Организациони одбор Симпозијума:
Проф. др Александар Миловановић – председник
Прим. мр сц. мед. Бранка Шуштран - секретар
Прим. др Зоран Шекуларац – подпредседник
Прим. др Биљана Алексић - члан
Прим. др Наташа Миладиновић Ђукановић- члан
Прим. др сци. мед. Олесја Недић – члан
Прим. др Владо Батножић - члан

Проф. др Петар Булат, Медицински факултет
Универзитета у Београду - председник
Доц. др сц. мед. Мартин Попевић, Медицински
факултет Универзитета у Београду
Доц. др сци. мед. Јелена Ђоковић, Медицински
факултет Универзитета у Београду
Др сци. мед. Срђан Борјановић, Институт за
медицину рада Србије

Прим. др Антонио Димитровски - члан
Прим. др Зора Окиљевић - члан
Прим. др Слађана Мајкић - члан
Прим. др Слађана Антонијевић - члан
Прим др Јадранка Радић – члан
Др Татјана Манојловић - члан
Секретари:
др Татјана Петровић, e-mail:
tatjanapetrovic86@yahoo.com
др Јована Шеатовић, е-mail:jseatovic@gmail.com
Технички секретари:
Маја Мишовић, Институт за медицину рада
Србије, e-mail majamisovic@yahoo.com
Сенка Миљеновић, Српско лекарско друштво
Јованка Вучковић, Институт за медицину рада
Србије, e-mail jovankavuckovic@gmail.com
Научни одбор Симпозијума- Scientific
Committee

ТЕМЕ СИМПОЗИЈУМА ПНЕУМОПАТИЈЕ
Главна тема Симпозијума: Новине у листи
професионалних болести са освртом на
пнеумопатије – Проф. Др Александар П. С.
Миловановић
Остале теме:

Прим. др Радован Латиновић – члан
Прим. др Зорица Петровић – члан

савету Србије (бр. 2 Д – 1-1/19) са 6 и 12 бодова.
Цена котизације изности 1.500,00 РСД

Почасни одбор Симпозијума:
Асист. др Златибор Лончар - министар здравља
Републике Србије
Проф. др Славица Ђукић Дејановић - министар
Проф. др Јовица Миловановић – помоћник
Директора КЦС-а
Проф. др Радисав Шћепановић – државни
секретар Министарство здравља
Др Весна Кнегињић – помоћник министра
здравља
Прим. др Љубиша Лабан
Прим. др Љиљана Тимотијевић АТД - Директор
Прим. др Лидија Сагић
ОКРУГЛИ СТО:
Критеријуми за утврђивање проф. обољења Модератор: Проф. др Александар Миловановић
За медицинске сестре одржаће се базични курс :
Дијагностика и лечење поремећаја спавања (Sleep
apneae Sy) који је Акредитован у здравственом

1. Детекција и мерење респираторних
штетности на раду - Доц. др М. Попевић
2. Процена ризика од респираторних штетности
на раду – др сци. мед. С. Борјановић
3. Силикоза, силикотуберкулоза,
пнеумокониоза рудара угљенокопа,
пнеумокониоза узрокована тврдим металима
– Проф. др А. Миловановић
4. Азбестоза плућа – Проф. др П. Булат
5. Пнеумокониозе узроковане нефиброзогеном
прашином - Доц. др Ј. Ђоковић
6. Бронхијална астма и хронична опструктивна
болест плућа – Проф. др Б. Миленковић
7. Егзогени алергијски бронхиоло - алвеолитисПрим. др Б. Шуштран
8. Професионална туберкулоза плућа са
освртом на дијагностику – Прим. др Б.
Алексић
9. Новине у лечењу туберкулозе – Прим. др Н.
Миладиновић Ђукановић
10. Професионална обољења горњих дисајних
путева – Прим. др Д. Урсуловић
11. Новине у алерголошким тестирањима код
професионалних пнеумопатија – Прим. др М.
Спасојевић
12. Слободне теме

Упутства за писање сажетака радова

Место одржавања:

1. највише 250 речи
2. учесници из Србије сажетке достављају на
српском и енглеском језику
3. учесници из иностранства сажетке достављају на
енглеском језику
4. фонт: Times New Roman, величина слова 12 pt,
само наслов треба да буде центриран и написан
великим словима; главни текст треба да има лево
поравнање и проред 1
5. потребно је да сажетак садржи:
a. наслов рада (кратак и да јасно указује на садржај
рада)
b. име и презиме аутора и назив и адресу установе,
афилијације аутора (назив установе) означавати
бројевима 1,2,3...; потребно је да афилијација има
лево поравнање
c. увод, циљ, метод, резултате, закључак рада и
кључне речи
Сви приспели радови биће рецензирани и штампани у
индексираном часопису.

Златибор, Установа студентских одмаралишта , П.Ј.
„Ратко Митровић“ – Конгресни центар ВИЛА
“РОМАНИЈА”

Слање и пријава радова

Датум одржавања: 12–15. септембар 2019. године

-

Организатор:
Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир
Карајовић” Београд и
Српско лекарско друштво
Технички организатор скупа:
Туристичка агенција “ ЛУКСИМ”,
Војводе Степе 353, 11010 Београд
Тел: 011/ 39 89 679, од 08 до 16 часова
E-mail: office.luksim@gmail.com
Агент г-ђа Маја Станковић 060/6767023

Котизација за учешће на Симпозијуму износи 100 €.
Уплата до 01.07.2019. износи 80 €.
Котизација за специјализанте и студенте за учешће на
конгресу износи 60 €.
(плаћање се врши у динарској противредности по
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате).

Пријаву сажетака и радова, са тачном адресом, бројем
фиксног и мобилног телефона, е-mail адресом аутора
задуженог за коресподенцију послати најкасније до
15.8.2019.године на е-mail: секретара Симпозијума.

Котизација укључује:
•

материјал за Симпозијум (Торба, Свет рада,
роковник, оловка, USB са радовима)

Аутори радова (особе за коресподенцију) биће
обавештени до 20.8.2019. године о прихватању
радова.

•

кафе-паузе

•

коктел

•

свечану вечеру за учеснике симпозијума са
плаћеном котизацијом
вече изненађења
трошак организације симпозијума

Напомена : Учесници Симпозијума оствариће бодове
за лиценцу. Број бодова биће одређен сходно
Правилнику о ближим условима за спровођење
континуиране медицинске едукације за здравствене
раднике и здравствене сараднике.
Важни датуми:
Рок за слање радова у целини и/или сажетака:
15.8.2019. године.
За све даље информације можете се обратити
секретарима Организационог одбора.

•
•

Котизација не укључује:
•

Аутобуски трансфер на релацији Београд –
Златибор – Београд у износу од 2.200,00 динара по
особи

•

Смештај у изабраној категорији собе по ноћи, по
особи на бази пуног пансиона

ПРВО САОПШТЕЊЕ
СИМПОЗИЈУМ - ПНЕУМОПАТИЈЕ
ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНУ РАДА СРБИЈЕ
«ДР ДРАГОМИР КАРАЈОВИЋ» БЕОГРАД
СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
Датум одржавања: 12-15. септембар 2019.
године
Место одржавања: Златибор
УСТАНОВА СТУДЕНТСКИХ
ОДМАРАЛИШТА
П.Ј. „Ратко Митровић“ - Конгресни центар
ВИЛА «РОМАНИЈА»

