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Поштовани!

Редовна седница Председништва Гинеколошко акушерске секције СЛД, одржаће се у
четвртак 27.4.2017., у току паузе предавања у оквиру симпозијума Нишки дани у 13 часова,
конгресна сала Туристичко-угоститељског објекта „Бољи живот“, Булевар Светог Цара
Константина 80-82 Ниш, (у кругу Електронске индустрије Ниш, на путу за Нишку бању)
Дневни ред:
1. Усвајање записника са претходне седнице Председништва ГАС СЛД
2. Организација 61. ГАН ГАС
3. Разно.
Присуство састанку је обавезно. Неоправдани изостанци повлаче за собом
искључење из Председништва Секције.
дани.

Стручни део састанка је обухваћен предавањима у оквиру Симпозијума Нишки

За заинтересоване учеснике, чланове СЛД, ће бити организован
бесплатан превоз из Београда. Резервација превоза је радним даном на
телефон 011/2068-227, најкасније до 25.4.2017. Организовани превоз креће из
Београда 27.4., а повратак је истог дана у вечерњим часовима. Остали детаљи
(место и време поласка, као и повратка) ће бити познати најкасније око
25.4.2017. у зависности од броја заинтересованих.
.ПОЗИВНО ПИСМО И ПРОГРАМ НИШКИХ ДАНА
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НИШ
КАТЕДРА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ АКУШЕРСТВО
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР НИШ
КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО
ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКА СЕКЦИЈА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА (ГАС СЛД)

Поштовани,
Са задовољством желимо да Вас обавестимо да ће се у организацији Катедре за
гинекологију и акушерство Медицинског факултета у Нишу и Клинике за гинекологију и
акушерство КЦ Ниш 27. априла 2017. године одржати XXIV традиционални симпозијум
„Нишки дани“.
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Тема овогодишњег симпозијума биће „Пелвични бол, симптом, синдром или обољење“.
Предавачи на симпзијуму су еминентна имена са Гинеколошко-акушерске клинике КЦ
Војводине, Гинеколошко-акушерске клинике "Народни фронт" Београд, Гинеколошко-акушерске
клинике КЦ Крагујевац, Клинике за гинекологију и акушерство КЦ Ниш, Клинике за хирургију
КЦ Ниш и Клинике за урологију КЦ Ниш.
СИМПОЗИЈУМ НИШКИ ДАНИ
„ПЕЛВИЧНИ БОЛ, СИМПТОМ, СИНДРОМ ИЛИ OBOLJENJE“
четвртак, 27. април 2017. године
Конгресна сала Туристичко-угоститељског објекта „Бољи живот“
Булевар Светог Цара Константина 80-82 Ниш
(у кругу Електронске индустрије Ниш, на путу за Нишку бању)
10:00 – 11:00 Регистрација учесника
11:00 – 11:10 Отварање Симпозијума (поздравне речи)
11:10 – 11:30 Менструални циклус и пелвични бол – Доц. Др Ранко Кутлешић, Ниш
11:30 – 11:50 Акутни пелвични бол код негравидних пацијенткиња – Прим. Др
Александар Ћурковић, Београд
11:50 – 12:10 Дубока инфилтративна ендометриоза и пелвични бол – Асист. Др Соња ПопТрајковић, Ниш
12:10 – 12:30 Ендометриоза-сви изазови које смо до сада препознали – Др Владимир Антић,
Ниш
12:30 – 12:50 Малигни тумори јајника – Проф. Др Јанко Ђурић, Крагујевац
12:50 – 13:00 Verified – важно је знати – Mr phМирјана Лемић, CORDIPS (комерцијално
предавање)
13:00 – 13:30 Коктел. У паузи састанак Председништва ГАС СЛД
13:30 – 13:50 Акутни абдомен гинеколошког порекла – Доц. Др Милан Стефановић, Ниш
13:50 – 14:10 Рационална употреба тумор маркера CА 125 у гинекологији – Проф. Др Срђан
Ђурђевић, Нови Сад
14:10 – 14:30 Имиџинг дијагностика у пелвичном болу – Проф. Др Јасмина Поповић, Ниш
Напомена: Документ је валидан без печата и званични је документ ГАС СЛД. Свако
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14:30 – 14:50 Пелвични бол узрокован хируршким обољењима – Доц. Др Александар
Караниколић, Ниш
14:50 – 15:10 Пелвични бол уролошког порекла – Асист. Др Милан Потић, Ниш
Затварање Симпозијума и у наставку ручак са музичким програмом
Симпозијум ће се одржати у конгресној сали Туристичко-угоститељског објекта „Бољи
живот“ у Нишу (у кругу Електронске индустрије Ниш, на путу за Нишку бању).
Регистрација и пријем учесника почеће у 10:00 часова, а радни део почиње у 11:00 часова.
Симпозијум је акредитован од стране Здравственог савета Лекарске коморе Србије са 4 поена за
слушаоце и 8 поена за предаваче. Сертификати ће бити уручени на дан одржавања симпозијума.

Котизација за присутво је симболична и износи 1500,00 динара.
Котизацију за учешће уплатити на жиро рачун туристичке агенције
„MPS TREND“, Ниш, Синђелићев трг 25, и јавити име уплатиоца на тел 064
111 82 16, 018 527 322, 018 517 321. Или на E-mail: mpstrend@mts.rs Жиро
рачун 105 – 7993 – 09 АИК Банка. Доказ о уплати котизације показати на
регистрационом пулту.
Уплате на лицу места нису могуће.
Као добри домаћини, а у складу са дугогодишњом традицијом, по окончању радног дела биће
приређен свечани ручак у ресторану „Бољи живот“ у кругу Електронске индустрије.
Пријављивање обавити и на телефон Клинике за гинекологију и акушерство 018 42 24 063
техничком секретару Оливери Јоксимовић. Рок за пријаву учесника је до 20. априла 2017.
године.

Све информације о симпозијуму можете добити на сајту www.niskidani.rs

Са великим задовољством очекујемо да будете наши гости и узмете учешће у раду симпозијума.
С поштовањем,

Секретар организационог одбора
Доц. др сц. мед.
Предраг Вукомановић

Председник организационог одбора
Доц. др сц. мед.
Милан Стефановић
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Овим путем се у име Председништва ГАС СЛД, захваљујемо колегама из ГАО Опште
болнице Крушевац, а посебно прим. др сц. Дејани Милојевић, на веома добро
припремљеном и подржаном, сада већ традиционалном, стручном ссастанку,
одржаном у просторијама Центра Рибарска бања, 31.3.2017., 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/.

ДОБРОДОШЛИ НА СТРУЧНИ СИМПОЗИЈУМ
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
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.
Котизација за 61. ГАН ГАС СЛД је 6 000 динара за докторе специјалисте
гинекологије и акушерства, чланове СЛД, а за пензионере, докторе на специјализацији, као
и клиничке докторе 3000 динара. За учеснике који нису чланови СЛД, котизација је 12 000
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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динара, док је котизација за стране учеснике 100 евра у динарској против вредности, на дан
уплате (одлука Председништва ГАС СЛД од 7.11.2013.)
Уплата котизације, правовремена, као и измирена чланарина према СЛД за 2015.
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.

Уплате се могу извршити на жиро рачун 205-8041-21, сврха уплате – котизација за 61.
ГАН ГАС СЛД, позив на број 925/17.
Списак прихваћених радова ће бити постављен на подсајт ГАС СЛД, као и на
друштвене мреже, са именима првих аутора најдаље до 8.5.2017., у зависности од резултата
рецензије радова и времена потребног да се она уредно заврши.
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 025/2017 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 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.
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УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА, КАО И ЗА УЧЕШЋЕ НА
61. ГАН ГАС СЛД

Уводна предавања, по позиву, као и предавања у оквиру округлих столова, су
временски ограничена на највише 15 минута. Могу бити пропраћена презентацијом, према
жељи предавача.
Сва техничка подршка ће бити обезбеђена на лицу места од стране организатора.
Дискусија по свакој теми ће бити организована, након свих излагања тематске сесије.
Молимо да се сви предавачи држе својих тема и прописаног времена трајања, да не
би долазило до непотребног преклапања и губитка времена. Председавајући сесије ће
задржати право да прекине излагача уколико прекорачи време за излагање након другог
упозорења.
Радови који се излажу на 61. ГАН ГАС у виду усмене презентације треба да буду
пропраћени слајд презентацијом не дужом од 5 минута. Председавајући сесије ће задржати
право да прекине излагача уколико прекорачи време за излагање након другог упозорења.
Презентације правити у Power Point 2010 програму. Могуће је приказати и у ранијим и
каснијим, верзијама, до 2003 , али пре почетка излагања упозорити техничку службу на то.
Постер презентације ће бити постављене у посебној сали хотела Хајат. Формат
постера треба бити 90х60цм. Други формати ће се сматрати неисправнима и као такви неће
бити признати нити увштени у програм. Текст треба да буде на ћирилици, у фонту који
изабере презентер или аутор постер презентације. Латински називи, као и делови
литературе (референце), ако се наводе, могу бити на латиници, истог фонта. Фотографије,
табеле и графикони требају бити постављени према пропозицијама које су прописане у
правилима за израду радова.
Презентери/аутори који се не појаве на својим презентацијама или не изложе своје
постере, неће бити бодовани за исте, већ само као пасивни учесници, уколико су уплатили
котизацију за учешће на 61. ГАН ГАС (одлука Председништва ГАС СЛД 28.3.2013.), а у
наредне две године, неће моћи излагати своје радове, нити их објављивати у Зборнику
радова ГАН ГАС, било као аутори или коаутори (одлука Председништва од 4.10.2013.)

Председник
Гинеколошко-акушерске секције
Проф. др Снежана Ракић
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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.
___________________________________________________________________________
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).
____________________________________________________________________________________
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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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