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Поштовани,

Редовна седница Председништва ГАС СЛД ће се одржати у петак 12.5.2017., у оквиру
симпозијума XXXVI Тимочки дани, са почетком 14:30 у просторији “Превентивног центра
“ДЗ Зајечар.
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.

XXXVI ТИМОЧКИ МЕДИЦИНСКИ ДАНИ
Тема симпозијума «Актуелности у хирургији и сродним гранама»

II ДАН- петак-12.мај 2017: Место одржавања симпозијума је Амфитеатар ДЗ ЗЦ Зајечар

ОРГАНИЗАТОР: ЗАЈЕЧАРСКА ПОДРУЖНИЦА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА. СУОРГАНИЗАТОРИ: Здравствени
Центар Зајечар; Специјална болница за рехабилитацију ”Гамзиград”; Гинеколошко акушерска секција СЛД .
XXXVI ТИМОЧКИ МЕДИЦИНСКИ ДАНИ су на основу одлуке Здравственог савета Србије, Број. 153-02-3989/2016-01.
(21.11.2016. године.), Београд, А-1-2953/16 (ред 63) акредитовани као “Национални симпозијум”.

Број бодова: За предавача – 8. За усмену презентацију – 7. За постер презентацију – 5. За пасивно учешће – 4.
E- mail: sld.podruznicazajecar@gmail.com; bratimirkajelenkovic@gmail.com

Додатне информације доступне су на сајту СЛД Подружнице
Зајечар: http://www.sldzajecar.org.rs
PROGRAM

satnica
08:00-08:45
09:00-09:15
09:15-09:40
09:40-10:15
10:15-10:40
10:40-11:05

teme
registracija učesnika
SVEČANO OTVARANjE
Prof. dr sci.med. Ljubomir
Panajotović
Prof. dr Sava Mićić
Mathilde E. Boon

11:2512:00
12:00-12:25
12:25-12:50

Doc. Dr Tihomir M.
Mihailović
Prim. dr Vera Najdanović
Mandić
Pauza za izložbe i koktel
Prof. dr Snežana Rakić
Prof dr Vladimir Pažin

13:15-13:40

Prof dr Radomir Živadinović

11:05-11:25

12:50-13:15

Dr sci med Zoran Stanković

predavači

predavanje

predavanje/prikazi slučajeva
iz kliničke prakse
predavanje
predavanje
predavanje
predavanje
Predavanje/Prikazi iz kliničke
prakse/diskusija
Predavanje/ Prikazi iz
kliničke prakse/diskusija
Predavanje/ Diskusija

tema

UROĐENI RASCEPI USNE I NEPCA PRINCIPI HIRURŠKOG LEČENjA.
Savremeno lecenje karcinoma mokracne
besike
Consequences of waves of immigrants on
Dutch Female Health Data.
Sonoelastografija u određivanju BIRADS
klasifikacije
Trend porodjaja Zaječarskog porodilišta od
1961 do 2015

UPOTREBA I ZLOUPOTREBA CARSKOG REZA
EVOLUCIJA U DIJAGNOSTICI I LEČENJU
KARCINOMA JAJNIKA
Kontroverze o cistama jajnika kod mladih
Značaj rane detekcije karcinoma grlića
materice u očuvanju reproduktivnog zdravlja
žena.

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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13:40-14:05
14:05-14:30
14:30-14:50
14:50-15:15
15:15-15:40
15:40-16:05
16:05-17:10
17:10-17:30
17:30-18:15
18:15

Doc. Dr Tihomir M.
Mihailović

Predavanje/ Diskusija

Dr Svetlana Milenković
Kratka pauza za odmor
Prof. dr Ivica Stančić

Prof. dr Rade S. Živković
Prof. dr Goran Jovanović
Hirurgija i srodne grane
Hirurgija i srodne grane
Stomatologija

Dodela sertifika. Svečano
zatvaranje

Predavanje/ Diskusija
Predavanje/ Diskusija
Predavanje/ Diskusija
Predavanje/ Diskusija

usmene prezentacije originalnih
radova
poster prezentacije originalnih
radova
usmene i poster prezentacije
originalnih radova

Dvodimenzionalna (2D) i 4D X-Matrix (STIC)
ehokardiografija u I, ranom II i III trimestru
trudnoće.
SIVE ZONE U PATOLOGIJI

Terapijski modaliteti kod suptotalno krezubih
pacijenata
Protezni stomatitis – mogućnosti profilakse
Hitna stanja u stomatologiji

Састанак Председниства ГАС СЛД одржаће се од 14:30 у просторији “Превентивног центра “ДЗ Зајечар

Смештај и преноћиште у Зајечару
Vila TAMARIS

Ljube Nešića 58, Zaječar 19000;

Srbija TIS Hotel - Zaječar Nikole Pasica, 19000, Zaječar,
Hotel VILA F - Zaječar

APARTMAN II ZAJEČAR

Dubrovačka 8

Villa “VIENNA” Zajecar

+381 63 427 327. Mob: +381 66 333 710

Svetozara Markovica Zajecar

066 545 70 07. Mob: 066 545 70 07

Branka Ćopića bb, Zaječar

019 418236

Garni Hotel “HAMBURG” Svetozara Markovića 1 Zaječar
Motel "BEBA"

019 428781. 061/110-95-94

+381(19)422333 | Fax: +381(19)422335

Dobrivoja Radosavljevića bb

+381 19 31 00 136 . +381 69 31 00 136

+381 (0)19/427-272, +381 (0)63/893-11-69

Линк за
пријаву: http://www.sldzajecar.org.rs/index.php?option=com_content&view=category&id=36&I
temid=109

Котизација је 1500 динара за чланове СЛД, за остале је 2500 динара. Свечана вечера није
урачуната у котизацију. Цена свечане вечере је 1800 динара.
Формулар за пријаву се може добити на горе назначеном линку, као и на подсајту ГАС
СЛД и Фејсбук страници ГАС СЛД.
Пријава је обавезна
За заинтересоване учеснике, чланове СЛД, ће бити организован бесплатан превоз из
Београда. Резервација превоза је радним даном на телефон 011/2068-227, најкасније до
10.5.2017. Организовани превоз креће из Београда 12.5., а повратак је 13.5.2017. из Зајечара.
Остали детаљи (место и време поласка, као и повратка) ће бити познати најкасније око
10.5.2017. у зависности од броја заинтересованих.

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 се у име Председништва ГАС СЛД, захваљујемо колегама из ОБ ГАО
Крушевац и СБ Рибарска бања, а посебно прим. др дц Дејани Милојевић, као и
пријатељима из компаније Серацел, генералним спонзорима, на веома добро
припремљеном и подржаном, сада већ традиционалном, стручном Симпозијуму,
одржаном у просторијама СБ 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/.
 Предавачи се моле да се придржавају сатнице и временског трајања предавања.
 Модератор задржава право да упозоре предаваче на прекорачење времена.

ДОБРОДОШЛИ НА СТРУЧНИ СИМПОЗИЈУМ
Овим путем Вас обавештавамо о припреми и одржавању регионалног
Симпозијума Новине у гинекологији и акушерству у организацији ГАС СЛД, у оквиру
традиционалних Смедеревских дана, а који се одржавају поводом 60 гдина постојања
Подружнице СЛД Смедерево, 29.9.2017. у Смедереву.
Симпозијум је у процесу акредитације код Здравственог савета Републике Србије.
САЧУВАЈТЕ ДАТУМ 29.9.2017. СМЕДЕРЕВО

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

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.

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
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.
УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА, КАО И ЗА УЧЕШЋЕ НА
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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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 Метропол. Формат
постера треба бити 90х60цм. Други формати ће се сматрати неисправнима и као такви неће
бити признати нити уврштени 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

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,

Најављујемо

Национални курс прве категорије под називом “Школа ултразвука у
гинекологији”
Симпозијум ће се одржати 18. и 19. маја у ГАК Народни фронт, у Конференцијској Сали на
другом спрату.
Предвиђено је 12 бодова за предаваче и 6 бодова за учеснике.
Број места је ограничен, пријаве ће се прихватати до попуне.
Након завршеног основног курса, отвара се могућност аплицирања за проширени курс из ултразвука у
гинекологији и акушерству ради усавршавања и усвајања практичних вештина у овој области у трајању
од два месеца.
ПРИЈАВЕ ЗА КУРС
Пријаву извршити на број телефона 011/2068-220 и 2068-264 или послати маил на uprava@gakfront.org са
подацима:
име и презиме, број лиценце, број телефона и емаил адреса
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ:
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
За уплате у динарима:
Уплату у износу од 20.000 динара извршити на рачун: 840-198667-95 са назнаком ЗА ШКОЛУ УЛТРАЗВУКА
У ГИНЕКОЛОГИЈИ
ЗА ПРАВНА ЛИЦА КАО И УПЛАТЕ ДЕВИЗНОГ ТИПА:
За податке за фактурисање јавити се на 011/2068 313 од 8-14 часова
С поштовањем
УПРАВА ШКОЛЕ

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).
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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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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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