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Поштовани!!!

Редовна седница Председништва ГАС СЛД ће бити одржана 22.12.2016. у КБЦ Земун,
свечана сала, Вукова бр. 9, Земун, Београд са почетком у 13 часова.
Дневни ред
1. Читање и усвајање записника са седнице Председништва ГАС СЛД одржане у Земуну
3.11.2016.
2. Годишњи извештај о раду ГАС СЛД
3. Организација 61. ГАН ГАС СЛД
4. 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.) ЦИТОЛОШКИ СКРИНИНГ ПРЕМА БЕТЕСДА КЛАСИФИКАЦИЈИ-НОВИТЕТИ,
предавач проф. др Живко Перишић, ГАК Народни фронт, Београд (15 минута),
2.) МОДЕРНИ АСПЕКТИ СКРИНИНГА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ У ПРАКТИЧНОЈ
УПОТРЕБИ (СЕКУДАРHИ И ТЕРЦИЈАРНИ НИВО ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ),
предавач др Снежана Жујковић, Болница за гинекологију и акушерство, КБЦ Земун,
Београд (15 минута),
3.) АТИПИЧАН ЦИТОЛОШКИ НАЛАЗ ОТКРИВЕН СКРИНИНГОМ ЗА РАК ГРЛИЋА
МАТЕРИЦЕ: НОВЕ МОГУЋНОСТИ, предавач проф. др Весна Кесић, КГА КЦС, Београд
(15 минута),
4.) ТРОМБОЕМБОЛИЈE И ПРЕВЕНЦИЈА У ГИНЕКОЛОГИЈИ И АКУШЕРСТВУ,
предавач прим. мр сц. др Игор Пљеша, Болница за гинекологију и акушерство, КБЦ Земун,
Београд (15 минута)
5.) КОМЕРЦИЈАЛНО ПРЕДАВАЊЕ (10 МИНУТА).

Овом приликом се, у име Председништва и Секретаријата ГАС СЛД, захваљуjемо
колегама из компаније ИнФарм, Београд, а посебно прим. мр пх. Бранислави Гагић, на
одлично осмишљеном и припремљеном стручном састанку који је одржан,
традиционално 3.11.2016., у седишту њихове Компаније, у Земуну.
Надамо се да ће се ова сарадња, и то на највишем нивоу, наставити и у периоду који
је пред нама.
Напомена: Документ је валидан без печата и званични је документ ГАС СЛД. Свако
фалсификовање или злоупотреба има се сматрати кривичним делом.
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 Улаз је слободан за чланове СЛД и остале, али због ограниченог броја места молимо
Вас да поштујете сатницу пријављивања.
 Предавачи се моле да се придржавају сатнице и временског трајања предавања.
 Модератори задржавају право да упозоре предаваче на прекорачење времена.
Стручни састанак је акредитован код Здравственог савета Републике Србије.

Сертификате о учешћу ће моћи добити само чланови СЛД, са уредно подмиреном
чланарином.
ДОБРОДОШЛИ !!!
Одлуком Председништва ГАС СЛД од 3.11.2016., 61. ГАН ГАС СЛД ће бити одржана
у Београду.
Теме за 61. ГАН ГАС СЛД су:
1. Акушерске операције,
2. Поремећаји менструалног циклуса,
3. Изузетна казуистика,
4. Историја гинекологије и акушерства
Рок за пријем готових радова је 1.3.2017. Молимо да се овај рок поштује јер неће
бити продужен, а да би се испоштовали рокови Редакционог одбора и 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. Радови су ограничени на дужину до 5 страница А4 формата. Табеле урађене у
Word 2003, по истим правилима. Имена аутора и коаутора са обавезним називима установа
у којима раде, без истицања титула. Литература до 5 навода, а уводна предавања и
предавања по позиву до 8 навода. Користити обавезно при писању слова Ш, Ч, Ћ, Ђ, Љ и
Њ, јер транслатор у противном неће моћи да их транскрибује и такви радови ће бити
враћени ауторима на дораду.
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 или постер).
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 искључиво на е-маил адресу ГАС СЛД
(gin.ak.sek.radovi@gmail.com), са напоменом Рад за 61. ГАН ГАС.
Напомена: Документ је валидан без печата и званични је документ ГАС СЛД. Свако
фалсификовање или злоупотреба има се сматрати кривичним делом.
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Један аутор може имати два рада. Уколико се појави више радова, аутор ће морати
да одлучи који ће бити штампан у Зборнику радова. Уколико то не учини Редакциони
одбор задржава право да то учини, према свом мишљењу.
Уплата котизације, правовремена, као и измирена чланарина према СЛД за 2016.
годину, ће бити доказ учешћа на 61. ГАН, и следствено томе за штампање радова у
Зборнику исте. Ауторима који не уплате котизацију и не измире обавезе према СЛД до
30.4.2017., радови неће бити штампани у Зборнику радова 61. ГАН, а према одлуци
Председништва ГАС СЛД од 24.1.2013. године.
Сваки аутор је дужан да обезбеди презентацију свог рада, било лично или преко
најављеног презентера. Ауторима који то не ураде ће бити онемогућено објављивање и
штампање радова на наредне две ГАН ГАС СЛД, према одлуци Председништва од
4.10.2013. године.
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 0025/2017 за чланове ГАС. Чланарина
износи 3600 динара, за годину дана, а за незапослене докторе, је 1000 динара.

Молимо све чланове СЛД, а посебно делегате Скупштине ГАС СЛД и
чланове Председнништва ГАС СЛД да провере стање уплата чланарине за
2016. и 2017. годину и испуне своје обавезе на време, како не би имали
проблема приликом обављања активности у оквиру Секције, али и СЛД.
Ажурирани списак чланова који су редовно измирили своје обавезе је постављен на
подсајт ГАС СЛД, као и на страницама друштвених мрежа, да би заинтерсовани могли
пратити стање својих уплата и дуговања.

Председник
Гинеколошко-акушерске секције
Проф. др Снежана Ракић

Напомена: Документ је валидан без печата и званични је документ ГАС СЛД. Свако
фалсификовање или злоупотреба има се сматрати кривичним делом.
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Поштоване колеге,

Задовољство нам је да Вас позовемо да учествујете у нашим будућим активностима.
Удружење за колпоскопију и цервикалну патологију Србије у наредном периоду
организује два скупа:
• Други базични течај за колпоскопију у петак, 21.октобра 2016. године. Овај
течај припремљен је према стандардима Европске федерације за
колпоскопију. Број полазника течаја је ограничен.
• Семинар Примењена колпоскопија, 9. и 10. новембра 2016.
Оба скупа су у поступку акредитације и оба ће се одржати у Сава Центру, Милентија
Поповића 9, 11070 Нови Београд.
Регистрација за сваки од скупова је:
• 5000,00 РСД за чланове Удружења за колпоскопију и цервикалну патологију
Србије
• 7500,00 РСД за све остале учеснике
• 2500,00 РСД за лекаре на специјализацији (само за Семинар)
За регистрације и уплате котизација заинтересовани се могу јавити агенцији Omega
travel , Мајке Јевросиме 14а, 11000 Београд
Телефони : 011 30 33 907, 30 33 908, 30 333 80
Мобилни телефон : 065 30 33 433
E-mail: avio@omegatravel.rs i office@omegatravel.rs
За организатора
Проф. др Весна Кесић
Све пратеће информације, можете наћи на страницама друштвених мрежа ГАС СЛД
(Фејсбук, Твитер и Инстаграм).
САЧУВАЈТЕ ДАТУМ
SAVE THE DATE

3. КОНГРЕС МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНЕ ГИНЕКОЛОГИЈЕ
Предконгресни симпозијум: "МАЛЕ ТАЈНЕ ВЕЛИКИХ МАЈСТОРА ИВФ-а ЕСГЕ курс: Развој
лапараскопских вештина и лапараскопског шивења
(LASTT/SUTT)
Драги пријатељи,
Велика ми је част и задовољство позвати вас на Трећи конгрес Минимално инвазивне
гинекологије са интернационалним учешћем, који ће се одржати у Згради Ректората
Универзитета у Новом Саду, 15 – 18. децембра 2016. године.
У оквиру конгреса, 15. и 16 децембра, одржаће се и мини симпозијум „Мале тајне великих
мајстора у ИВФ-у“

Конгрес ће се одржати 16 - 18.12.2016.

Напомена: Документ је валидан без печата и званични је документ ГАС СЛД. Свако
фалсификовање или злоупотреба има се сматрати кривичним делом.
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ЕСГЕ курс развоја лапараскопских вештина и лапараскопског шивење
(LASTT/SUTTworkshop) ће се одржати 18.12.2016.
Број учесника је ограничен на 40.
Ово је јединствена прилика да присуствујемо предавањима и видео сесијама врхунских светских
стручњака из области ендоскопије као што су: Проф Ресад Пашић University of Louisville School
of Medicine Louisville USA, Prof. Kathy Huang, Director of Ginecologic Robotic Surgery Department
of Obst. And Ginecol. New York University Langone Medical Center, USA, Prof Alexander Mustea,
Onkologischen Zentrums Vorpommern Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe,
Ferdinand-Sauerbruch, Germany, Dr Dino Alagic Smedstadgynekologene – AS, Oslo, Norwey, Eric R.
Sokol, MD Co-Chief, Urogynecology and Pelvic Reconstructive Surgery, Stanford University School of
Medicine, Dr Omer Devaja, Kent Cancer Center Maidstone, United Kingdom i drugih.
Доц. Др Ђорђе илић
Председник Удружења за гинеколошку ендоскопију Србије
Проф. Др Весна Копитовић
Председница научног одбора
ОРГАНИЗАТОРИ:
Медицински факултет, Универзитет Нови Сад
Удружење за гинеколошку ендоскопију Србије УГЕС
Тим за вантелесну оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство, Нови Сад
European Society for Gynaecological Endoscopy
Све пратеће информације, можете наћи на страницама друштвених мрежа ГАС СЛД
(Фејсбук, Твитер и Инстаграм).

ПОШТОВАНЕ КОЛЕГЕ,
ЗАДВОЉСТВО НАМ ЈЕ ДА НАЈАВИМО ОДРЖАВАЊЕ 13. СВЕТСКОГ
КОНГРЕСА ПЕРИНАТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ
(XIII WCPM, BELGRADE, October 2017), У БЕОГРАДУ ОД 26 - 29. ОКТОБРА 2017.
ГОДИНЕ
САЧУВАЈТЕ ОВЕ ДАТУМЕ У СВОЈИМ РАСПОРЕДИМА!!!
Све пратеће информације, можете наћи на страницама друштвених мрежа ГАС СЛД
(Фејсбук, Твитер и Инстаграм).

Напомена: Документ је валидан без печата и званични је документ ГАС СЛД. Свако
фалсификовање или злоупотреба има се сматрати кривичним делом.
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