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Поштоване колегинице и колеге,
Задовољство нам је да Вас позовемо на
ЧЕТВРТИ КОНГРЕС СОЦИЈАЛНЕ МЕДИЦИНЕ са међународним
учешћем
који ће се одржати у Београду у хибридној форми (део ће се одржати он-лине а део
уживо) од 2-3. децембра 2021. године у заједничкој организацији Секције социјалне
медицине Српског лекарског друштва, Института за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут”, пет Медицинских факултета универзитета у Београду, Новом
Саду, Нишу, Крагујевцу и Косовској Митровици.
Циљ конгреса је презентовање резултата најновијих јавноздравствених истраживања,
промоција социјалне медицине као једне од фундаменталних области (грана) јавног
здравља као и едукација јавноздравствених професионалаца из земље и региона.
Научни програм конгреса ће током два дана бити посвећен темама које се баве
промоцијом здравља пре и током пандемије Ковид-19, здравственим стањем
становништва пре и током пандемије Ковид-19, добрим управљањем, ресурсима и
квалитетом здравствене заштите и јавног здравља у заједници, здравственим
информационим системом у функцији праћења здравља становника и коришћења
здравствене заштите, јавноздравственим изазовима, иницијативама и међународном
здравственом сарадњом – добитима за здравствени систем и друштво у целини.
У раду конгреса ће, поред домаћих предавача учествовати и еминентни
стручњаци из региона који ће презентовати резултате истраживања и
поделити своја запањања и искуства из области јавног здравља пре и
током пандемије Ковид-19.
Желимо Вам успешан рад на конгресу.

Срдачно ваше,
Доц. др Верица Јовановић
Председница Секције за социјалну медицину СЛД-а

Проф. др Милена Шантрић-Милићевић
Потпредседница Секције за социјалну медицину СЛД-а

Dear Colleagues,
It is our pleasure to invite you to the
FOURTH CONGRESS OF SOCIAL MEDICINE with international participation
The Congress will be held in Belgrade in hybrid form (a part will be held online, and a part
live) from 2-3 December 2021. The Congress is jointly organized by the Section of Social
Medicine of the Serbian Medical Association, the Institute of Public Health of Serbia "Dr
Milan Jovanovic Batut", medical faculties of the University of Belgrade, University of Novi
Sad, University of Niš, University of Kragujevac and Kosovska Mitrovica.
The aim of the congress is to present the results of the latest public health research, to
promote Social Medicine as one of the fundamental public health branches as well as to
provide educational content for the public health professionals from the country and the
region.
The two-day scientific program will be dedicated to topics related to health promotion
before and during the COVID-19 pandemic, health status of the population before and
during the COVID-19 pandemic, good governance, resources and quality of health care and
public health in the community, health information system as used for monitoring the health
of the population and the use of health care, public health challenges, initiatives and
international health cooperation - benefits for the health system and society as a whole.
In addition to domestic lecturers, eminent experts from the region will participate in the
work of the congress, presenting the results of their research and sharing their
achievements and experiences in the field of public health before and during the COVID-19
pandemic.
We wish you successful work at the congress.
Yours sincerely,
Doc. dr. Verica Jovanović
President of the of the Social Medicine Section of SMA
Prof. r. Milena Šantric-Milićević
Vice President of the Social Medicine Section of SMA

