Београд, 5. октобар 2021
Поштоване колегинице и колеге,
Познато Вам је да смо XX јубиларни конгрес лекара Србије заказали за 29. и 30. мај 2020.
године у Центру Сава. Конгрес је требао да буде ревија најновијих сазнања и резултата истраживања
из различитих области медицине, а истовремено и један свечани догађај, што се очекује од
јубиларног Конгреса који се одржава 116 година после Првог конгреса српских лекара и
природњака. Раније сте били обавештени о програму Конгреса. Велики део припрема био је
обављен, радови и резимеи рецензирани, лекторисани и припремљени за штампу.
Као што знате, епидемија Ковида-19 спречила је одржавање Конгреса.
Када је пролетос изгледало да се епидемија Ковидом-19 приводи крају, одржавање Конгреса
смо планирали за 3. и 4. децембар 2021. по истом програму који смо раније били направили осим што
је изостављен симпозијум из стоматологије јер су нас његови организатори обавестили да од њега
одустају без обзира да ли ће се конгрес држати ове или наредне године. Раније припремљени
програми за остала четири симпозијума допуњени су темама о утицају епидемије на
медицинске дисциплине које симпозијуми „покривају“. Због (вероватног) почетка реконструкције
Центра Сава који се очекује ове јесени, са управом Краун Плаза хотела постигли смо договор да се
Конгрес одржи у том хотелу у назначено време.
Као што видите, погоршање епидемије до кога је дошло због недовољног одзива вакцинацији,
путовања, масовних окупљања, непридржавања препорученим мерама, итд, захтевали су да се одржи
нова седнива Организационог и Научног одбора. На састанку одржаном 1. октобра 2021.
организатори сва четири симпозијума су нас обавестили да је опште мишљење да због поновног
погоршања епидемијске ситуације, огромног оптерећења лекара, и свих неизвесности које
погоршање епидемије носи, није могуће спровести неопходне припремне радње, обезбедити
финансирање симпозијума, и осигурати потребно учешће лекара, па је једногласно одлучено да се
Конгрес поново одложи.
Остаје да пратимо развој ситуације у нади да ће се епидемија постепено стишавати и да ће се
стећи услови да 2022. годинe, кад се навршава 150 година постојања и рада нашег друштва, на
планирани начин обележимо ову значајну годишњицу и одржимо Конгрес.
Желим вам добро здравље и срдачно вас поздрављам,
Академик Радоје Чоловић
Председник СЛД и
Председник XX Конгреса лекара Србије

.

