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Поштовани,
Редовна седница Председништва ГАС СЛД ће се одржати
у ЧЕТВРТАК 24.02.2022. године у 12 ч у просторијама
InPharm-а Coo Doo
Батајнички друм 2, Земун
СКУП ЋЕ БИТИ хибридни, због епидемиолошке ситуације
online, линк ће бити на сајту секције: http://ginekoloska.sld.org.rs/
заинтерсоване за присутво уживо молимо да се јаве на мејл: lekarsld@sld.org.rs
Дневни ред:

1. Читање и усвајање записника са претходне седнице Председништва ГАС

СЛД

и годишњег извештаја
2. Припрема 65. ГАН ГАС СЛД
3. Разно
Пр00клклклклклклклклклклклклклклклклклклкл исуство састанку је обавезно.
Неоправдани изостанци повлаче за собом искључење из Председништва Секције.
После седнице Председништва и регистрације учесника (од 12 до 13 часова),
у 13 часова почиње стручни део састанка.
Теме и сатница:
1. Лекарска грешка – основе и оквири - проф. др Александар Стефановић (20
минута),
2. Одговорност лекара у гинекологији и акушерству - проф. др Саша Кадија (20
минута),
3. Лекарска грешка и лекарска одговорност у гинекологији и акушерству - проф. др
Слободан Савић (60 минута).
4. Комерцијално предавање
После предавања, организован је пригодан коктел.
Због познате епидемијске ситуације, планирани састанак ће бити хибридног типа тако
да ће број учесника бити ограничен али ће бити омогућен on-line пренос.
Накнадно ће бити објављен и линк и начин пријаве за on-line учешће.
Како би била могућа квалитетна и садржајна дискусија предавачи су оабавезни да се
стриктно придржавају сатнице.
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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Стручни симпозијум је у процесу акредитовања код Здравственог савета Републике
Србије.
На сајту ГС СЛД-а су истакнуте Препоруке Радне групе ГАС СЛД-а о вакцинацији
против КОВИД 19 у планирању трудноће, трудноћи и дојењу.
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 епидемијске ситуације и ограниченог
броја места молимо Вас да поштујете сатницу пријављивања.
• Предавачи су у обавези да се придржавају сатнице и временског трајања
предавања.
•

Модератор задржава право да упозори и прекине излагања предавача у случају
прекорачење времена.

Сертификате о учешћу ће моћи добити само чланови СЛД, са уредно подмиреном
чланарином.
Молимо све чланове СЛД, а посебно делегате Скупштине ГАС СЛД и чланове
Председнништва ГАС СЛД да провере стање уплата чланарине за 2021. 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.
ДОБРОДОШЛИ НА СТРУЧНИ СИМПОЗИЈУМ!

Председница
Гинеколошко-акушерске секције
Проф. др Оливера Контић-Вучинић

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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