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ОБАВЕШТЕЊЕ

Уважене колеге, чланови Гинеколошко акушерске секције Српског лекарског
друштва,
У име Организационог одбора 9thDiczfalusy award lecture symposium on reproductive
health, са радошћу Вас обавештавам да је Председништво Гинеколошко акушерске секције
Српског лекарског друштва на својој редовној седници одржаној 8.5.2015. у Београду,
донело одлуку да буде суорганизатор овог значајног, међународног научно-стручног
скупа. Захваљујем руководству ГАС СЛД на подршци у организацији и срдачно Вас
позивам да се пријавите за учешће на симпозијуму, који ће бити одржан 15-17. октобра у
Новом Саду.

Опис
Diczfalusy award lecture symposium on reproductive health(DAL) је једна од
најзначајнијиих активности Фондације ,,Egon аnd Ann Diczfalusy''. Ова Фондација
основана је 2007. године са главним циљем да се унапреди репродуктивно здравље
становништва. Да би у томе успела, Фондација је оформила Управни одбор сачињен од
истакнутих научних радника и припадника медицинске струке различитих држава света.
Ова снажна међународна сарадња чини главну карактеристику рада Фондације.
Годишњи симпозијум се сваке године одржава у другој земљи чланици.
Организација DAL9 поверена је српским представницима. Овај научно-стручни
догађајјенајзначајнији предстојећи скуп гинеколога и опстетричара у Србији и региону до
краја 2015. године и омогућиће учесницима да се стекну увид у актуелности из ових
области. То ће бити постигнуто кроз бројна предавања и диксусије, које ће по позиву

одржати еминентни предавачи из преко десет земаља света (Сједињене Америчке Државе,
Немачка, Швајцарска, Италија, Израел, Словенија, Чешка, Аустрија, Србија, Мађарска,
Румунија, Република Српска, Црна Гора).
Водеће теме симпозијума ће бити актуелности у контрацепцији, лапароскопској
хирургији, ендометриози, менопаузи и старењу код мушкараца и гинеколошкој
онкологији. Званичан језик конгреса је енглески. Број места је ограничен на 180.

Проф. др Тихомир Вејновић, потпредседник Фондације ,,Egon аnd Ann Diczfalusy''
за Србију, је именован за председника Организационог одбора предстојећег скупа који ће
бити одржан у сарадњи са Универзитетима у Сегедину, Араду и Новом Саду, НемачкоРумунским удружењем, Удружењима гинеколога и опстетричара Мађарске, Румуније,
Србије, Црне Горе и Републике Српске, Српска академија наука и уметности (САНУ),
огранак у Новом Саду и Гинеколошко акушерском секцијом Српског лекарског друштва,
која је и званични суорганизатор Симпозијума.
Предстојећи DAL9 ће обележити прослава 95. рођендана оснивача Фондације,
академика професора др Егона Дисфалучија чија је жеља да свој рођендан прослави
у Новом Саду.

Egon Diczfalusy
Егон Дисфалучи је отац феталне ендокринологије, посвећени научник и хуманиста.
Он је описао фетоплаценталну јединицу, показујући по први пут да је стероидогенеза у
трудноћи резултат интеракција мајке и фетуса путем плаценте. За ово откриће, проф.др
Егон Дисфалучи је номинован за Нобелову награду. Међутим, поред страственог приступа
науци он је посвећени хуманитарни идеалиста. Последњих 35 година проводи помажући
научницима и научним институцијама у земљама у развоју. Као виши консултант у
најстаријем и најпознатијем истраживачком програму Светске здравствене организације Специјални програм за истраживање у области хумане репродукције, он је током 25
година помагао оснивање међународне мреже истраживача посвећених развоју нових
препарата за регулисање плодности као и борбу против неплодности у Африци, Азији,
источној Европи и Јужној Америци.
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Сврха Фондације
Подржавање научног рада у области унапређења репродуктивног здравља, и додела
признања за постигнуте научне резултате су сврха оснивања Фондације ,,Egon аnd Ann
Diczfalusy''.
Циљеви рада:


Покретање нових истраживачких програма



Размена младих научника



Промоција и подршка предавања и публикација на тему репродуктивног здравља



Организовање научних скупова.



Признањеза животно дело у области претклиничких или клиничких истраживања.



Признање истраживачима млађим од 40 година за научни рад.
Да би се постигла своје циљеве Фондација:



Подржава даљу обуку лекара, других стручњака и здравствених радника, и пружа им
помоћ за одлазак на конференције у Мађарској или у иностранству;



Покреће нове истраживачке програме из области репродуктивног здравља;



Подржава размену научника и младих лекара;



Организује научне конференције и конгресе;



Промовише и подржава стручна предавања и публикације;



Годишње организује Diczfalusy award lecture symposium on reproductive health;



Додељује Дисфалучи медаљу и Дисфалучи награду за научни рад.

Срдачно Вас очекујемо,

У Новом Саду, 15.07.2015.
Проф. др Тихомир Вејновић,
потпредседник Фондације за Србију

