КАТЕДРА ЗА СУДСКУ МЕДИЦИНУ
Поштовани,
Са задовољством вас позивамо на предавања у организацији Катедре за судску
медицину Медицинског факултета у Београду и Института за судску медицину
„Милован Миловановић“, које ће у четвртак и петак 19. и 20. октобра 2017. године
одржати др Џесон Пејн-Џејмс (Jason Payne-James), у овом тренутку један од
најугледнијих стручњака из области клиничке судске медицине у свету. Др Пејн-Џејмс
је консултант за форензичку медицину и специјалиста за форензичку и правну
медицину, члан и председник у једном мандату (2015-2017) Факултета за форензичку и
правну медицину (Faculty of Forensic & Legal Medicine) при Краљевском колеџу лекара
у Лондону (Royal College of Physicians), а 1994. године је главни уредник часописа
Journal of Forensic & Legal Medicine (Elsevier, Amsterdam, М22, импакт фактор 1,135).
Др Пејн-Џејмс ће одржати у четвртак 19. октобра 2017. године, у времену од 9,00-10,30
часова у Свечаној сали деканата Медицинског факултета у Београду (ул. др Суботића
бр. 8) предавање о здравственој заштити лица лишених слободе у полицији и улози
лекара судске медицине – искуства из Велике Британије (Health care in police detention
from UK perspective, and role of forensic physicians in that regard). Ово ће бити
инаугурационо предавање којим ће др Џесон Пејн-Џејмс стећи звање виситинг
професора Медицинског факултета у Београду.
Након тога, такође у четвртак 19. октобра 2017. године, гост из Велике Британије ће
учествовати у отварању Global Students' Conference of Biomedical Sciences, у
Свечаној сали Скупштине града Београда (ул. Драгослава Јовановића бр. 2) где ће
одржати предавање о улози и организацији форензичке и правне медицине у
Уједињеном Краљевству (“Forensic & Legal Medicine: Role and Function in the UK”); по
завршетку тредавања, у Свечаној сали Скупштине града Београда, др Џесон ПејнЏејмс биће промовисан у звање виситинг професора Медицинског факултета у
Београду.
У петак, 20. октобра 2017. године, од 13,45 часова, у амфитеатру Института за судску
медицину (ул. Делиградска бр. 31а), др Пејн-Џејмс одржаће предавање о новим
научно-истраживачким трендовима у вези са начинима спутавања (“Methods of
Restraint”).
Сва предавања биће одржана на Енглеском језику. Превод није обезбеђен.
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