене заштите. 

Такође, у поступку акредитације 
су и основне академске студије 
Психологије које ће заједнички 
реализовати наш факултет, ФИ-
ЛУМ, ПМФ и Факултет педагошких 
наука. Отварањем заједничког 
студијског програма интегрисаних 

академских студија Психологије у 
оквиру Универзитета у Крагујевцу 
омогућиће се образовање висо-
кошколских стручњака у области 
психологије . Разлози за покретање 
овог студијског програма су све 
већи интерес и потребе друштва за 
услугама из области психологије, 
које директно или индиректно 
покривају многобројне сфере са-
временог живота. Образовање ви-
сокошколских стручњака у области 
психологије за циљ има развој и 
пружање адекватних услуга из 
области психолошке делатности 
у региону. 

ФМН расписао је конкурс за 
упис на специјалистичке академске 
студије-специјалиста фармације 
у школској 2017/2018. години. За 
упис могу да конкуришу канди-
дати који су претходно завршили 
интегрисане академске студије из 
поља медицинских наука (300 ЕСП и 
више)-доктори медицине, магистри 
фармације и доктори стоматологије. 
Специјалистичке академске студије 
организују се у оквиру једне ака-
демске године. Максималан број 

студената по години је 48. Специја-
листичке академске студије садрже 
6 обавезних и 3 изборна предмета, 
од чега специјализанти морају да 
положе 6 обавезних предмета, 2 
изборна предмета, да обаве самос-
тални истраживачки рад, стручну 
праксу и да одбране завршни рад. 

 Маркетинг у здравству је област 
која се непрестано развија и у којој 
се промене одвијају огромном бр-
зином. То је један од разлога због 
којих се ФМН определио за увођење 

новог студијског програма Специја-
листичке академске студије. Циљ 
ових студија је да студентима пружи 
неопходне компетенце на основу 
којих функционише друштвено одго-
ворни маркетинг и да истакне њихов 
утицај на пословне перформансе 
једне организације. Крајњи циљ 
нашег Факултета је стварање компе-
тентних и квалитетних стручњака 
из области маркетинга у здравству 
који су усвојили највише етичке и 
професионалне стандарде. 
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САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВУ У ИСТРАЖИВАЊУ 

МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА 
међународни скуп на ФМН

Факултет медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу, 28. сеп-
тембра био је домаћин међународног 
научног скуп на тему ‘’Trends in 
Stem Cell Research and Cell-based 
Th erapy’’. Скуп је одржан у орга-
низацији Факултета медицинских 
наука Универзитета у Крагујевцу а уз 
подршку Асоцијације италијанских 
и српских научника и истраживача 
‘’AIS 3’’ и амбасаде Италије. 

 У уводном делу скупа присут-
нима су се се обратитили: проф. 
др Небојша Арсенијевић ректор 
Универзитета у Крагујевцу, проф. 
др Павле Анђус из Асоцијације 
италијанских и српских научника 
и истраживача ‘’АIS 3’’ и аташе за 
науку амбасаде Италије у Србији 
Пауло Батинели. Ректор Арсеније-
вић је изразио наду да ће овакви 
скупови постати традиционални 
и подсетио да је Крагујевац град 
у коме су настали и одржали се 
односи између српског и италијан-
ског народа. Проф. др Павле Анђус, 
између осталог, упутио је подршку 
ФМН и руководству Универзитета 
у стварању Центра изврности у 
Крагујевцу и додао да апсолутно 
подржава све активности на јачању 
сарадње на нивоу Асоцијације ита-
лијанских и српских научника и 
истраживача. 

 Један од главних циљева скупа 
било је представљање најновијих 

сазнања о ћелијским и молекулским 
механизмима важних у регенера-
тивној медицини и упознавање јав-
ности са најновијим достигнућима 
у овој области. Генетичар, проф. 
др Миодраг Стојковић, редовни 
професор ФМН, говорећи о прак-

тичној примени матичних ћелија 
у лечењу у Србији, рекао је да је 
њихова примена у свету све већа 
и то не само у научне сврхе већ 
и се користе и за лечење многих 
болести. ‘’Нажалост, то још није 
дошло до нас али се у свету матичне 
ћелије користе у лечењу болести 
ока, стварањем нове ретине, може 
да се направи нова кожа у лабо-
раторији, код опекотина и људи 
који су имали повреде. Све више се 
користе и код неуродегенеративних 
промена. Имате мезенхималне 
матичне ћелије које се користе за 
обољења локомоторног апарата, 
односно стварање нових костију и 
коштаних ткива и хрскавице код 
спортских повреда. Број болести 
које се данас третирају матичним 
ћелијама је из дана у дан све већи. 
Нас овде у Крагујевцу интересују 
мезенхималне матичне ћелије и 
оне које служе за добијање ћелија 
са нервним карактеристикама а 
за лечење неурорегенеративних 
болести –Паркинсона, Алцхајмера 
а нарочито дегенеративних бо-
лест, рекао је проф. др Миодраг 
Стојковић. 

 На научном скупу студенти су 
имали прилику да дискутују и раз-
мене идеје са еминентним стручња-
цима из Италије и Србије а млади 
истраживачи били су у прилици да 
изнесу своје ставове и сугестије о 
примени матичних ћелија у регене-
ративној медицини имајући у вису 
етичност и безбедност ове терапије. 
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TRENDS IN STEM 
CELL RESEARCH 

AND CELL - BASE

 У организацији катедре за фи-
зиологију и подршку Друштва 
физиолога Србије, а под покрови-
тељством International Academy of 
Cardriovascular Sciences, Факултет 
медицинских наука био је домаћин 
научног скупа посвећеног новинама 
у кардиоваскуларним истражи-
вањима. На скупу су учешће узели 
еминентни стручњаци из ове об-
ласти-тројица професора Универ-
зитета из Сједињених америчких 
држава: Devendra Agrawal Omaha 
USA, Suresh C. Tyagi Louisville USA, 
Rakesh Kukreja, Richmond USA као 
и наставници и сарадници катедре 
за физиологију ФМН. 

Скуп је, према речима проф. др 
Владимира Јаковљевића, продекана 
за ИАС фармације и континуи-

ПРОМОВИСАНИ ДОКТОРИ НАУКА

УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Ректор Универзитета у Крагује-
вцу проф. др Небојша Арсенијевић 
свечано је промовисао докторе на-
ука који су, у периоду од маја 2016. 
до маја 2017. године, одбранили 
докторску дисертацију на факул-

Чачку, 3 доктора наука на Економ-
ском факултету, 9 доктора наука 
на Правном факултету, 15 доктора 
наука на Природно-математич-
ком факултету, 48 доктора наука 
на Факултету медицинских наука, 
5 доктора наука на Факултету за 
машинство и грађевинарство у 
Краљеву, 2 доктора наука на Факул-
тету педагошких наука у Јагодини, 
3 доктора наука на Учитељском 
факултету у Ужицу, 8 доктора на-
ука на Филолошко-уметничком 
факултету и 2 доктора наука на 
Агрономском факултету у Чачку. 

 У докторе медицинских наука 
промовисани су: 

 1. Славиша Савић 
 2. Жељко Влаисављевић 
 3. Милица Вукашиновић-Весић 
 4. Биљана Јаредић 
 5. Мирјана Маринковић 
 6. Биљана Мајсторовић 
 7. Ивана Иличковић 
 8. Марија Бурсаћ 

рану едукацију и шефа катедре за 
физиологију ФМН, организован 
у оквиру обележавања 40 годи-
на нашег факултета. ‘’Са колегом 
проф. др Драганом Ђурићем из 
Београда, као члан председништва 
Интернационалне академије кар-
диоваскуларних наука за Европу, 

прошле недеље боравио сам у Печују 
и искористио прилику да еминентне 
научнике из САД позовем да буду 
гости Факултета медицинских на-
ука. Они су мој позив прихватили 
и данас смо у прилици да на нашем 
факултету чујемо које су новине у 
кардиоваскуларним истраживањи-
ма’’, рекао је проф. Јаковљевић. На 
скупу је, између осталих, излагање 
имала и сарадница ФМН Невена 
Јеремић која је већ две године на 
постдипломском усавршавању 
код проф. др Suresh Tyagi, који је 
недавно постао и визитинг профе-
сор Факултета медицинских наука. 
‘’На тај начин већ је успостављена 
наша сарадња која води ка увођењу 
заједничког програма докторских 
студија. Данашњи скуп поред све-
чане и научне има свакако и ширу 
димензију јер нам омогућава да 
успоставимо добре контакте са 
водећим универзитетима САД у 
овој области’’, закључио је проф. 
др Владимир Јаковљевић. 

тетима Универзитета у Крагујевцу. 
На свечаности у парку Ректората 
промовисано је 113 доктора наука: 
11 доктора наука на Факултету ин-
жењерских наука, 7 доктора наука 
на Факултету техничких наука у 
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10. Ивана Сташевић- Карличић 
11. Цвета Шпадијер-Мирковић 
12. Валентина Талевска 
13. Дејан Станојевић 
14. Драган Васиљевић 
15. Александар Цветковић 
16. Немања Јовичић 
17. Весна Јовановић 
18. Звездана Стојановић 
19. Марија Анђелковић 
20. Ивана Ђурић-Филиповић 
21. Смиљана Костић 
22. Биљана Поповска –Јовичић 
23. Kатарина Ђокић Пјешчић 
24. Игор Ђуришић 
25. Радмила Радојевић-Поповић 

26. Александра Арсовић 
27. Сања Шарац 
28. Милош Николић 
29. Драган Ловић 
30. Маја Mилосављевић 
31. Иван Срејовић 
32. Гора Миљановић 
33. Милица Петровић 
34. Марина Мијајловић 
35. Милош Милосављевић 
36. Марко Спасић 
37. Violetta Raff ay 
38. Радиша Павловић 
39. Небојша Марић 
40. Дубравка Вукадиновић 
41. Александар Даговић 
42. Игор Јовановић 

УРУЧЕНЕ ДИПЛОМЕ ДИПЛОМЦИМА

ИНТЕГРИСАНИХ И ОСНОВНИХ СТУДИЈА 
 У амифитеатру Факултета меди-

цинских наука, на Видовдан, одр-
жана је свечаност уручења диплома 
студентима који су дипломирали 
на интегрисаним академским и 
основним струковним студијама, у 
периоду од 9. децембра 2016. године 
до 28. јуна 2017. године. Дипломе 
нашег факултета, које је уручио 
декан проф. др Предраг Чановић, 
на Видовдан, добило је 64 доктора 
медицине, један магистар фармације 
и 5 свршених студената основних 
струковних студија. 

 Поздрављајући дипломце у име 
Факултета и своје лично име, декан 

43. Светлана Ристић 
44. Драгана Ристић 
45. Марко Милосављевић 
46. Петар Ристић 
47. Милена Дељанин 
48. Снежана Пешић 

Универзитет у Крагујевцу, као 
и прошле године издао је књигу 
под називом „Књига доктора на-
ука Универзитета у Крагујевцу 
2017. “ која сажето представља све 
докторанде и научни допринос 
њихових докторских дисертација. 
На Универзитету у Крагујевцу, до 
сада је промовисано 1185 доктора 
наука. 

проф. др Предраг Чановић, ре-
као је да му је велико задовољство 
што може први да честита нашим 
дипломцима завршене студије. 
‘‘На крају овог претешког пута 
могу вам рећи да сте завршили 
претешке факултете, стекли сте 
одговарајућа знања и на тај начин 
трасирали свој професионални 
пут, пут здравствених радника-
хуманиста. Ви сте урадили све 
што је било до вас. Сада је на реду 
држава која мора у вама да пре-
позна есенцију и омогући вам да 
знања и вештине које сте стекли 
примените овде, у вашој земљи, а 

не по разним светским и белосвет-
ским метрополама’’, рекао је декан 
ФМН. Полагањем заклетве, коју је 
прочитао Драгољуб Јелић, доктор 
медицине, дипломци су се обаве-
зали на устројавање у етичком 
вршењу дужности своје професије. 
Свечаности доделе присуствовали 
су и председник Савета Факултета 
медицинских наука проф. др Јанко 
Ђурић, продекан за интегрисане 
академске студије медицине проф. 
др Иван Јовановић и продекан за 
интегрисане академске студије 
фармације проф. др Владимир 
Јаковљевић. 
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СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО

НАГРАДИЛО

ПРОФ. ДР НЕБОЈШУ АРСЕНИЈЕВИЋА

Проф. др Небојша Арсенијевић, 
шеф катедре за имунологију и са-
ветник декана Факултета медицин-
ских наука, добитник је овогодишње 
награде за научно истраживачки 
рад у области имунологије, коју 
додељује Српско лекарско друштво. 
Поред проф. Арсенијевића, за на-
учно истраживачки рад награђени 
су и проф. др Зоран Лазић, орални 
хирург, проф. др Момир Миков, 
фармаколог, као и стоматолози др 
Ивана Радовић и др Весна Милетић. 

Поводом Ђурђевдана, славе Срп-
ског лекарског друштва, најстарије 

струковно удружење лекара до-
делило је и ове године признања 
најистакнутијих члановима. Најви-
ше годишње признање СЛД-Велики 
печат биће уручено проф. др Обраду 
Зелићу, стоматологу, проф. др Љу-
бици Ђукановић, нефрологу и др 
Павлу Миленковићу, хематологу. 

Награду за животно дело СЛД 
доделило је проф. др Зорану Кри-
вокапићу, хирургу, проф. др Вери 
Поповић Бракић, ендокринологу, 
проф. др Радану Џодићу, хирургу, 
проф. др Слободану Голубовићу, 
офталмологу, проф. др Милану 

Стануловићу, фармакологу, проф. 
др Ђурђици Стојшић, кардиологу 
и прим. др Владимиру Јовановићу, 
специјалисти максилофацијалне и 
оралне хирургије. 

ОДРЖАНА КОМЕМОРАЦИЈА
ПРОФ. ДР ДРАГАНУ ЧАНОВИЋУ

 После кратке и тешке болести 
напустио нас је истакнути хирург 
и професор ФМН др Драган Чано-
вић. Проф. Чановић преминуо је 
16. априла а сахрањен је 19. априла 
на гробљу Бозман у Крагујевцу. У 
амфитеатру Факултета медицинских 
наука одржана је комеморација, на 
којој су, у присуству чланова по-
родице супруге Маријане, синова 
Вука и Драгоша, брата Предрага 
са породицом, бројне колеге, са-

радници, пријатељи и запослени 
на Факултету медицинских наука 
одали последњу пошту проф. др 
Драгану Чановићу. 

Са биографијом проф. др Драга-
на Чановића присутне је упознао 
проф. др Драгче Радовановић. Он 
је подсетио да је проф. Чановић 
рођен 1954. у Липљану, да је звање 
доктора медицине стекао 1980. го-
дине на Медицинском факултету 
Универзитета у Београду, а спе-

цијализацију из опште хирургије 
завршио је 1988. године. На Меди-
цинском факултету Универзитета 
у Крагујевцу магистрирао је 1994. 
године а 2001. године одбранио је 
и докторску дисертацију на тему: 
‘’Хирургија билијарног тракта и 
панкреаса’’. Најпре је 1982. године 
изабран за асистента на Медицин-
ском факултету у Београду да би 
три године касније, 1985. године 
у исто звање биран и на нашем 
факултету. Од 2006. године до смр-
ти био је ванредни професор на 
Факултету медицинских наука, и 
дугогодишњи директор Клинике 
за хирургију КЦ Крагујевац. 

 ‘’Драгана познајем као учитеља, 
као колегу и драгог пријатеља и нећу 
га хвалити због реда и обичаја већ 
зато што је то истина. Од Драгана 
сам учио о професији и подједнако о 
животу. Замислите каква је привиле-
гија била седети и ћутати у друштву 
тог и таквог човека а он је прихватао 
све, везивао је људе за себе. Ишао је 
кроз живот спуштеног гарда, ваљда 
сматрајући да су људи налик њему-
дакле добри. Нажалост, нису, бар не 
увек. Ми овде врло добро знамо да 
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ПОЧЕЛА НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА НА 

ФАКУЛТЕТУ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Уручењем индекса бруцошима 
интегрисаних академских студија 
фармације и стоматологије, 11. сеп-
тембра, на Факултету медицинских 
наука почела је нова школска годи-
на. У школској 2017/2018 години 
на студије фармације уписано је 84 
студента а на студије стоматологије 
24 студента. 

Будуће докторе стоматологије 
у Плавој сали поздравио је декан 
Факултета медицинских наука проф. 
др Предраг Чановић пожелевши 
им добродошлицу у своје али и у 
име свих наставника и сарадника 
Факултета. Декан је бруцошима ИАС 
стоматологије пожелео успешно 
студирање и истакао да их очекује 
озбиљан рад од самог почетка. ‘’ Пред 
вама је перманентан и студиозан 
рад а на то ће вас натерати начин 
студирања на нашем Факултету’’, 
рекао је декан проф. др Предраг 
Чановић. Добродошлицу новим 
студентима стоматологије, у име 
катедре за стоматологију, пожелела је 
проф. др Татјана Кањевац продекан 
за ИАС стоматологије која је будуће 
докторе стоматологије упознала са 
обавезама које их очекују у наредном 
петогодишњем периоду, колико 
трају студије стоматологије. ‘’Ви 
сте нова генерација студената врло 
атрактивног студијског програма 

нашег Факултета, који, иако најмлађи, 
из године у годину бележи све веће 
интересовање свршених средњош-
колаца. Од вас се очекује доста, о 
чему ће вас детаљније упознати ваши 
ментори, а на вама је да вредно ра-
дите и завршите факултет са кога 
ћете понети квантум знања’’, рекла 
је проф. др Татјана Кањевац. Усле-
дило је уручење индекса бруцошима 
стоматологије- њих 24 подељено је у 
четири групе и свака група је добила 
свог ментора: др Мирослава Васо-
вића, проф. др Милицу Поповић, 
проф. др Марију Миловановић и 

оспоримо вредности управо онима 
који су у сваком погледу бољи од 
нас. Драган је то био, био је бољи, 
најбољи од свих које познајем’’, речи 
су асс. др Дејана Лазића, хирурга. 

Од професора Чановића опростио 
се и ректор Универзитета проф. др 
Небојша Арсенијевић истичући да се 
данас Факултет медицинских наука 
опрашта од једног часног, честитог, 
поштеног и доброг човека, изузетног 
професора и још бољег хирурга. 
‘’Опраштамо се од човека који је, 
како и приличи, водио један тежак 
мушки живот. Био је слободан човек, 
слободан мушкарац који зна шта 
треба да брани. Тако се Драган није 

двоумио. Њему су његов карактер 
и васпитање, које је добио у одлич-
ној породици, помагали да доноси 
одлуке и да иде супротно стампеду’’, 
рекао је проф. Арсенијевић. Он је 
подсетио и да када се промовисало 
и хвалило дезертерство, проф. др 
Драган Чановић, знао је да је хирургу 
место тамо где су људи повређе-
ни па се добровољно пријавио да 
иде тамо одакле су други бежали и 
то не на једно место већ где год је 
било потребно. ‘’Мушки је поднео 
и сазнање да је болестан. Није ту 
било ни сажаљења ни суза. Радио 
је докле је могао да стоји на ногама. 
Мушки нас је и напустио, на један 

тих начин, да никог не оптерети. 
Такав какав је био -био је поуздан, 
знао је оно што је за људе најтеже 
да знају, поготово за оне који се као 
он, свакодневно суочавају са смрћу. 
Имао је оно најдрагоценије знање- 
знао је шта се не ради’’, рекао је проф. 
др Небојша Арсенијевић и додао да 
се проф. Драган Чановић, ни као 
лекар ни као човек није наметао, 
није се гурао, није сматрао да први 
редови њему припадају. Обраћајући 
се породици проф. Арсенијевић им 
је поручио да не жале, а синовима 
Вуку и Драгошу да се угледају на 
оца, да иду право и поносно јер су 
синови великог човека. 

проф. др Татјану Кањевац. 
Студенте прве године ИАС фар-

мације у амфитеатру поздравио је 
и у њихове будуће обавезе упутио 
проф. др Владимир Јаковљевић 
продекан за ИАС фармације. Проф. 
Јаковљевић је најпре подсетио бру-
цоше да студије фармације трају пет 
година након чега стичу диплому 
магистра фармације. ‘’Фокус на 
нашем факултету је на студенту. 
Свако од вас већ данас добија свог 
ментора који ће вас пратити током 
читавог студирања. Нама то омо-
гућава комплетан увид у ваш рад 
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велик рад и залагање јер студије 
медицине подразумевају згуснут 
и динамичан програм. ‘’То не ос-
тавља пуно слободног времена 
али награђује посвећене о чему 
сведочи и велика пролазност на-
ших студената на наредне године 
студија’’, рекао је декан Чановић. 
На ове речи декана надовезао се 
продекан за ИАС медицине проф. 
др Иван Јовановић који је иста-
као да просечно студирање на 
медицини на нашем факултету 
траје шест година и месец дана. 
‘’То постижемо, између осталог, и 
туторским системом рада, по коме 
је наш факултет препознатљив. 
Сви ви данас ћете добити своје 
менторе који ће вас пратити током 
читавих студија и са којима ће се 
виђати једном недељно. Радићете 
у малим групама, 5 до 6 студената 
и ваше обавезе, које почињу већ 
данас, су свакодневне’’, рекао је 
проф. Јовановић. 

Бруцошима медицине, који су 
подељени у 16 група уз индексе 
и семестралне водиче данас су 
представљени и њихови ментори. 
Одмах након што им је проф. др 
Иван Јовановић продекан за ИАС 
медицине уручио индексе упућени 
су на прво предавање из анатомије. 

Новој генерацији студената ос-
новних струковних студија 14. 
септембра у Малој сали факул-
тета медицинских наука свечано 
су уручени индекси. Бруцоши-
ма основних струковних студија 
којих је 88, и то 44 на основним 
струковним студијама за меди-
цинску сестру и исто толико за 
струковног физиотерапеута, ин-
дексе је уручила проф. др. Марина 
Петровић, продекан за наставу 
на овом студијском програму. 
Проф. др Марина Петровић новој 
генерацији студената основних 
струковних студија пожелела је 
добродошлицу, срећан и успешан 
почетак студија на факултету. 
Упознавши их са информаторима, 
организацијом наставе и програ-
мом, проф. др. Марина Петро-
вић се захвалила присутнима и 
поручила да их чека велики рад 
током студирања. 

у сваком тренутуку а вама да што 
лакше савлдате веома значајно и 
обимно градиво’’, рекао је проф. 
Јаковевић и додао да обавезе бру-
цоша на фармацији почињу истог 
тренутка када добију индексе. Како 
је и најавио продекан за ИАС фар-
мације, свих 84 бруцоша на овом 
студијском програму, након уручења 
индекса прешли су у малу салу где 
им је прво предавање одржала доц. 
др Марина Костић. 

 Бруцоше медицине, њих 88, 
поздравили су декан Факултета 
медицинских наука проф. др Пред-
раг Чановић и продекан за ИАС 
медицине проф. др Иван Јовановић. 
Пожелевши им добродошлицу на 
ФМН декан проф. др Предраг Ча-

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - ДОКТОРСКА 

ШКОЛА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ФМН
Последњи су индексе добили 

студенти прве генерације недавно 
акредитованог студијског програ-
ма Докторске студије-Докторска 
школа медицинских наука Фа-

култета медицинских наука. Прву 
генерацију студената Докторске 
школе, а тринаесту од оснивања 
докторских академских студија, у 
амфитеатру,,Проф. др Милосав Кос-
тић’’ поздравио је проф. др Небојша 
Арсенијевић, ректор Универзитета 
у Крагујевцу и саветник декана за 
докторске студије, који их је најпре 
упознао са оним што их чека у новој 
фази њиховог научног развитка. Он 
је будућим докторима медицинских 
наука најпре појаснио да их у току 
првог семестра очекују предавања и 
испити из три предмета –истражи-
вања у биомедицинским наукама, 
статистичке методе у биомедицин-
ским истраживањима и информа-

тичке методе у биомедицинским 
истраживањима. Након тога, уочи 
другог семестра, будући докторанди 
опредељују се за једно од понуђених 
изборних подручја а током другог, 
трећег и четвртог семестра слушају 
наставу и полажу модуле у оквиру 
изабраног изборног подручја. Пети 
и шести семестар обухватају реали-
зацију научног истраживања које 
је непосредно у функцији израде 
докторске дисертације. 

Проф. др Небојша Арсенијевић 
је будућим докторима медицин-
ских наука данас одржао и уводно 
предавање из Истраживања у би-
омедицинским наукама. Студије 
на Докторској школи ФМН трају 
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ДОАК И ХЕМОФИЛИЈА -
ПРЕДАВАЊА ПРОФ. ДР ЈОВАНА АНТОВИЋА

Проф. др Јован Антовић, ванред-
ни професор Универзитета у Каро-
лини и руководилац дијагностике 
поремећаја хомеостазе Каролинске 
болнице, иначе гостујући професор 
нашег факултета, одржао је 1. и 2. 
новембра предавања на ФМН на 
теме-Када и како тестирати ДОАК 
и Глобални хемостатски методи 
у лабораторијској дијагностици 
хемофилија-потребни или не? 

Директни орални коагуланти у 
свету полако преузимају примат јер 
за разлику од пацијента који су на 
варфарину и морају стално да се 
прате,код ове терапије то није слу-
чај. Ми смо у Скандинавији једина 
болница која их ради 24/7 односно 
свих седам дана у недељи 24 сата и 
то је будућност у области фарма-
ције- каже проф. др Јован Антовић. 
Он је говорио и о сарадњи нашег 
Факултета и Каролинског Универ-
зитета у тој области и најавио да 
ће једна наша сарадница, у оквиру 
Еразмус пројекта, ускоро отићи у 
Каролину где ће се бавити управо 
овом темом. Значајан проблем да-
нашњице према речима проф. др 
Јована Антоновића представља 
хемофилија ‘’Дијагностика је де-
лимично проблематична а онда и 
терапија која је доста скупа, па је 
улога лабораторије веома значајна. 
Ми знамо да у преко 90% случаје-
ва постоји врло добра корелација 
између лабораторијских анализа и 
клиничке слике, али код 10% па-
цијената који имају низак ниво 
лабораторијских фактора нема 

ПРОФ. ДР МИХАИЛ 

ХАНЕВИЧ ОДРЖАО 

ПРЕДАВАЊЕ 

‘’ХИРУРГИЈА 

ПАНКРЕАСА’’

Један од водећих светских он-
колога и носилац почасних звања 
Заслужени доктор Руске Руске Феде-
рације и Заслужени научни радник, 
проф. др Михаил Димитријевич 
Ханевич одржао је на Факултету 
медицинских наука предавање на 
тему ‘’Хирургија панкреаса’’. Поред 
студената и наставника нашег фа-
култета предавању је присуствовао 
и проф. др Радан Џодић, директор 
Института за онкологију и ради-
ологију Србије, који се овог пута 
нашао у улози преводиоца. Проф. 
Џодић преводио је предавање проф. 
Хањевича, као и дискусија која је 
уследила а у којој су учешће узе-
ли и предавачи ФМН као и наши 
студенти. 

Проф. др Михаил Димитријевич 
Ханевич има више од 300 штампаних 
научних радова о актуелним про-
блемима планске и ургентне хирур-
гије, онкологије, патофизиологије 
и клиничке трансфузиологије. Под 
његовим руководством разграђени 
су и уведени у клиничку праксу нови 
домаћи инфузиони раствори- анти-
хипоксанти и вештачки преносиоци 
кисеоника. Проф. Ханевич награђен 
је златном медаљом Међународног 
криохирушког друштва из Беча, 
златном медаљом И. И. Мечни-
ков Руске академије природних 
наука ‘’За јачање здравља нације’’ 
и сребрном медаљом Пирогов за 
допринос развоју хирургије. 

Пре предавања на Факултету ме-
дицинских наука проф. др Михаил 
Димитријевич Ханевич и проф. др 
Радан Џодић разговарали су са рек-
тором Универзитета у Крагујевцу 
проф. др Небојшом Арсенијевићем 
о сарадњи нашег Универзитета и 
Државног медицинског универзите-
та Павлов Први у Сант Петербургу. 

три школске године, односно шест 
семестара, и студенти по завршетку 
стичу научни назив доктор медицин-
ских наука. Факултет медицинских 
наука је први факултет у Србији 
који је, пре 13 година, успоста-
вио докторске академске студије 
у области медицине, и први који 
је акредитовао студијски програм 
Докторске студије-Докторска школа 

медицинских наука. За ове године 
у оквиру докторских академских 
студија на нашем факултету ство-
рени су нови научни кадрови и дат 
је велики допринос развоју науке, 
што је и била идеја којом се руко-
водство Факултета руководило када 
је увело нови студијски програм. 
До сада је на ФМН докторирало 
433 докторанда. 

крварења, док они који на основу 
анализа не треба да крваре ипак 
имају крварења. Сматра се да ти 
глобални хемостатски методи који 
не одређују само концентрацију 
једног фактора него колико год 
је то могуће целокупне хемостазе 
могу да буду од великог значаја и 
прикажу бољу слику од оног што се 
заправо дешава код пацијента. То 
је тема којом се последњих десетак 
година баве све водеће светске ла-
бораторије укључујући и ону којом 
ја руководим’’, истакао је Антовић. 
Смисао овог мог доласка и преда-
вања која сам одржао је сарадња 
Каролинског Универзитета и Уни-
верзитета у Крагујевцу у оквиру 
Еразмус пројекта, истако је проф. 
Антовић и најавио да су одобрена 
средства која ће омогућити да 20-ак 
доктораната ФМН на пар месеци 
буду на Каролинском Универзи-
тету ради стручног усавршавања 
и оспособљавања. 
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СТУДЕНТИ ФМН ПОСЕТИЛИ
62. МЕЂУНАРОДНИ
САЈАМ КЊИГА

И ове године, већ традиционал-
но, Факултет медицинских наука, 
организовао је одлазак својих сту-
дената на Београдски сајам књига 
у суботу 28. октобра. Под слоганом 
‘’Кључ је у књигама’’ љубитељима 
писане речи под куполама сајма 

представило се преко 450 излагача 
из Србије и иностранства. 

Почасни гост овогодишњег сајма 
књига био је немачки језик, односно 
четири земље немачког говорног 
подручја-Немачка, Аустрија, Ита-
лија и Линтенштајн које су пред-

ставиле савремено стваралаштво 
кроз програм ‘’Четири земље један 
језик’’. Један од најупечатљивијих 
гостију на овогодишњем сајму била 
је немачка нобеловка Херта Милер, 
која је ову награду за књижевност 
добила 2009. године. 

Студенти нашег факултета током 
посете сајму показали су интересо-
вање за издања најширег спектра-од 
белетристике до стручне медицинске 
литературе. Сајамски попусти мно-
гима од њих омогућили су да се у 
Крагујевац врате са новим издањима. 

НОЋ МУЗЕЈА НА
ФАКУЛТЕТУ МЕДИЦИНСКИХ
НАУКА

Факултет медицинских наука и 
ове године узео је учешће у тради-
ционалној културној манифеста-
цији ‘’Ноћ музеја’’. У оквиру ового-
дишње ‘’Ноћи музеја’’, отворена је 

изложба слика ‘’Револуција, апатија, 
субмисивност’’ аутора Драгана 
Барлова. Овом поставком аутор 
позива на својеврсну културну ак-
цију, већ препознатљивим ‘’алатом’’ 

Камене главе: окамењава сећања 
да се не понављају-апстиненција 
од нежељеног стања. Барлов нео-
сетљивост дочарава лишавањем 
атмосфере и портретне тачности, 
а замореност мозга лавиринтним 
фигурама. 

Ноћ музеја одржана је у 44 
града и места у Србији и нај-
посећенија је манифестација у 
области културе која је ове године 
одржана под слоганом ‘’Отвори 
очи у ноћи’’. 
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ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ НА ФМН

 ПРИЗНАЊЕ ‘’ШИРОКО СРЦЕ’’

ФАКУЛТЕТУ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

У организацији Црвеног крста 
Крагујевац на Факултету медицин-
ских наука одржана је јунска, иначе 
друга акција добровољног давања 
крви у овој школској години

Студенти медицине, фарма-
ције, стоматологије и основних 
струковних студија, уз подршку 
колега из студентског парламента 
и Националне асоцијације сту-

 Председник Градске организације 
Црвеног крста Крагујевац др Стеван 
Китановић и члан Градског већа за 
здравство и социјална питања др 
Гордана Дамјановић уручили су у 

дената фармације, канцеларијe у 
Крагујевцу, и овог пута су показали 
своју хуманост на делу. Акцији 
се одазвао велики број наших 
студената па је прикупљено 55 
јединица крви, које су намењене 
лечењу пацијената Клиничког цен-
тра у Крагујевцу. Следећа акција 
заказана је за 4. децембар 2017. 
године у сали КПР-а. 

Скупштини града, признање Факулте-
ту медицинских наука ‘’Широко срце’’. 
Признање, које је примила продекан 
за основне струковне студије проф. 
др Марина Петровић, припало је 
ФМН јер је остварио најбоље резул-
тате у акцијама добровољног давања 
крви у прошлој години у категорији 
факултета. Црвени крст Крагујевац 
први пут додељује признање ‘’Ши-
роко срце’’ а поред нашег факултета 
добитници су и Медицинска школа 
са домом ученика ‘’Сестре Нинко-
вић ‘’ у категорији средњих школа, 
Фабрика наменских производа у 
категорији предузећа, као и Одред 
Жандармерије из Краљева и Месна 
заједница Десимировац. 
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