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Поштовани,

Редовна седница Председништва ГАС СЛД ће се одржати у ПЕТАК 25.5.2018., у
оквиру симпозијума под покровитељством и организацијом ГАС СЛД,

ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЈА У ГИНЕКОЛОШКОЈ МАЛИГНОЈ ПАТОЛОГИЈИ МОГУЋНОСТИ И КОНТРОВЕРЗЕ, са почетком 13 часова, у просторијама Центра

Чигота, Златибор.
Дневни ред:

1.
Читање и усвајање забелешке са претходне седнице Председништва ГАС СЛД, од
13.4.2018. одржане у Зајечару
2.
Припрема 62. ГАН ГАС СЛД
3.
Разно.
Присуство састанку је обавезно. Неоправдани изостанци повлаче за собом
искључење из Председништва Секције.
Симпозијум ће бити одржан у истим просторијама са почетком у 14 часова,
регистрација је од 12 часова.
ТЕМЕ И САТНИЦА:
1. КОНТРАИНДИКАЦИЈЕ ЗА ЛАПАРОСКОПСКИ ПРИСТУП У ГИНЕКОЛОШКОЈ
ОНКОЛОШКОЈ ХИРУРГИЈИ, предавач проф. др Срђан Ђурђевић, КГА КЦВ, Нови Сад
(15 минута),
2. КОМПАРАЦИЈА ТЛХ И ЛАВХ У ТРЕТМАНУ ГИНЕКОЛОШКИХ ОБОЉЕЊА,
предавач проф. др Снежана Ракић, ГАК Народни фронт, Београд (15 минута),
3. ЛАПАРОСКОПСКА ЛИМФНОДЕКТОМИЈА, предавачи прим. мр сц. Драган Јеремић
& асс. др сц.Слађана Михајловић, ГАК Народни фронт, Београд (15 минута),
4. ТЛХ – ХИРУРШКА ТЕХНИКА И ОДНОС ПРЕМА КАРЦИНОМУ ЕНДОМЕТРИЈУМА,
предавач асс. мр сц Растко Маглић, ГАК Народни фронт, Београд (15 минута),
5. УЛОГА ЛАПАРОСКОПИЈЕ У ДИЈАГНОСТИЦИ И ТРЕТМАНУ МАЛИГНИТЕТА
ЈАЈНИКА, предавач асс. мр сц. Игор Пилић, КГА КЦС, Београд (15 минута),
КОМЕРЦИЈАЛНО ПРЕДАВАЊЕ,
генерални спонзор компанија Pharma Swiss, Београд (10 минута)
ПАУЗА 15 минута
6. САРКОМИ УТЕРУСА И БЕЗБЕДНОСТ ЛАПАРОСКОПСКЕ ХИРУРГИЈЕ, предавач др
Драгиша Шљиванчанин, КГА КЦС, Београд (15 минута),
7. КОМПЛИКАЦИЈЕ У ОНКОЛОШКОЈ ЛАПАРОСКОПСКОЈ ГИНЕКОЛОШКОЈ
ХИРУРГИЈИ, предавач асс. прим. др сц. др Лазар Нејковић, ГАК Народни фронт, Београд
(15 минута),
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8. МЕСТО И УЛОГА ВИДЕО ЛАПАРОСКОПИЈЕ У ДИЈГНОЗИ И ТРЕТМАНУ
НЕЈАСНИХ И УРГЕНТНИХ СТАЊА У ГИНЕКОЛОГИЈИ, предавач прим. др Раде
Марковић, ОБ УЖИЦЕ (15 минута),
9. ПРИМЕНА ЛАПАРОСКОПСКЕ ХИРУРГИЈЕ У ОНКОЛОГИЈИ У ОПШТОЈ
БОЛНИЦИ УЖИЦЕ, предавач др Владислав Трипковић, ОБ УЖИЦЕ (15 минута),
ДИСКУСИЈА ПО ТЕМАМА (20 минута)

Стручни симпозијум је у процесу акредитовања код Здравственог савета Републике
Србије.

Смештај је у личном аранжману, на Златибору.
За заинтересоване учеснике, чланове СЛД са измиреним обавезама чланарине,
ће бити организован бесплатан превоз из Београда. Резервација превоза је радним
даном на телефон 011/2068-227, најкасније до 21.5.2018. Организовани превоз креће
из Београда 25.5., а повратак је 26.5.2018. са Златибора.
Остали детаљи (место и време поласка, као и повратка) ће бити познати
најкасније око 22.5.2018. у зависности од броја заинтересованих. Приликом пријаве
обавезно оставити, уз име и презиме, и контакт телефон.
Овим путем се у име Председништва ГАС СЛД, захваљујемо колегама из
подружнице СЛД Зајечар, а посебно прим. др Вери Најдановић Мандић и прим. др
Братимирки Јеленковић, на веома добро припремљеном и изведеном, стручном
Симпозијуму, одржаном у Зајечару, 13.4.2018., 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: //ginekoloska.sld.org.rs//, 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 и остале, 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!!!
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62. ГАН ГАС СЛД

Одлукама Председништва ГАС СЛД од 29.9.2017. и 25.1.2018., 62. ГАН
ГАС СЛД ће бити одржана у Београду 7. и 8. јуна 2018. у хотелу Метропол,
Београд, и она је, одлуком Председништва од 29.9.2017., посвећена доајену
српске и југословенске гинекологије, проф. др Петру Драчи, као и
обележавању 70 година постојања Гинеколошко акушерске секције Српског
лекарског друштва.
Теме за 62. ГАН ГАС СЛД су:
1. Савремени приступ хипертензији у трудноћи,
2. Употреба и злоупотреба антибиотика у лечењу инфекција и инфламација у
гинекологији и акушерствиу,
3. Изузетна казуистика,
4. Историја гинекологије и акушерства, са посебним освртом на 70 година
постојања ГАС СЛД
Котизација за 62. 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 2017.
годину, ће бити доказ учешћа на 62. ГАН, и следствено томе за штампање радова у
Зборнику исте. Ауторима који не уплате котизацију и не измире обавезе према СЛД до
30.4.2018., радови неће бити објављени у Зборнику радова 62. 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
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 62.
ГАН ГАС СЛД, позив на број 925/18.
Списак прихваћених радова ће бити постављен на подсајт ГАС СЛД, као и на
друштвене мреже, са именима првих аутора најдаље до 8.5.2018., у зависности од резултата
рецензије радова и времена потребног да се она уредно заврши.
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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 025/2018 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
62. 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 62. ГАН ГАС у виду, слободног саопштења - 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.
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ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ће бити постављене на два пројектора у салама хотела
Метропол. ПOСТЕРИ МОРАЈУ БИТИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, PDF ИЛИ POWER
POINT формату. 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 62. 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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