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Поштовани!
Редовна седница Председништва Гинеколошко акушерске секције СЛД, одржаће се
у петак 31.3.2017. са почетком у 15 часова у сали за семинаре I спрат Специјалне болнице
Рибарска бања, у току паузе стручног симпозијума "СТРЕС УРИНАРНА
ИНКОНТИНЕНЦИЈА (СУИ) – ПРОБЛЕМ О КОМЕ СЕ НЕ ПРИЧА"
Дневни ред:
Читање и усвајање записника са претходне седнице Председништва ГАС СЛД
Припрема 61. ГАН ГАС СЛД
Разно.
Присуство састанку је обавезно. Неоправдани изостанци повлаче за собом
искључење из Председништва Секције.

1.
2.
3.

Симпозијум у организацији ГАС СЛД
"СТРЕС УРИНАРНА ИНКОНТИНЕНЦИЈА (СУИ)
– ПРОБЛЕМ О КОМЕ СЕ НЕ ПРИЧА"
петак, 31. март 2017. године
Специјална болница Рибарска бања (конгресна сала)
ПРОГРАМ СИМПОЗИЈУМА
12:00 – 13:00 Регистрација учесника и коктел добродошлице
13:00 – 13:15 Отварање симпозијума и поздравна обраћања
• Проф. др Снежана Ракић – председник ГАС СЛД
• Драги Несторовић, градоначелник града Крушевца
13:15 – 13:35 Кратак увод у проблематику стрес уринарне инконтиненције (СУИ) –
функционална анатомија, епидемиологија – Доц. др Светлана Врзић Петронијевић
13:35 – 13:55 Симптоми и физикални преглед жена са СУИ – Асс др сци Небојша
Зечевић
13:55 – 14:15 Невољно отицање мокраће у трудноћи – Проф. др Оливера Контић
Вучинић
14:15 – 14:35 СУИ у менопаузи и постменопаузи – Асс др сци Лазар Нејковић
14:35 – 15:00 Комерцијално предавање
Seracell-ovo iskustvo u lečenju matičnim ćelijama – Prof. Mathias Freund
15:00 – 16:00 Коктел за учеснике
15:00 – 16:00 Састанак председништва ГАС СЛД (Сала за семинаре – на 1. спрату)
16:00 – 16:20 Имиџинг, уродинамска испитивања и стандардизација испитивања
– Др мр сци Слободан Живадиновић
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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16:20 – 16:40 Конзервативно лечење и медикаментна терапија у лечењу СУИ –
Проф. др Милош Петронијевић

16:40 – 17:00 Безтензионе методе ре шавања СУИ код жена – универзално решење
или еуфорија дуга четврт века – Проф. др Иван Игњатовић
17:00 – 17:20 Предња и задња вагинална пластика са корекцијом статике,
колпосуспензија – Проф. др Александар Стефановић
17:20 – 17:40 Везиковагиналне фистуле – приступи решавању – Проф. др Душан
Станојевић
17:40 – 18:00 Компликације хируршких процедура решавања СУИ код жена –
др Миодраг Аћимовић

Проф.

18:00 – 18:20 Ласер терапија – иновативни поступци у лечењу СУИ – Доц. др
Светлана Јанковић Ражнатовић
18:20 – 18:30 Оперативне технике решавања СУИ – Прим. Др сци Дејана
Милојевић
Комерцијална предавања
18:30 – 18:40 Фолат или фолна киселина: има ли разлике? – Др мр сци Александар
Ћирковић
18:40 – 18:50 Стрес уринарна инконтиненција – нове могућности – Проф. др Иван
Игњатовић
18:50 – 19:50 Вулвовагинална кандидијаза – испричан, али нерешен проблем – Проф.
др Сузана Оташевић
Симпозијум је акредитован од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем
(акредитациони број А – 1 – 2945/16) са 12 бодова за предаваче, 6 бодова за пасивно учешће.

Више информација о Симпозијуму "Стрес уринарна инконтиненција (СУИ) –
проблем о коме се не прича" можете добити на web презентацији:
www.simpozijum.com
Котизација се неће наплаћивати члановима СЛД, али је пријава присуства обавезна. За
остале је котизација 2000 динара.
Молимо Вас да се пријавите на телефон 037414565 (контакт особа – Маријана
Богосављевић, главна сестра ГАО ОБ Крушевац) сваког радног дана од 12:00 – 14:00
часова или на email: ribarskabanja2017@gmail.com најкасније до среде 29. марта 2017.
године. Молимо Вас да се приликом пријављивања изјасните за једну или више опција (1.
Присуство на Симпозијуму; 2. Присуство на свечаној вечери; 3. Ноћење).
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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Сви заинтересовани могу добити информације о цени смештаја и извршити резервацију
ноћења са доручком, радним данима од 12:00 до 14:00 часова на телефон 062 1187345
(контакт особа Владан Панић – шеф маркетинга, Специјална болница Рибарска Бања).
Свечана вечера са музичким програмом ће почети 31. марта 2017. године у 20:00 часова у црвеној
сали Специјалне болнице Рибарска Бања.
За учеснике Симпозијума који остају да преноће, домаћини су омогућили да током боравка могу
да уживају у програмима спа центра Специјалне болнице Рибарске Бања по изузетно повољним
ценама - до 50% попуста.
За заинтересоване учеснике, чланове СЛД, ће бити организован бесплатан превоз из
Београда. Резервација превоза је радним даном на телефон 011/2068-227, најкасније до
26.3.2017. Организовани превоз креће из Београда 31.3., а повратак је 1.4.2017. из Рибарске
бање. Остали детаљи (место и време поласка, као и повратка) ће бити познати најкасније
око 25.3.2017. у зависности од броја заинтересованих.

Овим путем се у име Председништва ГАС СЛД, захваљујемо колегама из КБЦ
Звездара, а посебно др Татјани Ђорђевић, на веома добро припремљеном и
подржаном, сада већ традиционалном, стручном ссастанку, одржаном у
просторијама КБЦ Звездара, 23.2.2017., са надом да ћемо наставити са таквом
плодном сарадњом и у периоду који је пред нама.
Обавештења о активностима ГАС СЛД као и о стручним састанцима које орагнизује
ГАС СЛД, поред редовног, штампаног циркулара и његове електронске форме, преко мејл
службе СЛД, можете наћи и на подсајту ГАС СЛД хттп://www.sld.org.rs/gas/, Facebook
профилу ГАС СЛД https://www.facebook.com/gassld, као и на Twitter налогу /GAS
SLD@GASSLD/, те на Инстаграм налогу ГАС СЛД /ginekoloskoakuserska/.
 Улаз је слободан за чланове СЛД, али због ограниченог броја места молимо Вас да
поштујете сатницу пријављивања.
 Предавачи се моле да се придржавају сатнице и временског трајања предавања.
 Модератор задржава право да упозоре предаваче на прекорачење времена.
Сертификате о учешћу ће моћи добити само чланови СЛД, са уредно подмиреном
чланарином.

ДОБРОДОШЛИ НА СТРУЧНИ СИМПОЗИЈУМ

Овим путем Вас обавештавамо о припреми и одржавању Симпозијума у организацији
ГАК КЦ Ниш, Медицинског факултета, Универзитета у Нишу и ГАС СЛД, у оквиру
традиционалних 24. Нишких дана, под називом ПЕЛВИЧНИ БОЛ-СИМПТОМ,
СИНДРОМ ИЛИ БОЛЕСТ, који се одржава 27.4.2017. у Нишу.
Симпозијум је у процесу акредитације код Здравственог савета Републике Србије.
САЧУВАЈТЕ ДАТУМ 27.4.2017. НИШ
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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Овим путем Вас обавештавамо о припреми и одржавању Симпозијума у организацији
Подружнице СЛД Зајечар, ЗЦ Зајечар и ГАС СЛД, у оквиру традиционалних 36.
Тимочких медицинских дана, под називом АКТУЕЛНОСТИ У ХИРУРГИЈИ И
СРОДНИМ ГРАНАМА, који се одржава 12.5.2017. у Зајечару.
Симпозијум је у процесу акредитације код Здравственог савета Републике Србије.
САЧУВАЈТЕ ДАТУМ 12.5.2017. ЗАЈЕЧАР

Одлуком Председништва ГАС СЛД од 19.1.2017., 61. ГАН ГАС СЛД ће бити одржана
у Београду 8. и 9. јуна 2017. у хотелу Метропол, Београд и она је, одлуком Председништва
од 19.1.2017., посвећена доајену српске и југословенске гинекологије, прим. др Драгољубу
Пантовићу.
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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ПОШТОВАНИ,

НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ЗА ПАТОЛОГИЈУ ЦЕРВИКСА, ВАГИНЕ, ВУЛВЕ И
КОЛПОСКОПИЈУ

(теоретски део)
одржаће се у
Сава центру 22-24.марта 2017.године
(детаљније на www.gakfront.org) после 22.2.2017.
Обавештење ће бити доступно и на FB, Twitter i Instagram профилу ГАС СЛД
У прилогу је комплетно обавештење о условима и року уплате котизације за
Националну школу.
____________________________________________________________________________________
Поштоване колеге,
Задовољство нам је да Вас обавестимо да Удружење за колпоскопију и цервикалну
патологију Србије организује Трећи базични течај за колпоскопију у петак, 7.априла,
2017. године. Овај течај припремљен је према стандардима Европске федерације за
колпоскопију. Број полазника је ограничен.
Течај је акредитован као национални курс/семинар I категорије, са 6 бодова за учеснике
и 12 за предаваче и одржаће се у Сава Центру, Милентија Поповића 9, 11070 Нови
Београд.
Регистрација износи:
• 5000,00 РСД за чланове Удружења за колпоскопију и цервикалну патологију
Србије
• 7500,00 РСД за све остале учеснике
За регистрације и уплате котизација заинтересовани се могу јавити агенцији Омега
травел, Мајке Јевросиме 14а, 11000 Београд
Телефони : 011 30 33 907, 30 33 908, 30 333 80
Мобилни телефон : 065 30 33 433
Е-маил: avio@omegatravel.rs i office@omegatravel.rs
Чланарину за 2017. годину у износу од 1500,00 РСД можете платити на жиро рачун
Удружења број 220-71748-91.
___________________________________________________________________________
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СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕКЦИЈА
http://www.sld.org.rs/gas/; https://www.facebook.com/gassld ; Twitter: GAS SLD@GASSLD
Београд, Џ. Вашингтона 19 Тел. 3234-450 факс: 3348 653 ; gin.ak.sek@gmail.com; ginekoloskoakuserskasekcijasld@yahoo.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОШТОВАНИ,

Пријава учесника за Пети симпозијум гинеколошке онкологије – Ставови и нова
сагледавања патологије, превенције и терапије је отворена
Симпозијум ће бити одржан 21. априла 2017. године у конгресној сали Института за
онкологију Војводине у Сремској Каменици
Програм симпозијума налази се у прилогу дописа.
Уколико желите да се пријавите за учешће, то можете да урадите попуњавањем
регистрационе форме на следећем линку
http://www.panacomp-kongresi.net/…/peti-simpozijum-ginekol…/
Све пратеће информације, као и информације о пријавама и котизацији, можете наћи на
страницам 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).
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