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44. OКТОБАРСКИ ЗДРАВСТВЕНИ ДАНИ
СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО ОКРУЖНА ПОДРУЖНИЦА КРАГУЈЕВАЦ
Крагујевац, 24. - 25. октобар 2019. године
ПРВО САОПШТЕЊЕ

ПРВИ ДАН – 24.10.2019. ГОДИНЕ, ХОТЕЛ КРАГУЈЕВАЦ
09:00 сати - Регистрација учесника
09:30 сати Свечано отварање 44. Октобарских здравствених дана
СЕСИЈА 1
Пленарна предавања
Организације здравственог система, и лекарских удружења SEEMF
Assoc.Prof. Andrey Kehayov MD, PhD,DScM, Медицински Факултет,
Медицинског Университета – Софија, Председник SEEMFA, Бугарска

Савремени аспекти неуроцитологије
Акад. Проф. др Владимир Атанасов Овчаров Медицински Факултет,
Медицинског Университета – Софија, Председник Националне Медицинске

Савремени аспекти хируршког лечења деформитета кичменог стуба
Др сци. мед. Norberto Ventura Gomez,“S Joan Hospital” , Univerzitet Barselona,
Spanija

Реконструктивна хирургија вратног дела кичменог стуба-индикације и
хируршка техника
Проф.др Небојша Стојановић, Медицински факултет Нш, Неурохируршка
клиника, Клинички центар Ниш

Савремени аспекти дијагностике и лечења дискус херније
Др Војин Ковачевић ,Клиника за неурохирургију, Клинички центар Крагујевац
Лумбални болни синдром
Др Петровић Милутин, Клиника за неурологију, Клинички центар Крагујевац
Физикални третман болесника са лумбалним синдромом
Доц. др Катарина Парезановић Илић, Центар ѕа физикалну терапију и
рехабилитацију, Клинички центар Крагујевац

Место балнеотерапије у лечењу хроничног лумбалног болног синдрома
Др Дејан Павловић, специјалиста физикалне медицине, Специјална болница за
рехабилитацију „Буковичка бања“ Арађеловац

Улога спиналне хирургије у дијагностици и лечењу тумора кичменог
стуба I deo
Доц.др Александар Матић, Клиника за ортопедију и трауматологију, Клинички
центар Крагујевац

Улога спиналне хирургије у дијагностици и лечењу тумора кичменог
стуба II deo
Др Влајовић Срђан, Клиника за ортопедију и трауматологију, Клинички центар
Крагујевац

Перкутана вертебро пластика као метода лечења патолошких прелома
кичмених пршљенова
Др Стојадиновић Иван, Клиника за ортопедију и трауматологију, Клинички
центар Крагујевац

СЕСИЈА 2
Пленарна предавања
Могућност терапије код микотичног протетског стоматитиса
Проф. др Сашо Еленчевски Стоматолошки факултет – Универзитет Св.
Кирил и Методиј – Скопје, Универзитетски стоматолошки клинички центар “Св.
Пантелејмон“ – Скопје, Северна Македонија

Вештине и знања у комуникацији са пацијентима-шта можемо да
унапредимо
Проф др Душка Благојевић Клиника за стоматологију Војводине,
Медицински факултет, Нови Сад

Системска вс локална примјена антимикробних средстава у
терапији обољелог пародонцијума
Доц.др Верица Павлић ЈЗУ „Завод за стоматологију“ Бања Лука, Република
Српска

Ортодонтски третман XXI века
Доц.др Љиљана Стојановић Стоматолошки факултет Клиника за
ортопедијu вилица, Београд

ДРУГИ ДАН – 25.10.2019. ГОДИНЕ, ХОТЕЛ КРАГУЈЕВАЦ
09:00 сати - Регистрација учесника
СЕСИЈА 1
Пленарна предавања
Нова листа професионалних болести У Србији
Проф. Др. Александар Миловановић
Управљање професионалним ризицима
Прим мр сци мед Даринка Стожинић, специјалиста
медицине рада, Застава Завод за здравствену
заштиту радника Крагујевац
Верификација професионалних болести у Републици
Словенији
Др Бранко Глигоријевић, Ordinacija medicine rada
„Holmed“ Skofja Loka, Slovenija
Професионалне болести изазване хемијским агенсима
и процена ризика
Др Славица Савић специјалиста медицине рада,
Застава Завод за здравствену заштиту радника
Крагујевац
Токсикологија берилијума и предлог верификације
професионалних болести изазваних штетним
деловањем берилијумаДр Бранко Глигоријевић
Ordinacija medicine rada „Holmed“ Skofja Loka,
Slovenija
Професионалне болести коже алергијске етиологије
Прим др мед Велина Петковић, специјалиста
медицине рада, субспецијалиста алергологије,
Застава Завод за здравствену заштиту радника
Крагујевац
Професионална обољења изазвана јонизујућим
зрачењима
Прим др мед. Весна Глишић, специјалиста медицине
рада, субспецијалиста радиолошке заштите,
Застава Завод за здравствену заштиту радника
Крагујевац
Лечење и рехабилитација професионалних обољења
ручног зглоба и шаке проузрокованих физичким
дејством
Др Милена Миливојевић специјалиста физикалне
медицине и рехабилитације, Застава Завод за
здравствену заштиту радника Крагујевац

Брушење зуба
Проф.др Дубравка Марковић, Медицински факултет, Нови Сад
Нанотехнологија у биолошко-медицинским наукама
Доц. др Есад Кучевић Државни универзитет Нови Пазар, Дом здравља Тутин
Успешност компромиса у савременој стоматолошкој протетици
Проф.др Ивица Станчић Стоматолошки факултет, Универзитет Београд

СЕСИЈА 2
Презентација приспелих радова
УСМЕНО ИЗЛАГАЊЕ РАДОВА
ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Програмске информације
Октобарски здравствени дани се традиционално, по 44. 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.
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,
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 фонд за здравствено осигурање филијала за Шумадијски округ Крагујевац.
Техничке информације
Позивају се: лекари, стоматолози, биохемичари, фармацеути и медицинске сестре-техничари да путем презентације
сопствених оригиналних резултата узму активно учешће.
Одлуком Здравственог савета Србије „44. Октобарски здравствени дани“ су акредитовани као Међународни конгрес за
лекаре, стоматологе, биохемичаре, фармацеуте и медицинске сестре-техничаре.
Број додељених бодова за учешће је следећи:
а) предавач 15 бодова,
б) усмена презентација рада 13 бодова,
в) постер презентација рада 11 бодова,
г) пасивно учешће (слушалац) 10 бодова
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 начин 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 30.09.2019. године
Сви прихваћени радови ће бити објављени у суплементу Медицинског часописа (М52), 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 на дан
одржавања скупа. Као регистрованим слушаоцима додељују им се очекивани бодови за пасивно учешће.
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
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 Директне банке (сврха уплате –
котизација за 44. Октобарске здравствене дане, прималац СЛД ОП Крагујевац) или на дан одржавања скупа, код
организатора.
Учесници су у обавези да се региструју.
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.
Конгрес се одржава у Хотел Крагујевац са регистрацијом у 9 сати.

за додатне информације на телефон:

034/337 583
034/50 50 50 лок. 52-72
064/80 65 298; 069/34 83 810

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Проф.др Ранко Голијанин, председник
Проф.др Предраг Саздановић,
Проф. др Гордана Тончев
Доц.др Радивоје Николић
Доц.др Катарина Парезановић Илић
Доц.др Александар Матић
Прим .др сци. мeд. Антонио Димитровски
Прим мр сци.мед.Даринка Стожинић
др Срђан Влајовић
др Војин Ковачевић
др Иван Стојадиновић
др Дејан Павловић
др Горан Гемаљевић
др Јован Голијанин

Krагујевцу, септембар 2019. године

