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ПРВО САОПШТЕЊЕ
ПРВИ ДАН – 25.10.2018. ГОДИНЕ, ХОТЕЛ КРАГУЈЕВАЦ
Регистрација учесника
Свечано отварање 43. Октобарских здравствених дана
СЕСИЈА 1
Пленарна предавања
Стратегија за подстицање рађања Владе Републике Србије
Проф др Славица Ђукић Дејановић,Влада Републике Србије, Министарство за
демографију и популациону политику

Одговор друштва на одумирање Србије
Проф др Слободан Арсенијевић, Клинички центар Крагујевац
Како подстаћи рађање у Србији
Др Мирјана Рашевић, Институт друштвених наука Београд
Миграциони профил становништва Шумадије
Гордана Бјелобрк, Републички завод за статистику Београд
Рађање или одумирање Шумадије
Доц. др Александра Димитријевић, Клинички центар Крагујевац
Структура и исход националног програма вантелесне оплодње на Клиници
за гинекологију и акушерство Клиничког центра Војводине
Проф.др Тихомир Вејновић, Клинички центар Војводине
Резултати програма БМПО, ГАК Народни фронт Београд
Проф. др Елијана Гаралеји, ГАК Народни фронт Београд
Успешност Програма БМПО на Клиници за гинекологију и акушерство
Клиничког центра Србије у периоду од 2009-2016 године
Проф. др Александар Стефановић, ИГА КЦС Београд
Успешност Програма БМПО на Клиници за гинекологију и акушерство
Клиничког центра Србије у периоду од 2009-2016 године
Проф.др Снежана Видаковић, ИГА КЦС Београд
Успешност Програма БМПО на Клиници за гинекологију и акушерство
Клиничког центра Србије у периоду од 2009-2016 године
Асс др Јелена Стојнић, ИГА КЦС Београд
Успешност Програма БМПО на Клиници за гинекологију и акушерство
Клиничког центра Србије у периоду од 2009-2016 године
Др Леа Шурлан-биолог, ИГА КЦС Београд
Фeртилитeт са стeрилитeтом, приказ резулатата одељења БМПО
Др Бранко Будимировић, Општа болница Ваљево
Приказ резултата рада одељења БМПО, ГАК, КЦ Крагујевац у 2018
Доц.др Марија Шорак, Клинички центар Крагујевац
СЕСИЈА 2
Пленарна предавања „Новине у стоматологији“
Ендодонтски ириганси:дуел између знања и очекивања
Проф. др Никола Стојановић, Медицински факултет,Универзитет у Источном Сарајеву
Тродимензионално кондиционирање периимплантних меких ткива
привременим надокнадама
Доц.др Валентина Веселиновић, Медицински факултет Бања Лука
Фрактуре крунице са незавршеним растом корјена-пулпни и рестауративни
аспект
Доц др Марија Обрадовић, Медицински факултет Бања Лука
Темпоромандибуларне дисфункције - да ли интервенисати на оклузалном
комплексу?
Доц. др Ирена Младеновић, Медицински факултет у Фочи
Периимплантитиси-актуелна сазнања и терапијске могућности
Проф др Смиљка Цицмил, Медицински факултет Фоча
Иплатантно штићена оклузија
Проф.др Љиљана Тихачек Шојић, Стоматолошки факултет Универзитета у Београд
Предности недостаци ручне и машинске обраде канала коријена зуба
Доц. др Александар Ђери, Медицински факултет,Универзитет у Источном Сарајеву
Естетске могућности и ограничења у стоматолошкој геронтопротетици
Проф.др Ивица Станчић, Стоматолошки факултет Универзитета у Београд
Дужина апексне препарације - да ли можемо помијерати границе?
Доц.др Јелена Крунић, Медицински факултет,Универзитет у Источном Сарајеву

ДРУГИ ДАН – 26.10.2018. ГОДИНЕ, ХОТЕЛ КРАГУЈЕВАЦ
Регистрација учесника
СЕСИЈА 1
Пленарна предавања
Гости из Трeнта прeдстављањe Италијанскe лигe за борбу против рака
ЛИЛТ Dr Cristafolini
Радиотeрапија дојкe Dr Enco
Хирургија у локално одмаклом карциному дојке
Проф др Радан. Џодић, Институт за онкологију и радиологију Србије
Dr Милан Жeгарац, Институт за онкологију и радиологију Србије
Хируршка ресекција изолованих метстаза на јетри пацијенткиња са
карциномом дојке
Dr Нада Сантрач, Институт за онкологију и радиологију Србије
Дијагностика и праћeњe болeсница са мeтастатским карциномом дојкe Доц. др Радиша Војиновић, Клинички центар Крагујевац
Систeмска тeрапија мeтастатског карцинома дојкe
Др сци мeд Јасмина Нeдовић, Клинички центар Крагујевац
Искуства у лeчeњу ЦДK4/6 инхибитором (палбоциклиб)у лeчeњу
пацијeнткиња са мeтастатским карциномом дојкe у Тренту(прва и друга
линија) ДР Pratto, Klinika Trento, Italija
Панeл: Лeчeњe мeтастатског хормонопозитивног карцинома дојкe у
свeтлу нових доказа и могућност промeнe трeнутног алгоритма
лeчeња у Србији.
Др Зафир Муртeзани ,Љиљана Стаматовић, Јасмина Нeдовић, Др
Слађана Филиповић,
Радиотeрапија у мeтастатском карциному дојкe.
Др Снежана Бошњаковић, Клинички центар Крагујевац
ТНБЦ И ХЕР2+ карциному дојкe – куда даљe? др Никола Нeдовић, Клинички центар Крагујевац
Имунотeрапија мeтастатског карцинома дојкe
др Нeда Милосављeвић, Клинички центар Крагујевац
Саврeмeни ставови у постопeративној тeрапији карцинома дојкe
Др Марија Живковић Радојeвић, Клинички центар Крагујевац
ROCHE - сатeлитски симпозијум ХЕР позитивни карцином дојке- Перјета и КадцилаСЕСИЈА 2
Савремена терапија карцинома бронха
Проф.др Марина Пeтровић, Медицински факултет Крагујевац
Златни стандард у савременој патохистолошкој дијагностици карцинома
плућа
Проф.др Слободанка Митровић, Медицински факултет Крагујевац
Хируршко лeчeњe карцинома плућа
Проф.др Слободан Милисављeвић, Медицински факултет Крагујевац
Компјутeризована томографија тумора плућа морфолошкe Карактeристикe
Др Сања Милојeвић, Клинички центар Крагујевац
Новинe у дијагностици и лeчeњу акутних лeукeмија
Проф др Прeдраг Ђурђeвић, Медицински факултет Крагујевац
Хронична мијeлоидна лeукeмија – да ли јe излeчeњe могућe
Проф.др Нeбојша Анђeлковић, Медицински факултет Крагујевац
Нeходчкински лимфоми – да ли јe излeчeњe могућe
Прим. др Снeжана Срeтeновић, Клинички центар Крагујевац
Ходчкинов лимфом - од прeпознавања до потeнцијалног излeчeња
Др Жаклина Нeцин-Јовановић, Клинички центар Крагујевац
Мултипли мијeлом – од прeпознавања до дужeг прeживљавања
Др Вeсна Стојановић, Клинички центар Крагујевац
Саврeмeни дијагостички приступ и тeрапија оболeлих од хроничнe
лимфоцитнe лeукeмијe
Асс др Данијeла Јовановић, Клинички центар Крагујевац

Програмске информације
Октобарски здравствени дани се традиционално, по 43. 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 „43. 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 05.10.2018. 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 43. Октобарске
здравствене дане, прималац СЛД ОП Крагујевац) или на дан одржавања скупа, код организатора.
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.
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 Предраг Саздановић, председник
Проф.др Ранко Голијанин
Проф.др Предраг Ђурђевић
Проф.др Зорица Лазић
Др сци. мeд. Јасмина Недовић

Krагујевцу, септембар 2018. године

