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Након шест година паузе, у веома специфичном, про-
фесионално изузетно захтевном и изазовном тренутку, 
2. и 3. децембра 2021. године у Београду је одржан 4. 
Конгрес социјалне медицине са међународним уче-
шћем (Конгрес). Конгрес је одржан у организацији Сек-
ције социјалне медицине СЛД-а, уз подршку Институтa 
за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” 
и Института за социјалну медицину Медицинског фа-
култета Универзитета у Београду, а под покровитељ-
ством Министарства здравља Републике Србије. Уз 
присуство (уживо или онлајн) више од 250 јавноздрав-
ствених професионалаца из земље и иностранства, 
представљени су резултати најновијих јавноздравстве-
них истраживања и размењена знања и искуства, са 
посебним освртом на период пре и током пандемије.

Стручни и научни допринос Конгресу дали су преда-
вачи са свих пет медицинских факултета у Републици 
Србији, јавноздравствени професионалци из мреже 
института и завода за јавно здравље Републике Срби-
је, представници Удружења за јавно здравље Србије, 
Сталне конференције градова и општина, инострани 
предавачи, представници међународних организаци-
ја и институција (Светске здравствене организације, 
Светске организације за анимално здравље, делега-
ције Европске уније у Републици Србији, UNICEF-а, 
UNDP-а и UNFPA). 

Првог дана Конгреса одржан је симпозијум под нази-
вом „Јавно здравље – заштита и унапређење здравља 
становништва”. Програм је био подељен у пет сесија 
током којих су предавачи своја знања, резултате истра-
живања и искуства поделили са колегама, учесницима 
симпозијума током округлих столова, предавања и ди-
скусија. Симпозијум се бавио темама промоције здра-
вља и здравственог стања становништва пре и током 
пандемије COVID-19, добрим управљањем, ресурсима 
и квалитетом здравствене заштите и јавног здравља у 
заједници, здравственим информационим системом у 
функцији праћења здравља становника и коришћењем 
здравствене заштите, јавноздравственим изазовима, 
иницијативама и међународном здравственом сарад-
њом – добитима за здравствени систем и друштво у 
целини.

Успешне јавноздравствене интервенције захтевају 
комуникацију и сарадњу разноврсних и многоброј-

After a six-year break, at a very particular, professionally 
very challenging and trying time, on the 2nd and 3rd of 
December 2021, the Fourth Congress of Social Medicine 
with International Participation was held in Belgrade (here-
inafter: the Congress). The Congress was organised by 
the Social Medicine Section of the Serbian Medical Asso-
ciation, with the support of the Institute of Public Health 
of Serbia “Dr Milan Jovanović Batut” and the Institute of 
Social Medicine of the Faculty of Medicine at the University 
of Belgrade, under the auspices of the Ministry of Health. 
With participation (both in-person and on-line) of over 250 
public health professionals from the country and abroad, 
results of the latest public health research were presented, 
and knowledge and experience were exchanged, with a 
special view on the period prior to, and during the pan-
demic.

Professional and scientific contribution to the Congress 
was provided by lecturers from all five Faculties of Med-
icine in the Republic of Serbia, public health profession-
als from the network of Institutes of Public Health of the 
Republic of Serbia, representatives of the Public Health 
Association of Serbia, Standing Conference of Towns and 
Municipalities, foreign lecturers, representatives of interna-
tional organisations and institutions (World Health Organi-
zation, World Organisation for Animal Health, Delegation 
of the European Union to the Republic of Serbia, UNICEF, 
UNDP and UNFPA). 

On the first day of the Congress, a symposium was held un-
der the title “Public Health – Protection and Improvement of 
Population Health”. The program was divided into five ses-
sions, during which the lecturers shared their knowledge, 
results of their research and their experience with their 
colleagues, participants of the symposium, during round 
tables, lectures and discussions. The symposium looked 
into the topics of health promotion and the health status of 
the population before and during the COVID-19 pandemic, 
good governance, resources and quality of healthcare and 
public health in the community, health information system 
geared towards monitoring the health of the population 
and the use of healthcare, public health challenges, initia-
tives and international health cooperation – benefits for the 
healthcare system and the society as a whole.

Successful public health interventions require communi-
cation and cooperation between various and numerous 
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них дисциплина, те се током симпозијума говорило и 
о концепту „Једног здравља” (One Health Approach) – 
мултисекторском и  интердисциплинарном приступу 
чији је циљ постизање оптималних здравствених ис-
хода уз уважавање међусобне повезаности хумане, 
анималне и флоралне популације, које егзистирају у 
заједничком животном окружењу. Промовисањем и ре-
ализацијом мултисекторске сарадње у оквирима јавно-
здравственог деловања постижу се најквалитетнији и 
најефикаснији резултати.

У току симпозијума одржане су и две паралелне сесије: 
II национални форум „Иновативно партнерство за ак-
цију против рака – iPAAC” и панел „Заједничка акција за 
једнакости у здрављу у Европи – JAHEE”. Ове сесије су 
биле посвећене представљању пројеката Заједничке 
акције Трећег здравственог програма Европске уније.

Током другог дана Конгреса,  приказана су 93 стручна 
рада (онлајн) у виду усмених и постер презентација.

Конгрес социјалне медицине са међународним уче-
шћем је показао неопходност континуираног и чешћег 
окупљања јавноздравствених професионалаца до-
маће и иностране стручне заједнице у циљу размене 
идеја, ставова и знања. Напори јавноздравственог сек-
тора у очувању и унапређењу здравља постају још ва-
жнији у периодима глобалних криза, попут пандемије 
COVID-19, са којима се цивилизација суочава. 
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disciplines, so the concept of One Health Approach was 
discussed – as a multi-sectoral and interdisciplinary ap-
proach aimed at achieving optimal health outcomes while 
respecting the links between the human, animal and plant 
population, existing in a joint environment. The best, most 
efficient results can be achieved by promoting and imple-
menting a multi-sector cooperation within the framework of 
the public health action.

Two parallel sessions were also held during the sympo-
sium: II National Forum “Innovative Partnership for Action 
Against Cancer – iPAAC” and a panel entitled “Joint Action 
for Health Equality in Europe – JAHEE”. These sessions 
were dedicated to presenting the projects of the Joint Ac-
tion of the Third Health Program of the European Union.

During the second day of the Congress, 93 papers were 
presented (online), as oral and poster presentations.

The Congress of Social Medicine with International Par-
ticipation demonstrated the need for continual, frequent 
gathering of public health professionals of the national and 
international community, to exchange ideas, positions and 
knowledge. Efforts of the public health sector to preserve 
and improve health become even more important in the 
periods of global crises faced by the civilisation, such as 
the CONVID-19 pandemic. 
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