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Поштовани!!!
Редовна седница Председништва ГАС СЛД ће се одржати 7.11.2013. у просторијама
Inpharm Co Doo у Улици Цара Душана 266, Земун, Београд, са почетком у 13 сати.
Дневни ред:
1. Читање и усвајање записника са седнице Председништва ГАС СЛД одржане у оквиру
прославе постојања 90 година КГА КЦС
2. Организација 58. ГАН ГАС СЛД
3. Разно
Присуство састанку је обавезно. Неоправдани изостанци повлаче за собом
искључење из Председништва Секције.
Стручни састанак ГАС СЛД ће бити одржан у истим просторијама са почетком у 14 сати.
Теме стручног састанка:
1. НОВА СТРЕМЉЕЊА У ИНИЦИЈАЛНОМ ЗБРИЊАВАЊУ НОВОРОЂЕНЧАДИ,
предавач Прим. др сц. Татјана Николић, КГА КЦС Београд
2. ЛЕЧЕЊЕ МАЛИГНИТЕТА МАТЕРИЧНОГ ТЕЛА - САВРЕМЕНИ АСПЕКТИ, предавач
Мр др Лазар Нејковић, ГАК Народни фронт, Београд
3. ПРОЦЕНА ЕФЕКАТА УВОЂЕЊА ДИЈАГНОСТИЧКИ СРОДНИХ ГРУПА У
ФИНАНСИРАЊЕ БОЛНИЧКЕ ПЕРИНАТАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЖЕНА, предавач Мр др
Небојша Зечевић, ГАК Народни фронт, Београд
4. КОМЕРЦИЈАЛНО ПРЕДАВАЊЕ КОМПАНИЈЕ ИН ФАРМ.
Стручни састанак је акредитован код Здравстрвеног савета Републике Србије.
Теме за 58. ГАН ГАС СЛД су:
1.
Дијагностика, ток, вођење и завршавање вишеплодних трудноћа,
2.
Малигнитети утеруса ,
3.
Изузетна казуистика,
4.
Историја гинекологије и акушерства
Рок за пријем готових радова је 1.3.2014. Молимо да се овај рок поштује јер неће бити
продужен да би се испоштовали рокови Здравственог савета Србије за акредитацију радова и
Гинеколошке недеље уопште.
Радове слати писане ћирилицом у Word 97-2003, Times New Roman, фонт 12, са проредом
1,5. Латински називи писани латиницом, у истом фонту, италик, по потреби болдовани. Табеле
урађене у Word 97-2003, по истим правилима. Имена аутора и коаутора са обавезним називима
установа у којима раде. Литература до 5 навода. Ради правовременог добијања акредитација и
бодовања аутора и коаутора, радове пропратити биографијом аутора и/или презентера рада. У
напомени назначити за коју тему и који облик презентације је рад намењен (усмену, постер или
само објаву у Зборнику радова 58. ГАН ГАС СЛД).
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Шаблон за биографије преузети са сајта СЛД, подсајта ГАС СЛД http://www.sld.org.rs/gas/
као и са Facebook профила ГАС СЛД https://www.facebook.com/gassld. Радови који не испуњавају
ове услове се неће узимати у обзир за рецензију и објављивање. Радове слати на е-маил адресу
СЛД (gin.ak.sek@gmail.com), са напоменом Рад за 58. ГАН ГАС.
Аутори или презентери радова који се, без образложења, нису појавили на презентацији
радова у оквиру 57. ГАН ГАС СЛД, губе право објаве радова, као аутори или коаутори на две
наредне ГАН ГАС СЛД, одлуком Председништва ГАС СЛД од 7.6.2013., која је потврђена и
4.10.2013. Списак тих аутора/презентера ће бити објављен, према одлуци Председништва, на
подсајту и Facebook профилу ГАС СЛД до 15.12.2013.
Сертификате са састанака које организује ГАС СЛД или друге секције СЛД, могу подићи
само чланови СЛД који су учествовали на њима и који редовно измирују своје обавезе, уплатом
чланарине. Чланарина се може уплатити преко платног списка, административном обуставом, у
целости или у 12 једнаких рата, или личном уплатом на жиро рачун СЛД 205-8041-21, са позивом
на број 025/2013 за чланове ГАС. Чланарина износи 3600 динара, за годину дана, а за
незапослене докторе, је 1000 динара.

Председник
Гинеколошко-акушерске секције
Проф Др Снежана Ракић

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Обавештавамо чланове Удружења за колпоскопију и цервикалну патологију Србије, као и
остале чланове Гинеколошке секције СЛД, да ће се редовни састанак Удружења одржати 6.
децембра 2013. Састанак је акредитован од стране Лекарске коморе Србије са 2 бода за слусаоце
и 3 за предаваце (акредитациони број А-1-1965/13). Тема овог састанка је „Неопластичне болести
вулве”.
Састанак ће се одржати у просторијама Српског лекарског друштва, улица Џорџа
Вашингтона 18, Београд, са почетком у 11.часова. Котизација износи 1000,00 динара и може се
уплатити преко агенције Panacomp. Све даље информације, као и детаљан програм, могу се
добити на e-mail office@panacomp.net или info@panacomp.net и телефоне 021/ 466 075, 466 076 i
466 077
Председник УКЦПС
Проф. др Весна Кесић
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