СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО ОКРУЖНА ПОДРУЖНИЦА КРАГУЈЕВАЦ
37. OКТОБАРСКИ ЗДРАВСТВЕНИ ДАНИ
Октобарски здравствени дани се традиционално, по 37. пут, организују у Крагујевцу са циљем
окуљања чланова Српског лекарског друштва и других здравствених радника ради унапређења знања, вештина и ставова у складу са савременим стремљењима у медицини. Основна
тема овогодишњих Октобарских здравствених дана је медицина у кризним ситуацијама.
Тематски програм је подељен на две целине: прва целина обухвата значај и организацију
медицинских тимова у кризним ситуацијама, а друга целина обухвата хируршке аспекте
тешке трауме, значај одређивања траума скора код политрауматизованих пацијената, као и
процедуре збрињавања трауме главе и лица, грудног коша, локомоторног система. Посебна
пажња ће бити посвећена улози и значају обуке тимова за брзо реаговање у случајевима
масовних повређивања и катастрофа. Озбиљност и степен повреда које настају у ванредним
условима намеће потребу унапређења медицинске службе у кризним ситуацијама. Гости из
иностранства ће представити своја искуства у збрињавању повређених у кризним ситуацијама
као што су Цунами у Индонезији, разорни земљотрес на Хаитију, као и тешка железничка
несрећа. Подршку организацији скупа, традиционално, дају Град Крагујевац, Универзитет у
Крагујевцу, Медицински факултет у Крагујевцу, Клинички центар „Крагујевац“ у Крагујевцу,
Регионална лекарска комора за централну и западну Србију, Институт за јавно здравље
Крагујевац, Дом здравља Крагујевац, Завод за стоматологију Крагујевац, Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац, Апотекарска установа Крагујевац, Завод за здравствену заштиту
радника „Застава“, Крагујевац, Републички завод за здравствено осигурање филијала за
Шумадијски округ, Крагујевац, и Шумадија сајам, Крагујевац. Октобарски здравстени дани се
већ четврти пут одржавају у време Сајма медицине, медицинске опреме и фармације. Ова
сим- биоза се показала као ваљан избор, у више значаних аспеката, чиме се наметнула као респек- табилни организациони модел и за друге сличне манифестације. Организатори искрено
захва- љују свим поменутим и другим институцијама, компанијама, појединцима и волонтерима, који су директно или посредно, помогли одржавање и организацију октобарских здравствених дана. Посебна захвалност припада предавачима пленарних сесија, учесницима тематских програмских целина, ауторима изложених радова и члановима радних председништава
који су се радо одазвали на позив организатора и тиме омогућили богат и, надамо се, занимљив и поучан стручни програм.
У целини, учешћем на 37. Октобарским здравственим данима, учесници конгреса ће бити у
могућности да путем постер презентације и усменог излагања сопствених радова, промовишу досадашња своја достигнућа и да унапреде своје вештине у овом сегменту својих професионалних компетенција као и да стекну значајна нова знања, вештине и ставове и у прилици
да кроз разноврсне форме скупа унапреде сопствену социјалну интеракцију са својим колегама и јавношћу.
Желећи да се овогодишњи програм потпуно испуни у свим планираним сегментима, организатори се искрено надају да ће следећи, 38. Октобарски здравствени дани, на темељу досадашњег искуства и са новим креативним достигнућима бити још успешнији.
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