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40. OКТОБАРСКИ ЗДРАВСТВЕНИ ДАНИ 

 

СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО ОКРУЖНА ПОДРУЖНИЦА КРАГУЈЕВАЦ 

 

Крагујевац, 29-31. октобар 2015. године  
 

ПРВИ ДАН – 29.10.2015. ГОДИНЕ, ХОТЕЛ КРАГУЈЕВАЦ-конгресни центар 

 

09,00-09,30 Регистрација учестика. Поздравне речи 

 
СИМПОЗИЈУМ 40. ОКТОБАРСКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ ДАНА 

20. ГОДИНА ПСИХИЈАТРИЈСКЕ КЛИНИКЕ У КРАГУЈЕВЦУ-ЛИАСОН-КОНСУЛТАТИВНА ПСИХИЈАТРИЈА 

 
ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА 

Сесија 1 – Лиасон-консултативна психијатрија 

Сала А Хотела Крагујевац 
09,30-10,00 Улазни тест   

10,00-10,30 Историјат развоја психијатријске службе у 

Крагујевцу 

Предавање Проф. др Славица Ђукић Дејановић, 

Проф. др Горан Михајловић, Доц. др 

Владимир Јањић 

10,30-11,00 Концепт Liason-консултативна психијатрија Предавање Проф. др Горан Михајловић 

11,00-11,30 Коморбидитет-изазов за психијатрију и медицину Предавање Академик проф. др Душица Лечић 

Тошевски 

11,30-12,00 Примена нефармаколошких процедура у Liason-

консултативној психијатрији 

Предавање Проф. др Славица Ђукић Дејановић 

12,00-12,30 Специфичности психијатријског прегледа у Liason-

консултативној психијатрији 

Предавање Проф. др Владимир Дилигенски 

12,30-13,00 Коктел   

13,00-13,30 Етичке консултације-актуелно становиште и 

изазови за будућност 

Предавање Проф. др Драгана Игњатовић Ристић 

13,30-14,00 Делирантни синдром Предавање Доц. др Владимир Јањић 

14,00-14,30 Патоанатомска основа анксиозности  Предавање Проф. др Драган Раванић 

14,30-15,00 Психијатар као члан тима у третману онколошких 

пацијената 

Предавање Проф. др Душан Петровић 

15,00-15,30 Медицинска употреба канабиса-pro et contra Предавање Проф. др Мирјана Јовановић 

15,30-16,00 Инфекција, инфламација и аутоимуност у 

психотичним поремећајима 

Предавање Асс. др Милица Боровчанин 

16,00-16,30 Најчешћи разлози за психијатријске консултације 

 

Практичне 

вежбе; рад у 

малој групи 

 

Доц. др Владимир Јањић, Асс. др 

Бранимир Радмановић 

17,00-17,30 Фармаколошки третман у Liason-консултативној 

психијатрији  

Workshop, 

Практичне 

вежбе; 

решавање 

клиничких 

проблема 

Доц. др Срђан Миловановић, Проф. 

др Славица Ђукић Дејановић, Доц. 

др Владимир Јањић, Асс. др 

Бранимир Радмановић 

17,30-18,30 Излазни тест, дискусија и закључци Рад у групи Радно председништво 

 
ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА 

Сесија 2 – Стоматологија-мултидисциплинарни аспекти 

Сала Б Хотела Крагујевац 
09,30-10,00 Улазни тест   

10,00-10,45 Планирање и израда парцијалне телескоп протезе Предавање Проф. др Драгослав Стаменковић 

10,45-11,30 Концепт комјутерског планирања уградње 

имплантата 

Предавање Проф. др Ранко Голијанин 

11,30-12,00 Знаци и симптоми темпоромандибуларних 

дисфункција 

Предавање Доц. др Недељка Ивковић 

12,00-12,30 Употреба антимикробних средстава у лијечењу 

обољелог пародонцијума 

Предавање Доц. др Смиљка Цицмил 
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12,30-13,00 Коктел   

13,00-13,45 Примарна реконструкција дефеката доње вилице 

настале након ресекције у лецењу амелоблстома 

Предавање Проф. др Небојша Јовић 

13,45-14,15 Фактори који утичу на исход ендодонтског 

лијечења 

Предавање Доц. др Никола Стојановић 

14,15-14,45 Мултидисциплинарни тим у психостоматолошких 

обољења 

Семинар Проф. Ранко Голијанин 

14,45-15.30 Орална медицина – психостоматске манифестације Практичне 

вежбе, рад у 

малој групи, 

решавање 

клиничких 

проблема 

Доц. др Смиљка Цицмил, Доц. др 

Никола Стојановић 

15,30-15,45 Излазни тест   

 
УСМЕНО ИЗЛАГАЊЕ РАДОВА 

Сесија 3  

Сала Б Хотела Крагујевац 
16,00-18,00 Слободне теме Усмена 

презентација 

Аутори радова 

18,00-18,30 Дискусија о презентованим радовима Усмена 

презентација 

Радно председништво 

 
ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

Сесија 4 – Слободне теме 
10,00-16.00 Излагање постера Постер 

презентација 

Аутори радова 

16,00-17,00 Дискусија о постерима Рад у малој 

групи 

Радно председништво 

 
ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА 

Сесија 5 – Улога медицинске сестре и медицинских техничара у лиасон психијатрији 

Сала Ц Хотела Крагујевац 
10,00-11,00 

 

Место и улога медицинске сестре/техничара као 

члана тима у консултативној психијатрији  

Предавање Проф. др Мирјана Јовановић, Смс. 

Верица Ковачевић 

11,00-11,30 

 

Страх код пацијената у соматској медицини-улога 

медицинске сестре/техничара у превенирању, 

препознавању и третману 

Предавање Асс. др Бранимир Радмановић, Смс. 

Гордана Јошовић 

11,30-12,00 

 

Вештина комуникације са узнемиреним и 

агресивним пацијентом 

Предавање Смс. Наташа Васовић 

 

12,00-12,30 

 

Методе нефармаколошког третмана и добре 

комуникације са дементним пацијентима 

Предавање Вфт. Урош Марјановић 

12,30-13,00 Коктел   

13,00-13,30 Вештина добре комуникације са пацијентом који је 

под утицајем алкохола и/или психоактивних 

супстанци 

Предавање Смс. Јелена Стојановић 

13,30-15,00 

 

Тренинг вештина добре комуникације са 

пацијентима који су уплашени, агитирани, 

дементни и под утицајем алкохола и 

психоактивних супстанци 

Практична 

вежба;  

Рад у малој 

групи 

Урош Марјановић,  

Верица Ковачевић, 

Мс. Маја Прокић, Вфт. Јелена Томић 

15,00-15,30 Дискусија   
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ДРУГИ ДАН – 30.10.2015. ГОДИНЕ, ХОТЕЛ КРАГУЈЕВАЦ-конгресни центар 

 

КОНГРЕС 30. ГОДИНА ПЛАСТИЧНЕ ХИРУРГИЈЕ У КРАГУЈЕВЦУ 

OНКОПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЈА ДОЈКЕ И ХИРУРШКО ЛЕЧЕЊЕ МЕЛАНОМА 

 
ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА -Сесија 1 

Окопластична хирургија дојке 

Сала А Хотела Крагујевац 
09.00-09.30 Регистрација и улазни тест   

09.30-10.00 30. Година пластичне хирургије у Крагујевцу Предавање Прим. др.сци.мед. Горан Азањац 

10.00-10.30 Онколошки принципи хируршког лечења 

карцинома дојке 

Предавање Доц. др Срђан Нинковић 

10.30-11.00 Молекуларна субкласификација карцинома дојке Предавање Доц. др Весна Станковћ 

11.00-11.30 Реконструктивни захвати након мастектомија Предавање Проф. др Бобан Ђорђевић 

11.30-12.00 Естетски ефекти конзервативне хирургије дојке Предавање Доц. др Ненад Степић 

12.00-12.30 Компликације код непосредних и одложених 

реконструкција дојке 

Предавање Доц. др Милан Јовановић 

12.30-13.00 Коктел   

13.00-13.30 Онкопластична хирургија дојке-онколошка 

безбедност и утицај на психолошки статус и 

квалитет живота 

Предавање Прим. др.сци.мед. Горан Азањац 

13.30-14.00 Неоадјувантна терапија у савременом третману 

карцинома дојке 

Предавање Прим. др.сци.мед. Јасмина Недовић 

14.00-14.30 Дијагностички значај Sentinel биопсије Предавање Проф. др Милован Матовић 

14.30-15.00 Ехосонографија као метод идентификације 

лимфних нодуса 

Workshop Асс. др Божидар Новаковић 

15.00-15.30 Пауза   

15.30-16.00 Избор хируршке процедуре у локалном третману 

карцинома дојке  

Рад у малој 

групи 

Прим. др.сци.мед. Горан Азањац, 

Доц. др Срђан Нинковић 

16.00-16.30 Ране и касне постоперативне компликације код 

хируршких интервенција на дојкама 

Решавање 

клиничких 

проблема 

Доц. др Милан Јовановић 

Мр.сц.Саша Вукосављевић 

16.30-17.00 Излазни тест   

 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАДОВА - Сесија 2 

Сала Б Хотела Крагујевац 
10.00-12.30 Оригинални радови – 

 хирургија дојке 

Усмена 

презентација 

Аутори радова 

12.30-13.00 Коктел   

13.00-14.30 Оригинални радови –  

меланом 

Усмена 

презентација 

Аутори радова 

14.30-14.45 Дискусија о презентованим радовима Усмена 

презентација 

Радно председништво 

ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА - Сесија 3 

Меланом - епидемиологија, дијагностика, хируршко лечење и терапија 

Сала Б Хотела Крагујевац 
14.45-15.00 Улазни тест   

15.00-15.30 Мултидисциплинарни приступ у лечењу меланома Предавање Проф. др Маријан Новаковић 

15.30-16.00 Дермоскопија као дијагностички метод. 

Дермоскопске  карактеристике меланома 

Предавање Проф. др Ивана Бинић 

16.00-16.30 Епидемиологија меланома коже Предавање Асс. Др Милан Стојчић 

16.30-17.00 Хистопатолошка и имунохистохемијска анализа, 

прогностичко-дијагностички маркери 

Предавање Доц. др Слободанка Митровић 

17.00-17.30 Клиничке манифестације примарног меланома 

коже 

Предавање Доц. др Ана Равић 

17.30-18.00 Адјувантна терапија меланома – савремена 

достигнућа 

Семинар Прим. Др.сци.мед. Јасмина Недовић 

18.00-18.30 Хируршко лечење примарног меланома Решавање 

клиничких 

проблема 

Асс. Др Јелена Јеремић 

18.30-18.45 Излазни тест   
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ПЛЕНАРНА ПРЕДАВАЊА - Сесија  4  

Улога медицинске сестре-техничаре у онкопластичној и реконструктивној хирургији 

Сала Ц Хотела Крагујевац 
11.00-11.30 Улога медицинске сестре-техничаре у 

онкопластичној и реконструктивној хирургији 

Предавање Мр сц. мед. др Саша Вукосављевић 

11.30-12.00 Место и значај медицинске сестре-инструментара у 

хируршким процедурама на дојкама 

Предавање Смс. Марија Стефановић 

12.00-12.30 Значај и улога у нези ране, постоперативном 

лечењу и психолошком третману и оперисаних 

болесника 

Предавање Мс. Далинда Пешић 

12.30-13.00 Коктел   

13.00-13.30 Имплантати у онкопластичној хирургији дојке Рад у групи Смс. Марија Стефановић, 

Мс. Далинда Пешић 

 

13.30-14.00 Примена нових завоја и облога за ране и кожне 

трансплантате 

Рад у групи Мс. Драгана Јанковић  

Мс.Мирјана Миљковић 

 
ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ - Сесија 5 

Хирургија дојке. Меланом 
10,00-16.30 Излагање постера Постер 

презентација 

Аутори радова 

16,00-17,00 Дискусија о постерима Рад у малој 

групи 

Радно председништво 

 

ТРЕЋИ ДАН – 31.10.2015. ГОДИНЕ,  

Курс континуиране медицинске едукације, Крагујевац 

 

Програмске информације 

 

Јубиларни, 40. Октобарски здравствени дани у Крагујевцу, традиционални, годишњи научно-стручни скуп лекара 

и других здравствених радника, обележавају два значајна датума, 20. година од оснивања Психијатријске клинике 

Клиничког центра „Крагујевац“ у Крагујевцу и 30. година од Одељења за пластичну хирургију, тадашње Болнице 

у Крагујевцу зачетка садашњег Центра за пластичну хирургију Клиничког центра „Крагујевац“ у Крагујевцу. 

Уважавајући важност тих јубилеја овогодишњи Октобарски здравствени дани обхватају нов организациони оквир 
који укључује програм три едукативна дана: симпозијум, конгрес и курс континуиране едукације.  

Водећа тема симпозијума Октобарских здравствених дана је Лијазон-консултативна психијатрија. 

Психијатријска симптоматологија се не среће само код психијатријских пацијената већ се може наћи у у многим 
„непсихијатријским“, соматским, болестима и поремећајима. Здравствени радници сви профила, зато, треба да 

буду упознати са овом темом али и обучени за рад у мултидисциплинарном тиму. У њему је психијатар свакако 

водећи експерт, али лекари примарне здравствене заштите, специјалисти, фармацеути, стоматолози и, такође, 
медицински техничари, имају битну улогу, сходно конкретним условима. Посебна пажња ће бити посвећена 

најчешћим психијатријским поремећајима који се дијагностикују у другим областима медицине као што су 

анксиозни поремећаји, депресија и делиријум потом суштина и садржина етичке консултације као и „страхови“ 

психијатара од продужетка QТ интервала, метаболичког синдрома, малигног неуролептичког синтрома.  

Теме посвећене пластичној и реконструктивној хирургији су одабране у складу са порастом малигних 

обољења и трауматизма у савременом друштву, нарочито малигнитета коже, меких ткива и дојке. У савременој 

хирургији  реконструкција дојке представља интегрални аспект у лечењу карцинома, чиме се безбедно и 

ефикасно, у било које време, као једностепени или двофазни поступак, успоставља телесни интегритет и смањује 

постоперативни коморбидитет. Развојем хируршких и дијагностичких процедура, као и унапређењем примене 
радиотерапије и хемиотерапије, појављују се једноставније технике, са презервацијом ткива и нижим 

постоперативним морбидитетом. Дијагностика и лечење меланома спроводе се у специјализованим установама, 

обавезно уз претходан конзилијарни преглед пацијента и доношење мултидисциплинарне терапијске одлуке. 
Конзилијум за меланом чине: хирург, интерниста-онколог, дерматолог, патолог, радиoонколог,уз могућност 

консултација других специјалности. Мултидисциплинарном третману ових болести поред ангажованих 

специјалиста неколико грана хирургије све више се прикључују и стоматолози, као и фармацеути, са своји 

знањима која представљају значајан сегмент у свеобухватном третману ових болести, а такође и медицинске 

сестре-техничари, посебно у делу постоперативне неге. 
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Поред основних тема програм симпозијума традиционално укључује и слободне теме, где ће учесници, 
кроз усмена излагања и постер презентације, излагати сопствене радове. На тај начин они ће имати прилике да 

унапреде своје могућности у овом сегменту својих професионалних компетенција као и да стекну значајна нова 

знања, вештине и ставове и бити у прилици да кроз разноврсне форме скупа унапреде сопствену социјалну 

интеракцију са својим колегама и јавношћу. 

 

Упутство ауторима за слање сажетака, техничке информације и пријава учешћа 

 

Позивају се лекари, стоматолози, фармацеути, студенти биомедицинских наука и медицинске сестре-техничари 

да путем презентације сопствених оригиналних резултата узму активно учешће.  
 Радови се достављају организационом одбору у форми сажетка-апстракта (на српском језику). 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 је структурисан и 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 програму 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 30.09.2015. 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, пријаве за учешће и контакт: 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.  

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 500 динара.  Уплата 

котизације се врши путем опште уплатнице на текући рачун: 150-12508-56 код КБМ банке (сврха уплате – 

котизација за 40. Октобарске здравствене дане, прималац СЛД-ОП Крагујевац) или на дан одржавања скупа, код 

организатора. Котизација укључује: уверење о одређеном броју остварених бодова програма КМЕ, примерак 

тематског суплемента Медицинског часописа и други конгресни материјал.   

Одлуком Здравственог савета Србије број 153-02-2580/2015-01 од 18.08.2015. године програм 

симпозијума је акредитован као програм континуиране едукације (А-1-2426/15) за лекаре, стоматологе, 

фармацеуте, медицинске сестре, здравствене техничаре, и стоматолошки техничаре (11 бодова за предавача, 5 

бодова за пасивно учешће, 9 бодова за усмену презентацију, 7  бодова за постер презентацију) а програм конгреса 
је акредитован као програм континуиране едукације (А-1-2427/15) за лекаре, стоматологе, фармацеуте, 

медицинске сестре, здравствене техничаре (11 бодова за предавача, 5 бодова за пасивно учешће, 9 бодова за 

усмену презентацију, 7  бодова за постер презентацију). 

Информације о смештају и другим туристичким садржајима: Atlantic Travel & Service, Бранка Радичевића 

10, 34000 Крагујевац, Tel: 034353626, Fax: 034353627, E-mail: office.kg@atlantic.travel, контакт: Марко Савељић. 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 

 

Крагујевац, 10.09.2015. 


