ИЗВЕШТАЈ
ПО

ОД

XX II

СТРУЧЕН

XXII

МЕДИЦИНА И
Стручен кottrpec

tta

студентите но .\1едtt

шша и стоматологија на ЈуrослаDија се одржа од
19-23.03.1980 г. во Rрњачка бања, во организаttија
tta 00 ССМ на Сто~tатолошкиот факултет 110 Бел 
град. На Kotnpeooт со своите тpyдoRtt зедоа учество
над

600

студевти од сите

м ед нцнttски

и сто~tато

лошкн фtкултети од Ј уrославија.
По

нрttГОдtшот

културно-у~tетнички

npo-

гpa\t, беше nрочитано nоздравното пнС\tо што учес

ниците на Конгресот -"'У r·o иcttpaт»jQ tta својо·r ttај 
С<Јкан пријател- друrарот ТИТО. По свеченото
отворање заttочна работниот дел на Конrресот.

Трудовнте што беа nрезентирани беа воглав 
ном, на едно солидно ниво. Забележителе tt е nорас
тот на квалитетот на изработени те ми во споредба
со нзм1шаппе конгресн. Нашиот факултет ro пре
тставуваа 48 трудови кон наидоа на мош11е добар
nplte)..l и добнја општо rtрнзнанне за својот квгли
тет.

Со студентите од нашиот факултет на Кон 
гресот присуствуваа и: Акад. проф. др. И сак Таџер,
Пр оф. д р. Трајко Трајков и Проф. др. Стевка Чев
реска, кои со својот автор итет и иесеб11чиата
IJO)..IOШ, во голема мерка придонесоа нашио т настап

11

учество на Ко1н·ресот да бидат повеk:е од успешни

Паралел110 со
одвиваше

и

иаучно -струч11ата

општествено-политнчката

работа

се

активност

на делеrатите од сите факултет и. Беа одржа1ш две
пле1шрни седници како и бројни cocтaltOUII на

Рабопште груn11 за 1Шучно-истражувачка деј1tост,
настава н самоуправување, спорт, мeѓyttapoд lta и
ннтерфакултетска соработка и размена на студен

ТI!Те и 1Ш Работната груnа
тата

течеше

според

)..Јалttо залаrање

и

tta

Црвениот крст. Рабо

утврден11от

анr ·ажирање

план,

со

максн

tш делеrатите,

што

резултнраше со донесување n oвek:e значајн и одлуки.

Култур11о-забавниот дел од Ко1н·ресот беше
)..!ОШНе

54

боrат

и

КОНГРЕС

СТОМАТОЛОГИЈА

разновиден .

Беа

организираttи

НА

СТУДЕНТИТЕ

НА ЈУГОСЛАВИЈА

екскурз ttи во окошшапt 1ш Врњачка бања, како и
вечерн со учест~:~о на неколку фол клорни груnи,

.. Мика

.\1еѓу кон и КУД

M1пpo1:11tk:" од Белград .

Конгресот налошtо ја о прав.'lа целта 11а сво
е то

постоење,

искуства

дите

11

не

са\10

во

nоглед

11

)..11\СЛења, туку

од целата наша

како

земја

tta

размеttа

11а

место на кое мла

11а дело ја

nотврд ија

uврсп1ната на братството и еш1нството што не nрн
знава r pallltШI. нашtонашtа ишt верска

Гlрннашtост

Импрес11ВНа беше слнката што ја пружаше
хорот од 600 )..!Ладн луѓе, кои nо л ни со љубов 11
надеж и верба neeja: "Друrар Т1по tнte Ти се ко л 
неме". И не беше важно дали е некој алт, сопран
~ши бас, ниту дали има слух, зашто nесната извн
раше од срцата. И немаше човек што таа вечер не
веруваше дека до секое катче, до секоЈ камен на оваа

наша кршна и непобедива земја одекнува. гласот 11а
за клетвата, на ветувањето што 1· о дававме

И

кога

.,Ју rосл авијо",

низ

салата

немаше

се

разлеаја

срце

што

звуц1пе

не

на

затреnери

Широкото оро во кое еден до друr стоеја nриnа д·
tlltци на сите наши

1tароди н

народности е доволна

t1рнчнна за негување на вакв11Те соб1tри и најдобра
nотврда за нашата решеност неnоколеблнво да се
следи Тнтовиот nат, Титовото дело.

На крајот да ги С!lоменеме и студентите: Вол
чева Вангел ица и Наумовски Миле, ко и бе:~ одго
ворни

за орrанизациЈата

на nатувањето

на

наш11те

студент и и кои наnолно ја оnравдаа довербата
Без оглед на ситннте nроnусти во орпшизаци
јата, Кон rресот може да се оuенн како мошне

wett

ycne-

н за тоа треба да им се оддаде npHJIIatшe на

колегите од Белград.

Следниот,

XXIII

Стручен 1шнrрес ќе

ro

орга

низираат студентите од Мед иuинскиот факултет во

Сараево и Ке се одржн во март

1981

roд иtta .

