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39. OКТОБАРСКИ ЗДРАВСТВЕНИ ДАНИ
СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО ОКРУЖНА ПОДРУЖНИЦА КРАГУЈЕВАЦ
Крагујевац, 30. октобра - 01. новембра 2014. године
ПРВО

САОПШТЕЊЕ

„САВРЕМЕНИ ПРИНЦИПИ ДИЈАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕЊА У
ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈИ И ОРТОПЕДИЈИ“
ПРВИ ДАН – 30.10.2014. ГОДИНЕ, ХОТЕЛ КРАГУЈЕВАЦ
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Регистрација учесника и улазни тест
Свечано отварање 39. Октобарских здравствених дана
СЕСИЈА 1
Пленарна предавања „Гастроентерoхепатологија“
Конзервативни третман крварења из горњих партија дигестивног тракта
Доц. др Драгче Радовановић, КЦ Крагујевац
Гастро-протекција крварења из горњих партија гастроинтестиналног тракта
Проф. др Стеван Трбојевић, КЦ Источно Сарајево
Хируршко решавање крварећих улкуса
Проф. др Жељко Лаушевић, УЦ КЦ Србије
Workshop
Ендоскопска ултрасонографија субмукозних лезија желуца
Др сци мед. Драган Челиковић, КЦ Крагујевац
Workshop
Ендоскопске методе заустављања крварења из горњих партија ГИТ-а
Др сци мед. Жива Живић, КЦ Крагујевац
Коктел
Ризик за настанак карцинома код оболелих од запаљенских болести црева
Асист. др Наташа Здравковић
Национални скрининг за колоректални карцином
Проф. др Александар Нагорни, КЦ Ниш
Workshop
Ендоскопско уклањање полипа дебелог црева
Др Славко Кнежевић, КЦ Крагујевац
Workshop
Ендоскопски налаз у запаљенским болестима дебелог црева
Мр сци мед. Биљана Вељковић, КЦ Крагујевац
Дискусија и закључци
Радно председништво
Излазни тест и евалуација сесије
СЕСИЈА 2
Пленарна предавања „Улога и значај медицинске сестре-техничара у гастроентерологији
и ортопедији“
Улога медицинског техничара у ендоскопским процедурама у гастроентерологији
Јагош Радовић, виши медицински техничар, КЦ Крагујевац
Хируршка коштана банка – улога медицинске сестре
Слађана Мандић, виша медицинска сестра КЦ Крагујевац
Дискусија и излазни тест
Коктел
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ДРУГИ ДАН – 31.10.2014. ГОДИНЕ, ХОТЕЛ КРАГУЈЕВАЦ
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Регистрација учесника и улазни тест
СЕСИЈА 1
Пленарна предавања „Ортопедија“
Значај ортопедске хирургије у свету и у нашој земљи
Проф. др Бранко Ристић, КЦ Крагујевац
Развој ортопедске хирургије у Крагујевцу од 1851. до 2001. године
Мр сци мед. Ненад Ђоковић, КЦ Крагујевац
Биомеханичка истраживања и компјутерско моделирање у ортопедској хирургији
Асист. др сци мед. Жељко Степановић, КЦ Крагујевац
Анализа хода код неких ортопедских повреда и обољења у лабораторијским условима
Асист. др Александар Матић, КЦ Крагујевац
Коктел
Артропластика кука и колена – ставови и дилеме
Проф. др Зоран Поповић, бригадни генерал, ВМА
Оперативно лечење прелома кичменог стуба
Др Миленко Савић, ВМА
Инфекције у ортопедској хирургији
Мр сци мед. Зоран Грујовић, КЦ Крагујевац
Рехабилитација пацијената са преломом кука
Проф. др Зорица Јовановић, КЦ Крагујевац
Значај биохемијских маркера код поремећаја коштаног метаболизма
Доц. др Маријана Станојевић Пирковић, КЦ Крагујевац
Дискусија и закључци
Радно председништво
Излазни тест и евалуација сесије
СЕСИЈА 2
Презентација приспелих радова
Усмено излагање радова
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Историја медицине
Гастроентерохепатологија
Коктел
Ортопедија
Слободне теме
Дискусија
Постер презентације

10.00- Излагање постера
15.00
15.00 Дискусија о постерима
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Трећи дан – 01.11.2014. године,
Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Програм континуиране медицинске едукације
Тема: „Најновија сазнања о дијагностици и лечењу неуроендокриних тумора дигестивног тракта“
Организатор: Центар за КМЕ, Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Број КМЕ бодова: 6 бодова за учеснике (лекари)
Време и место: почетак у 10 сати, Факултет медицинских наука у Крагујевцу
Програмске информације
Октобарски здравствени дани се традиционално, по 39. пут, организују у Крагујевцу са циљем
окупљања чланова Српског лекарског друштва и других здравствених радника ради унапређења знања,
вештина и ставова у складу са савременим стремљењима у медицини. Основна тема овогодишњих дана
гласи „Савремени принципи дијагностике и лечења у гастроентерохепатологији и ортопедији“.
У целини, учешћем на Октобарским здравственим данима, полазници ће бити у могућности 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.
Подршку организацији скупа, традиционално, дају Град Крагујевац, Универзитет у Крагујевцу,
Факултет медицинских наука у Крагујевцу, Клинички центар „Крагујевац“ у Крагујевцу, Регионална
лекарска комора за централну и западну Србију, Инситут 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.
Техничке информације
Позивају се лекари, фармацеути, стоматолози, биохемичари, студенти биомедицинских наука и
медицинске сестре-техничари да путем презентације сопствених оригиналних резултата узму активно
учешће.
Одлуком Здравственог савета Србије „39. Октобарски здравствени дани“ су акредитовани као Домаћи
конгрес 1. категорије за лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте и медицинске сестре-техничаре.
Број додељених бодова за учешће је следећи:
а) предавач 13 бодова,
б) усмена презентација рада 11 бодова,
в) постер презентација рада 9 бодова,
г) пасивно учешће (слушалац) 7 бодова

Српско лекарско друштво
Serbian Medical Society
Окружна подружница Крагујевац
Section Kragujevac
Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац
Тел: *381(0)34 372 169; Факс: *381(0) 34 337 583
E-mail: medicinskicasopis@gmail.com
Упутство ауторима за слање сажетака












Радови се достављају организационом одбору у форми сажетка-апстракта (на српском језику)
Текст рада мора јасно да указује на суштину рада
У сажетку је неопходно навести име и презиме аутора рада и свих коаутора, е-маил адресу
аутора рада, пун назив и адресу установе, као и жељени начим презентације рада (усмено или
постер)
Сажетак треба да садржи: увод, циљ рада, материјал и методе, резултате рада, закључак и
кључне речи (највише 5)
Сажетак не сме да садржи илустрације, слике, табеле и графиконе
Сажетак израдити у прогрму MS Word, Times New Roman, фонт 12, максимално до 250 речи
Сажетак рада који не буде урађен према овим упутствима биће враћен аутору рада на исправку
Радови се достављају електронском поштом на е-mail: medicinskicasopis@gmail.com
Рок за пријаву радова је најкасније до 31.08.2014. године
Сви достављени радови ће бити подвргнути рецензији, а одлуке научног одбора о прихваћеним
радовима ће бити достављене ауторима радова
Сви прихваћени радови ће бити објављени у суплементу Медицинског часописа (М53), у форми
сажетака.

Аутори ће имати могућност да прихваћене радове накнадно доставе и у целини, ради разматрања за
публиковање у Медицинском часопису. Пасивни учесници немају обавезу достављања радова већ се
региструју код организатора, најкасније на дан одржавања скупа. Као регистрованим слушаоцима
додељују им се очекивани бодови за пасивно учешће.
Достављање радова и пријаве за учешће: Окружна подружница СЛД Крагујевац (Октобарски
здравствени дани) КЦ „Крагујевац“ у Крагујевцу, Змај Јовина бр. 30, 34000 Крагујевац Тел. 034 372 169
и 034 50 52 57 Тел/фаx 034 337 583, Е-mail: medicinskicasopis@gmail.com
Котизација укључује: уверење о одређеном броју остварених бодова програма КМЕ, примерак
тематског суплемента Медицинског часописа и други конгресни материјал.
Износ котизације је:
а) без надокнаде за активне чланове Српског лекарског друштва (потребна регистрација - пријава
организатору) и студенте биомедицинских наука,
б) активно или пасивно учешће, са издавањем уверења о КМЕ бодовима (похађање КМЕ): 2,000 динара
(за лекаре, стоматологе, фармацеуте и биохемичаре који нису активни чланови СЛД-а)
в) медицинске сестре – техничари 1000 динара.
Уплата котизације се врши путем опште уплатнице на текући рачун: 150-12508-56 код КБМ банке
(сврха уплате – котизација за 39. Октобарске здравствене дане, прималац СЛД-ОП Крагујевац) или на
дан одржавања скупа, код организатора.
Учесници су у обавези да се региструју, попуне улазни тест и на крају сесије попуне и предају излазни
тест и лист евалуације сесије. Издавање уверења ће се вршити у просторијама СЛД ОП Крагујевац, по
завршетку скупа, за учеснике који су активно присуствовали (слушаоци) и ваљано документовали
учешће на претходно описани начин.
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НАУЧНИ ОДБОР
Проф. др Драган Чановић, председник
Проф. др Драган Миловановић
Проф. др Бранко Ристић
Проф. др Слободан Јанковић
Проф. др Марина Петровић
Доц. др Срђан Нинковић

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Доц.др Драгче Радовановић, ко-председник
Проф.др Бранко Ристић, ко-председник
Асист. др Наташа Здравковић
Др Марко Спасић
Др Марина Јовановић
Др Александар Матић
Др Срђан Влајовић
У Крагујевцу, јун 2014. године

