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Друштвена активност студената медицине
у Србији педесетих година 20. века
АПСТРАКТУМ: У раду се на основу архивских извора и штампе
прати ваннаставна стручна активност студената Медицинског факултета у Београду током 50-их година 20. века. Приказују се оквири студентског деловања и најважније и најобимније
акције (анкета на Лекином брду 1953. и Карабурми 1954, организовање „медицинског села Јабучје“ 1955, и Доња Шаторња
1957, активности у оквиру завичајних клубова, итд.) и указује се
на резултате и значај стручног ангажовања студената ван факултета и наставе.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Медицински факултет у Београду, студенти,
Србија, друштвена активност, здравствено просвећивање, прегледи, медицинско подручје, Јабучје, Доња Шаторња
После Другог светског рата упоредо са порастом броја студената Медицинског факултета у Београду, тада јединог у Србији, растао је и значај
који су им придавале државне и партијске власти. Студенти медицине су
представљали будући високообразовани медицински кадар, у којем је земља оскудевала, а који је био неопходан за спровођење амбициозне здравствене политике владајуће партије, организовање здравствене службе, лечење и подизање здравствене и хигијенске културе становништва. За студије
медицине је владалао и велико интересовање међу матурантима, проистекло из уверења да су поједина занимања (лекари, архитекте, итд.) „плаћенија и поштованија“. Тако је Медицински факултет после рата био „најпопуларнији“ и привлачио је велики број кандидата, који је превазилазио и капацитете факултета и план уписа.1
Већ приликом уписа у школску 1946/47. највише пријављених кандидата је било на Медицинском (и Техничком и Фармацеутском) факултету,
као и наредне, 1947/48, када је уведен плански упис на факултете по одређе
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Рад је део пројекта (Не)успешна интеграција – (не)довршена модернизација:
међународни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије 1921–1991 (147039),
који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије.
Dragomir Bondžić, Beogradski univerzitet 1944–1952, Beograd 2004, 292–295.
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ним квотама усклађеним са Првим петогодишњим планом; 1949. године за
упис на Медицински факултет пријављено је 700 кандидата, а планом је било предвиђено 335 студената. Крајем 40-их и почетком 50-их година опао је
укупан број и број новоуписаних студената медицине у Београду. Школске
1951/52. уведен је пријемни испит на факултетима Медицинске велике школе (основана 1948. од Медицинског, Фармацеутског и Стоматолошког факултета), а потом и на другим факултетима, чиме је ограничаван упис на
„популарне“ факултете, проверавана способност кандидата за студије, бирани најбољи кандидати и број новоуписаних студената знатно смањиван.
Почетком 50-их година са факултета су почели да излазе први дипломирани
студенти уписани после рата што је, упркос одуговлачењу студија и великом броју апсолвената, утицало на стагнирање укупног броја студената.2 Од
1953, међутим, уведен је слободан упис и проширено право уписа на факултете, што је довело до огромног пораста укупног броја студената у Београду. Превелики број студената, несразмеран са просторним и кадровским могућностима, ометао је ток наставе, нарочито на факултету као што је Медицински, тако да је средином деценије упис поново ограничен и број нових
студената смањен, да би до краја деценије, даљом либерализацијом уписа,
број студената поново повећаван.3
Посматрано у бројкама, број студената на Медицинском факултету у
Београду је растао од 1.835 – у 1945/46. школској години преко 3.532 –
1947/48. до 4.312 – 1949/50. да би потом опао на 3.660 – 1950/51, 3.665 –
1951/52. и 2.923 – у 1952/53. школској години. Затим је број студената континуирано растао од 3.262 у 1953/54. до 3.843 у 1959/60. (са изузетком
1956/57. када је пао на 2.788).4 У исто време, број студената уписаних у прву годину студија на Медицинском факултету у Београду, у складу са прописима о упису, са око 1.100 у 1945. и 1946. години, пао је на 931 у 1947,
608 – 1949. године, 785 – 1950, 352 – 1951. и свега 257 – 1952. године, да би
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Isto, 285, 295–297; Архив Југославије (АЈ), Савез за науку и културу ФНРЈ, 317–74,
Закључци Савета за науку и културу ФНРЈ, 8–9. новембар 1951. О првом пријемном
испиту на Медицинском факултету видети: Народни студент, бр. 20, 12. октобар
1951, 1, 3.
Извештај ректора Београдског универзитета о раду универзитета у школској
1953/54. години, Београд 1954, 4–6; Одлука о праву уписа на факултет свршених ученика средњих школа за опште образовање, Службени лист ФНРЈ, бр. 34, 2. септембар
1953, 326; Одлука о праву уписа на факултет свршених ученика средњих стручних
школа, Исто, бр. 35, 10. септембар 1953, 352; Службени гласник НРС, бр. 3, 28. јануар
1956, 29; АЈ, Кабинет Председника Републике (КПР), 837, II-6-b, Информација о универзитетима, 6. март 1956; Исто, Упис студената на факултете 1955/56; Izveštaj o radu
Univerziteta u školskoj 1958/59, Beograd 1959.
Fakulteti, visoke i više škole – studenti i nastavnici u zimskom semestru šk. 1954/55, Beograd 1956, 3; Statistički godišnjak NR Srbije 1955, Beograd 1955, 299. Подаци после
1954/55. године су из годишњих извештаја ректора Београдског универзитета.
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потом нагло скочио на 1.103 у 1953. и 1.499 – 1954. године, а затим пао на
1.202 у 1955, 547 – 1956. и 721 – 1957. године5
Упркос варирањима, током 50-их година у Београду је сваке године
живело и учило 3.000–4.000 студената медицине, а годишње је 400–500 стицало дипломе. Број дипломираних студената на Медицинском факултету у
Београду 1953/54. године био је 437, у 1954/55. – 395, у 1955/56. – 436, у
1956/57. – 419, у 1957/58. – 414, у 1958/59. – 507 и 1959/60. њих 516.6
Осим похађања наставе, учења и полагања испита, пред студенте медицине, као и пред студенте осталих факултета у послератном периоду, постављан је низ ваннаставних задатака. Реч је разним стручним, друштвеним, политичким, идеолошким, агитационо-пропагандним, културно-уметничким, забавним и спортским активностима. У новом друштву, које је изграђивано после рата и револуције, такве активности нису препуштане стихији и склоностима појединаца и група, већ их је организовала, усмеравала
и контролисала Комунистичка партија преко својих органа на Универзитету
и органа Народне студентске омладине и уз помоћ других масовних организација, стручних друштава, удружења и државних органа. Циљ је био друштвено-политичко активизирање студената, укључивање у друштвени живот, зближавање и помоћ другим слојевима становништва, упознавање и
усвајање партијске политике и идеологије марксизма-лењинизма, агитационо-пропагандни рад, идеолошко-политичко васпитавање, контрола учења и
ваннаставног живота и рада студената.7
Од почетка 50-их година друштвена активност студената се одвијала у
оквиру Савеза студената Југославије (ССЈ) – масовне студентске политичко-васпитне организације формиране 1951. Савез студената Југославије је
прихватао програм КПЈ и био је део Народне омладине, али је одражавао
специфичност, посебне задатке, потребе, склоности и интересовања студентске популације и посебности појединих факултета. Савез студената је
требало да организује свестрану активност на политичком, идеолошком,
стручном, друштвеном, културном, забавном, спортском подручју; да суделује у решавању школских и наставних питања, да помаже у моралном, физичком, техничком васпитавању и материјалном и здравственом обезбеђењу студената; да организује међународну сарадњу и сарадњу студената са
осталим слојевима омладине (сеоском, радничком и средњошколском); обликује рад студената на просвећивању омладине и осталог становништва.
Делатност Савеза студената одвијала се преко удружења на факултетима
5
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АЈ, Секретаријат за просвету и културу ФНРЈ, 318–151, Елаборат Поткомисије за медицинске науке Заједничке комисије Савезне народне скупштине и СИВ-а за универзитет, велике школе и више школе, 26. новембар 1958.
Историјски архив Београда (ИАБ), Универзитетски комитет, ф. 51, Број дипломираних студената на Београдском универзитету, табела; Izveštaj o radu Univerziteta u
školskoj 1959/60. godini, Beograd 1960, 10, tabela VIII.
Видети више у: D. Bondžić, n. d., 314–328.
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која су обједињавала рад секција по годинама и одсецима, стручних, друштвених, културних и спортских клубова и друштава на факултету, у којима су се студенти активирали по личним интересовањима и способностима,
а током распуста преко удружења студената у унутрашњости.8
Крајем 1951. формирано је удружење Савеза студената Медицинске
велике школе у Београду, изабран је одбор (11. новембра), основана су
стручна удружења на Медицинском и осталим факултетима, групе по катедрама и институтима, као и неколико спортских и техничких друштава и
клубова (фото-клуб, дебатни клуб, литерарни клуб, спортско, стрељачко и
планинарско друштво, КУД „Мика Митровић“, итд.). Почео је и упис у друштва и клубове према интересовањима студената, а постепено су покретани
стручни рад на факултету, сарадња са сродним факултетима и ваннаставна
стручна, друштвено-политичка и културно-уметничка активност.9
Већина друштвених активности студената медицине које су током 50их година упражњаване кроз удружење била је истоветна са активностима
студената других факултета. Радило се о организовању политичких предавања, семинара, дискусија, дебата, посета, културно-уметничких приредби,
изложби, књижевних вечери, игранки, забава, такмичења и других манифестација. И медицинари су се бавили питањима наставе, планова и програма,
режима студија, увођења друштвеног управљања, односа студената и наставника, учења и успеха на студијама, проблемима материјалног положаја
студената, актуелним политичким и спољнополитичким збивањима, поставкама марксизма-лењинизма, сарадњом са Партијом и друштвеним организацијама, организовањем културно-уметничког, спортског и забавног живота и бригом о идеолошкој страни и значају ових активности.10
Студенти појединих факултета су у оквиру удружења Савеза студената имали и специфичне друштвене активности повезане са струком коју су
изучавали и професионалним задацима за које су се спремали. Специфич8

9
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АЈ, Савез студената Југославије, 145–1-1, Стварање самосталне студентске организације; АЈ, 145–1-2, Први конгрес ССЈ, Загреб, март 1952; Prvi kongres SSJ, materijali,
Beograd 1952, 26–33, 71–74; Народни студент, бр. 11, 4. април 1951, 1; Исто, бр. 12,
11. април 1951, 1; Исто, бр. 25, 16. новембар 1951, 1–3; Исто, бр. 4, 19. март 1952, 1.
Изборна конференција за одбор ССЈ на МВШ, Народни студент, бр. 25, 16. новембар
1951, 2; Организационо устројство ССЈ на МВШ, Медицински подмладак – стручни
часопис Савеза студената МВШ, бр. 1, 1952, 54–56; Правилник Удружења, Исто, бр.
2, 1952, 72–74.
АЈ, 145–1-3, Извештај о раду ССЈ између I и II конгреса 1952–1954; Исто, 145–1-4,
Извештај о раду ССЈ у периоду од II до III конгреса, Београд 6–8. октобра 1956; Исто,
145–4-7, Извештај о раду ССЈ у периоду између III и IV конгреса ССЈ, Сарајево, 29–
31. јануар 1959; Исто, 145–81–363, Извештаји и реферати са годишњих скупштина
СС Београдског универзитета, 1954–1959; АЈ, 145–64–272, Завичајни клубови; АЈ,
ССЈ, 145–2-5, Вануниверзитетска активност ССЈ, новембар 1957; Друштвена активност студената је порасла, Студент, бр. 6, 10. март 1954, 1; Са годишње скупштине
студената медицине, Студент, бр. 13, 29. октобар 1956, 3; Седма годишња конференција студената медицине, Исто, бр. 18, 4. новембар 1958, 3.
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ност друштвеног рада студената медицине садржала се у низу стручних активности, здравственом просвећивању народа, медицинским истраживањима на терену, испитивању здравственог стања и хигијенских навика становништва, превентивним мерама и пружању медицинске помоћи и савета током школске године и распуста, у оквиру удружења на факултету и медицинских секција удружења студената у унутрашњости. Радило се о бројним
предавањима, анкетама, прегледима, семинарима и курсевима који су организовани на самом факултету или приликом посета фабрикама, школама,
домовима ученика у привреди и селима, Друштвени рад медицинара је
укључивао и обимније акције и истраживања на терену Београда, приградских насеља и целе Србије, нарочито у сиромашнијим и заосталијим крајевима, које су имале за циљ прикупљање података о здравственим приликама у народу, подизање ниске здравствене културе и хигијенских навика, заштиту, саветовање и лечење становништва, пружање медицинске помоћи,
испитивање појединих медицинских проблема и хигијенских услова и упознавање студената са њима. Активности удружења су организоване самостално, уз подршку факултета, често у сарадњи са студентима стоматологије и фармације, а понекад и са студентима других факултета. Обимније акције су спровођене уз помоћ здравствених установа, наставника и асистената, стручног медицинског особља, локалних одбора Црвеног крста и органа
власти. Стручна друштвена активност студената Медицинског факултета се
током 50-их година одвијала различитим интензитетом и са различитим успесима, али углавном је похваљивана и истицана као пример другим факултетима. У сваком случају она је резултатима и значајем превазилазила оквире Универзитета, Београда и студентске популације и чинила значајну компоненту социјално-медицинског рада у Србији током посматране деценије.11
После оснивања и консолидовања током 1952, удружење студената
медицине је започело са озбиљнијим друштвеним радом, посебно на стручном пољу, у пролеће 1953. Од 19. до 27. априла први пут је организовало
„Недељу студената медицине“, која је касније прерасла у традиционалну
„манифестацију целокупне активности студената медицине“, „смотру резултата на свим пољима делатности“ – стручном, политичком, културном и
фискултурном. „Недеља“ је свечано отворена 19. априла и том приликом је
укратко приказан биланс рада удружења и „допринос изградњи социјализма
и угледа школе“, кроз резултате 7 секција, 11 друштава и клубова у којима
је било активно око 2.500 студената, кроз учешће медицинара на радним акцијама, петогодишњи рад часописа Медицински подмладак, итд. Постигнути резултати су истицани и наредних дана, током којих се одвијао разноврстан програм: књижевно, филмско и музичко вече, игранке, приредбе КУД
„Мика Митровић“, међуфакултетски шах турнир, такмичење у гађању из
ваздушне пушке и друга спортска надметања. Нису запостављене ни стручне активности: одржан је низ здравствено-просветних предавања и прегледа
11

Као напомена 10.
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у Београду и унутрашњости, а чланови планинарског друштва су током излета на Авалу обавили здравствени преглед становника.12
Најобимнију и најважнију акцију у оквиру „Недеље студената медицине“ 1953. представљала је здравствена анкета коју је 25. и 26. априла у
београдској општини Лекино брдо спровело око 2.000 студената и апсолвената Медицинског факултета. Циљ акције је био да се изврши детаљан преглед становништва и хигијенских услова живота, да се открију сви случајеви болести, дају медицински савети и лекарска помоћ, испита смртност и
утицај надрилекарства и да се здравственим установама и локалним органима власти пружи помоћ у праћењу и решавању хигијенских, економских и
здравствених проблема. С друге стране, студенти су тако стицали прва искуства и добијали прилику за контакт са пацијентима и примену и проверу
знања у пракси. Студентима су пружили подршку и материјалну и стручну
помоћ локални органи, здравствене установе, лекари и наставници (Н. Чернозубов, М. Прица и други). Студентске екипе су прегледале сваку кућу,
двориште, бунар и присутне грађане, посебно обратиле пажњу на жене и
децу, пажљиво попуниле анкетне листове, дијагностицирале болести, одредиле случајеве за специјалисте, пружиле савете и помоћ. Анкетирано је преко
12.000 особа и обављено више од 3.400 прегледа. Будући да се радило о градској периферији, без организоване здравствене службе, студенти су често наилазили на лоше стамбене услове, нехигијенске клозете, прљаве куће и дворишта, смеће, свињце и отпадне воде поред башти, нерегулисане улице, сиромаштво, слабу исхрану, лошу личну хигијену, неповерење према лекарима
и разне болести, најчешће стомачне и плућне. После анкете анализирали су и
средили добијене податке и уз објашњења упутили општинском повереништву народног здравља. Акција је позитивно оцењена, као користан посао,
добро искуство и доказ да су студенти способни и вољни за стручни рад.13
Током године удружење је наставило са активностима, на свим пољима па и на стручном. Новембра 1953. организована је обимнија медицинска
акција у унутрашњости, повезана са политичким радом. У оквиру предизборне кампање (избори за савезне, републичке и обласне органе власти 23.
новембра) екипе апсолвената, наставника и лекара су вршиле анкетирање и
преглед становништва на Косову и Метохији ради евиденције стања и подизања здравствених прилика. У заосталим и тешко приступачним крајевима прегледано је становништво, школска деца, стамбене просторије, хигијенски и епидемиолошки услови, вршене интервенције, давани лекови и
упути код специјалисте, држана предавања из медицине и политичког живота, а посебна пажња је посвећена успостављању контакта и поверења пре12

13

Годишњи извештај Медицинске велике школе о раду у школској 1952/53, Београд
1954, 30–31; АЈ, ССЈ, 145–1-3, Извештај о раду ССЈ између I и II конгреса 1952–1954;
Студент, бр. 5, 25. март 1953, 5; Исто, бр. 9, 22. април 1953, 3; Исто, бр. 11, 6. мај
1953, 1, 3.
Као напомена 12; Студент, бр. 10, 29. април 1953, 6; Aleksandar Lazović, Zdravstvena
anketa USM na Lekinom Brdu, Medicinski podmladak, br. 3, 1954, 197–203.

116

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2010

ма медицини и лекарима и отклањању празноверја, надрилекарства и других „остатака прошлости“ раширених међу становништвом. Упркос недостацима и предизборном, кампањском карактеру, акција је дала добре резултате и имала велики значај за студенте и становништво. Истим поводом
и са истим задацима група медицинара је новембра 1953. била и у Тутину.14
У пролеће 1954. такође је организована „Недеља студената медицине“
(од 17. до 25. априла), током које су друштва медицинара одржала низ приредби и манифестација. У оквиру стручног рада организована је здравствено-епидемиолошка анкета, 17. и 18. априла у насељу Карабурма. Анкета је
имала исте циљеве, ток и метод рада као претходне године, а студенти су,
обогаћени прошлогодишњим искуством, изашли у великом броју (око
2.500). Пошто се опет радило о предграђу без водовода и канализације, понегде без електрике, „насталом у сукобу и сусрету села и града, насељеном
сељацима који беже са села и сиромашним радницима који беже из града“,
како је писало у једној репортажи, анкетари су често наилазили на лоше
стамбене, здравствене и хигијенске услове и закључили да објективни услови живота нису били задовољавајући. Терен је обишао и декан Бранко Станојевић, који је сматрао да је анкета наставак прошлогодишње и оценио је
корисном за науку и за студенте. Анкету су као гости пратили делегати медицинских факултета у земљи (Сарајево, Загреб, Љубљана, Скопље) и сви
су имали само речи хвале за организацију, квалитет и обим акције. Такав
рад, како су надлежни оценили, показује да ће студенти бити „добро припремљени за активне трудбенике у изградњи социјализма на пољу здравствене службе“. Политички ефекат анкете међу становништвом био је добар и акција је позитивно прихваћена.15
Здравствено-хигијенска анкета је сматрана значајним делом друштвене
активности студената медицине, који су средином деценије истицани као најактивнији на Београдском универзитету. Медицинари су, како је закључено
на годишњем састанку удружења студената крајем 1954, највише учинили на
друштвеном пољу. Дате су похвале њиховом планском раду, сарадњи са органима власти, одборима Црвеног крста и здравственим установама, акцији
здравственог просвећивања, организовању семинара за студенте разних факултета, организовању предавања, прегледа и анкета у школама, домовима
ученика и фабрикама, раду у удружењима студената у унутрашњости, итд.16

14

15

16

АЈ, 145–1-3, Извештај о раду ССЈ између I и II конгреса 1952–1954; Студент, бр, 21, 11,
новембар 1953, 1; Исто, бр. 22, 18. новембар 1953, 1, 2; Исто, бр. 24, 2. децембар 1953, 3.
Годишњи извештај Медицинске велике школе о раду у школској 1953/54, Београд
1954, 41; Студент, бр. 8, 31. март 1954, 2; Исто, бр. 10, 7. април 1954, 1; Исто, бр.
12, 21. април 1954, 1.
Студент, бр. 25, 15. децембар 1954 , 3. Током школске 1953/54, осим анкете на Карабурми, Секција за здравствено просвећивање при Стручном клубу студената медицине организовала је 55 предавања по предузећима, средњим школама и у појединим
општинама и три курса прве помоћи, а студенти су се стручно истицали и кроз изра-
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Стручна ваннаставна активност студената медицине у другој половини 50-их година текла је кроз поменуте форме и у оквирима Савеза студената Медицинског факултета и његовог Стручног клуба. Током „Недеље студената медицине“ априла 1955, покренута је нова акција која је наредних
година дала значајне резултате. Реч је о огледном медицинском селу Јабучје, основаном на иницијативу групе студената медицине у Београду, уз подршку Савеза студената, факултета, локалних органа власти и Црвеног крста, а потом и Хигијенског института и Института за здравствено просвећивање НР Србије. Јабучје је село у близини Лазаревца и Лајковца са око
3.500 становника и 730 кућа у којем су од 23. априла током године боравиле
екипе од 8 до 10 студената медицине (углавном апсолвената који су положили испит из интерне медицине) и неколико лекара специјалиста, смењивале се на 10 дана, испитивале здравствено стање и хигијенске услове и лечиле и здравствено просвећивале становништво. У две зграде су биле смештене амбуланте, превијалиште и станови за екипу, а основана је и мала
апотека са најнужнијим лековима. Студенти и лекари су примали болеснике
у амбуланти и обилазили их по кућама; вршили појединачне и систематске
прегледе деце и одраслих, анализе и анкете, давали рецепте; кроз разговор
упознавали здравствену проблематику и патологију и испитивали узроке
обољења; прегледали собе, бунаре и чесме; у школи држали предавања деци и одраслима о разним темама, држали курсеве прве помоћи и семинаре
за омладину и жене, приказивали здравствене филмове; борили се против
нехигијене, надрилекарства, враџбина и празноверица. На прегледе у Јабучје долазили су и сељаци из околних села, а убрзо је у оближњем руднику
Радљеву отворена амбуланта за рударе. Извештаји и резултати анкета достављани су Медицинском факултету, Хигијенском институту НРС и Институту за здравствено просвећивање НР Србије. Овом акцијом село је добијало стално лекарско особље и бригу, што су мештани убрзо увидели и
пружали помоћ и сарадњу. Студенти су могли да директно упознају здравствено стање народа, прикупљају материјал за научну обраду села, раде на
здравственом просвећивању и уз стручну лекарску помоћ примењују знања
стечена у настави. За разлику од ранијих кампањских акција, медицинско
подручје је постојало током целе године и активности на сузбијању болести
и здравственом просвећивању народа су биле континуиране и планске, а
сматрано је да га треба уврстити као наставну обавезу за све студенте. Акцијом је руководио штаб Стручног клуба студената медицине, мада је тражено да штаб прерасте у савет у који ће ући и професори медицине и специјалисти здравствених института.17

17

ду наградних темата за 29. новембар и сарадњу у часопису „Медицински подмладак“.
(Годишњи извештај 1953/54, 41; Студент, бр. 2, 12. јануар 1955, 1–3).
АЈ, 145–2-5, Вануниверзитетска активност ССЈ, новембар 1957; Студент, бр. 12, 1.
мај 1955, 5; Исто, бр. 24–25, 26. новембар 1955, 10; Исто, бр. 1, 14. јануар 1956, 4;
Политика, бр. 15132, 14. мај 1955, 4; Златомир Видаковић, Стварање и развој првог
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До краја 1955. у Јабучју су боравиле 24 екипе студената, а рад је настављен и током 1956. Медицинско подручје је од почетка имало велики одјек и
значај у стручном раду студената. Ђорђе Козаревић, апсолвент медицине, добио је за 29. новембар 1955. прву награду у износу од 20.000 динара за темат
„Медицинско подручје Јабучје и његов допринос у васпитавању студената за
рад на заштити и унапређењу народног здравља“.18 Рад у Јабучју је праћен у
часопису Медицински подмладак, а део материјала је објављен 1957. у зборнику радова Института за здравствено просвећивање НР Србије.19
У пролеће 1957. закључено је да Јабучје није најпогодније за спровођење програма због раштрканости кућа, отежаности рада екипа, мале фреквенције болесника, патологија становника није била разнолика, комуникације са Београдом су биле лоше, итд. Зато је тражена нова локација за наставак овог вида стручног рада студената медицине. Ново медицинско подручје је свечано отворено у селу Доња Шаторња код Аранђеловца у оквиру
„Недеље студената медицине“ априла 1957. Том приликом је приказан и
филм „Велика иницијатива у Јабучју“. Сматрано је да Шаторња испуњава потребне услове: село је било ушорено, хигијенски запуштено, патологија је била разноврсна, становништво заинтересовано за сарадњу, веза са Београдом
добра. Активности су остале исте, а рад је текао на исти начин као у Јабучју:
екипе 8–10 студената су се смењивале на 10 дана, а лекари на месец дана. Тежиште је све више било на превентиви и здравственом просвећивању.
Кроз медицинска подручја Јабучје и Доња Шаторња прошло је од 1.
септембра 1956. до 1. октобра 1957. године 39 студентских екипа са укупно
260 студената и 25 лекара специјалиста, а током 1957/58. у Шаторњи је било 230 студената. Рад је и даље текао преко Стручног клуба Савеза студената Медицинског факултета који је имао Штаб за медицинско подручје Јабучје–Доња Шаторња од 13 чланова, уз сарадњу факултета и здравствених
установа Србије. Успеси и добри резултати, о којима су сведочили извешта-

18

19

медицинског подручја, Институт за здравствено просвећивање НР Србије, Зборник
радова V, Београд 1957, 1–92.
Универзитетски весник, бр. 106, 7. децембар 1955, 1; Medicinski podmladak, br. 2,
1955, 138–147; Isto, br. 4, 1955, 336; Isto, br. 4, 1956, 271–291.
Поред рада З. Видаковића ту су и радови: Владимир Бајић, О некадашњем животу у
Јабучју; Радомир Герић, Настава социјалне медицине и рад у медицинском подручју;
Борислав Стевановић, Вера Смиљанић-Чолановић, Лидија Вучић, Психолошка испитивања на курсу за здравствено просвећивање сеоске женске омладине у Јабучју;
Србобран Ђорђевић, Здравствено стање становништва у Јабучју као база за евалуацију здравствено-васпитног рада; Миомир Савићевић, Србобран Ђорђевић, Рудник
лигнита Радљево као база за практични рад студената медицине; Рабија Хасанбеговић, Неки етнолошки чиниоци и здравствено васпитање у селу Јабучју; Душан Дробњак, Ђорђе Јаковљевић, Александар Јеличић, Рад у медицинском подручју Јабучје посматран са студентског аспекта, Даница Пањевић, Шта добија студент медицине
десетодневним практичним радом у Јабучју; Паскал Николић, О извесним запажањима у вези са здравственим стањем деце у Јабучју; Милка Голубовић, О неким искуствима здравственог васпитања мајки са децом у медицинском подручју Јабучје.
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ји лекара и студената, били су праћени проблемима и неразумевањем. Временом је изостала стручна помоћ Хигијенског института, а поставило се и
питање наплаћивања услуга амбуланте. Лекари су понекад својим непедагошким понашањем лоше утицали на студенте и мештане, а поједини шефови
клиника су упркос наредби деканата онемогућавали студенте да напусте вежбе или да их касније надокнаде, а неки су спречавали и лекаре да оду у медицинско подручје. Било је несистематичности у раду и слабости у руковођењу, посебно у Координационом одбору; студенти су понекад нерадо одлазили на село, а Савез студената повремено није испуњавао обавезе, тако
да се дешавало да екипе чини само 3–5 чланова. Упркос проблемима и слабостима, сматрано је да медицинско подручје испуњава очекивања, истицано је да је подухват добио признања и из иностранства и тражено је да подручје постане база за факултетску наставу.20
Током друге половине 50-их и даље су се поред рада у Јабучју и Шаторњи одвијали други видови ваннаставне активности Савеза студената Медицинског факултета. На факултету је 1956. деловало 87,6% уписаних студената кроз удружења и 24 клуба. Рад се одвијао током целе године, а представљан је током „Недеље студената медицине“ кроз изложбу о раду, приредбе и акције. „Недеља“ је одржавана сваког пролећа, мада је било предлога да се помери на крај зимског семестра или да се веже за неки историјски
датум. Поред Штаба за медицинска подручја, стручни рад се одвијао кроз
секције Стручног клуба за: наставни план и програм; здравствено просвећивање; стручне радове студената; скрипте и уџбенике; рад студената у унутрашњости и секцију демонстратора (касније су основане секције за добровољно давање крви и за акцију на паразите). Клуб је имао 215 активних чланова и управу од 23 члана. Чланови су 1956/57. кроз сарадњу са Црвеним
крстом и Клубом медицинарки држали предавања са филмовима у предузећима „Рекорд“ и „Сутјеска“ и више предавања и курсева прве помоћи и
градским општинама и селима (Жарково, Батајница, Умка, Вишњица, итд.);
студенткиње су узимале патронат над домовима ученика у привреди, средњим школама и предузећима у којима су држале предавања и курсеве, при20

АЈ, 145–83–368, Извештај о раду СС Медицинског факултета у Београду у школској
1956/57, 26. јун 1957; Исто, Годишњи извештај о раду СС Медицинског факултета у
Београду за школску 1956/57, 15. октобар 1957; Исто, Реферат ФО СС Медицинског
факултета за 1956/57; Исто, Извештај о једногодишњем раду у медицинском подручју, 10. октобар 1957; АЈ, 145–2-5, Вануниверзитетска активност ССЈ, новембар 1957;
АЈ, 145–3-6, Извештај о раду СС Медицинског факултета за школску 1957/58; АЈ,
145–4-7, Извештај о раду ССЈ у периоду између III и IV конгреса ССЈ, 29–31. јануар
1959; АЈ, 145–26–75, Неки проблеми вануниверзитетске друштвене активности, март
1960; Политика, бр. 15621, 4. новембар 1956, 9; Исто, бр. 16120, 28. март 1958, 7;
Студент, бр. 14, 25. мај 1957, 3. Временом су ове активности прерасле оквире ССЈ и
укључене у статут као облик наставе на терену. После 1958. на факултету је организована ванболничка настава у оквиру Катедре и Института за хигијену, а 1965. уведен је предмет кроз који су се студенти упознавали са радом здравствене службе и
радили са лекаром у диспанзерима и хитној помоћи (50 година Медицинског факултета Универзитета у Београду 1920–1970, Београд 1970, 121).
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казивале филмове и вршиле здравствене анкете. У оквиру Недеље студената у сарадњи за Заводом за трансфузију крви и Црвеним крстом спроведена
је акција добровољног давања крви током које је уз агитацију, предавања и
филмове 650 студената дало крв да би сузбили примитивно схватање да је
давање крви опасно; поводом Дана армије 1957. године 282 студента су такође дала крв. У оквиру борбе против паразита прегледани су ученици у Јабучју и на Душановцу, а актив предавача је држао предавања и семинаре из
здравственог васпитања и других области. Секција за стручне радове је организовала наградни конкурс за 29. новембар из здравственог васпитања и
превентиве; поред скрипата, штампан је и Билтен Савеза студената. Посебна активност на здравственом просвећивању спровођена је током распуста
преко удружења студената у унутрашњости (предавања, филмови, прегледи, анкете, давање крви, итд.). На радној акцији 1958, студенти медицине су
поред две бригаде дали и 200 санитетских референата који су здравствено и
хигијенски просвећивали бригадире са села. Сарадња са наставницима је
постојала, али била је далеко испод очекиване. Апсолвенти и комунисти су
се недовољно ангажовали, а мали је био и утицај на студенте ван Клуба.
Медицински подмладак је објављивао четири броја годишње у којима је,
осим стручних радова, праћена и делатност Савеза студената. Од 1957. покренут је фестивал стручних радова студената медицине, који је временом
постао југословенски.21
Може се закључити да је стручна ваннаставна активност студената
Медицинског факултета током 50-их година била континуирана, интензивна и разноврсна. Одвијала се преко Савеза студената, паралелно са другим
активностима (политичким, културним, спортским, итд.) и имала је велики
стручни, научни, друштвени, здравствено-просветни и политички значај.
Поред бројних предавања, курсева, здравствених прегледа, анкета и других
акција у Београду и унутрашњости Србије, посебан значај је имало оснивање и рад медицинских подручја у селима Јабучју 1955. и Доњој Шаторњи
1957. Све наведене активности, а нарочито рад у медицинским подручјима,
значајно су доприносиле како стручном оспособљавању студената медицине, тако и развоју здравствене службе, побољшавању здравствено-хигијенских прилика и здравственом просвећивању становништва.
21

АЈ, 145–83–368, Извештај о раду СС Медицинског факултета у Београду у школској
1956/57, 26. јун 1957; Исто, Годишњи извештај о раду СС Медицинског факултета у
Београду за школску 1956/57, 15. октобар 1957; Исто, Реферат ФО СС Медицинског
факултета за 1956/57; Исто, Извештај о Недељи студената медицине, 14–21. април
1957, 17. мај 1957; АЈ, 145–2-5, Вануниверзитетска активност ССЈ, новембар 1957;
АЈ, 145–3-6, Извештај о раду СС Медицинског факултета за школску 1957/58; Исто,
Реферат за годишњу скупштину СС Медицинског факултета, 24–25. октобар 1958;
АЈ, 145–26–75, Неки проблеми вануниверзитетске друштвене активности, март 1960;
Студент, бр. 2, 10. март 1956, 10; Исто, бр. 6, 13. април 1956, 9; Исто, бр. 11, 22.
април 1957, 9; Исто, бр. 11, 1. мај 1958, 10; Medicinski podmladak, br. 4, 1957/58, 348–
351; Isto, br. 1, 1958/59, 5–8; VII skupština SSMF u Beogradu, Isto, br. 2, 1958/59, 207–
214; VIII skupština SSMF u Beogradu, Isto, br. 2, 1959/60, 154–159.

