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Поштовани!!!

Редовна седница Председништва ГАС СЛД ће бити одржана у четвртак 19.1.2017. у
седишту компаније Валеант (Valeant), бивши Фармасвис (PharmaSwiss), Батајнички друм
бр. 5a, Земун, Београд са почетком у 13 часова.
Дневни ред:
1.) Читање и усвајање забелешке са претходне, редовне седнице Председништва, одржане у
Београду, КБЦ Земун, 22.12.2016.
3.) Припрема 61. ГАН ГАС СЛД,
4.) Разно.
Присуство састанку је обавезно. Неоправдани изостанци повлаче за собом
искључење из Председништва Секције.
Стручни симпозијум, у организацији ГАС СЛД ће бити одржан у истим
просторијама са почетком у 14 сати.
Теме симпозијума ХПВ ИНФЕКЦИЈА У ГИНЕКОЛОГИЈИ И АКУШЕРСТВУ - НОВИ
ИЗАЗОВИ су:
1. УЧЕСТАЛОСТ И КЛИНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ХПВ ИНФЕКЦИЈА, предавач проф.
др Живко Перишић ГАК Народни фронт Београд и др. (15 минута),
2. ВАКЦИНАЦИЈА ПРОТИВ ХПВ ИНФЕКЦИЈЕ, предавач проф. др Александра Кнежевић,
Институт за микробиологију и имунологију, Медицински факултет у Београду и др. (15 минута),
3. КЛИНИЧКА ПРИМЕНА ХПВ ТЕСТА, предавач проф. др Весна Кесић, КГА КЦС, Београд и
др. (15 минута),
4. ВУЛВА И ХПВ ИНФЕКЦИЈА, предавач проф. Др Срђан Ђурђевић, КГА КЦВ Нови Сад и
др. (15 минута),
5. ПРОБЛЕМИ ХПВ ИНФЕКЦИЈЕ У ГИНЕКОЛОГИЈИ (примарна заштита, клиничке
манифестације, компликације...), предавачи група аутора уз дискусију о свакој теми
понаособ,
6. КОМЕРЦИЈАЛНО ПРЕДАВАЊЕ КОМПАНИЈЕ ВАЛЕАНТ, (15 минута).

Овом приликом се, у име Председништва и Секретаријата ГАС СЛД, захваљуjемо
колегама из КБЦ Земун, Београд, а посебно прим. др Игору Пљеши и др Снежани
Жујковић, на одлично осмишљеном и припремљеном стручном састанку који је
одржан, традиционално 22.12.2016., у њиховој Установи, 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.
 Предавачи се моле да се придржавају сатнице и временског трајања предавања.
 Модератори задржавају право да упозоре предаваче на прекорачење времена.
Стручни симпозијум 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 1. и 2. јуна 2017..
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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