СЕКЦИЈА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ, ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕЊЕ И ТЕРАПИЈУ БОЛА
СЛД
Расписује
КОНКУРС
за годишњу награду Секције за анестезиологију, интензивно лечење и терапију бола
Српског лекарског друштва „Проф.др Велизар – Веља Благојевић“
за најбоља стваралачка достигнућа младих анестезиолога у 2018. години
УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. На конкурс се могу јавити само анестезиолози млађи од 40 година

2. Да је кандидат члан СЛД
3. Положен специјалистички испит са одличним успехом
4. Достављени докази (фотокопије) стручних достигнућа у току 2018.
године. Бодоваће се само следећа стручна достигнућа:
a. Стручни радови у којима је кандидат први аутор, а који су објављени
или прихваћени за штампу (фотокопија рада или потврде
уредништва). Уколико је рад на ЈЦР-листи, онда кандидат може бити
и 2.аутор
b. Учешће на Конгресу ЕСА (као први аутор) (фотокопија књиге
абстраката или програма конгреса)
c. Учешће на другим конгресима/симпозијумима у иностранству, као
предавач или са постер-презентацијом (као први аутор) (фотокопија
књиге абстраката или програма конгреса)
d. Предавање на домаћем стручном скупу који је акредитован од стране
Здравственог савета Србије (фотокопија програма стручног скупа)
e. Одбрањен завршни рад специјалистичких академских студија (САС)
f. Одбрањен магистеријум у току 2018. године (фотокопија уверења или
дипломе)
g. Одбрањен докторат у току 2018. године (фотокопија уверења или
дипломе).
5. Достављени докази (фотокопије) стручних достигнућа у току
претходних година. Бодоваће се само следећа стручна достигнућа:
a.
b.
c.
d.

Одбрањена докторска дисертација
Одбрањена магистарска теза
Одбрањен завршни рад специјалистичких академских студија (САС)
Радови на ЈЦР-листи, као први или други аутор

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања, односно до 14.02.2019.г.
Пријаве слати на адресу: Српско лекарско друштво,
Секција за анестезиологију, интензивно лечење и терапију бола,
Београд, Џорџа Вашингтона 19

Комисија именована од стране председништва Секције ће донети одлуку у року од 30
дана од завршетка конкурса. Награда ће бити свечано уручена на Београдском
анестезија форуму, 05.априла 2019.г. на Војномедицинској Академији у Београду.
Уједно обавештавамо кандидате да ће се Комисија стриктно руководити критеријумима
које су усвојени на седници Председништва Секције и да ће награду добити онај
кандидат који буде имао највише бодова. Бодовање ће се вршити на следећи начин:
Ред.
Број
1

Стручно достигнуће
(Број бодова)
Докторат
20 бодова - ако је одбрањен у текућој години
10 бодова – ако је одбрањен претходних година
2
Магистеријум
12 бодова – ако је одбрањен у текућој години
6 бодова – ако је одбрањен претходних година
3.
Специјалистичке академске студије (САС)
8 бодова – ако је рад одбрањен у текућој години
4 бода – ако је рад одбрањен претходних година
4.
Рад на ЈЦР-листи
30 бодова – М21 први аутор, у текућој години
28 бодова – М21 други аутор, у текућој години
25 бодова – М22 први аутор у текућој години
22 бода – М 22 други аутор у текућој години
20 бодова – М23, први аутор у текућој години
18 бодова – М23, други аутор, у текућој години
15 бодова – М21 први аутор, претходних година
13 бодова – М21 други аутор, претходних година
11 бодова – М22 први аутор претходних година
9 бодова – М 22 други аутор претходних година
8 бодова – М23, први аутор претходних година
6 бодова – М23, други аутор, претходних година
5.
Рад у часопису који је на проширеној СЦИ-листи или
који је индексиран на мед-лине-у (само у текућој
години и само први аутор): 8 бодова
6.
Рад у домаћем часопису са рецензијом (само у текућој
години и само први аутор): 5 бодова
Учешће на Конгресу ЕСА
(само у текућој години и само први аутор):
10 бодова – предавање
9 бодова - постер презентација
8 бодова – демонстратор у радионицама
7.
Учешће на другим међународним стручним
скуповима (само у текућој години и само 1. аутор):
8 бодова – предавање
7 бодова – постер презентација
6 бодова – демонстратор у радионицама
8.
Учешће на домаћим стручним састанцима
акредитованим од Здравственог савета Србије
6 бодова – предавање
5 бодова – постер – презентација
4 бода – демонтратор у радионицама
ПРЕДСЕДНИШТВО СЕКЦИЈЕ ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ,
ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕЊЕ И ТЕРАПИЈУ БОЛА СЛД
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