Oрганизатпр

Удружеое педијатара Србије

Трећи кпнгрес педијатара Србије
са међунарпдним учешћем
Вроашка Баоа, 20-23. септембар 2018.

ПРВП ПБАВЕШТЕОЕ

ППЗИВНП ПИСМП
Ппщтпване кплегинице и кплеге, драги гпсти,
Трећи кпнгрес педијатара Србије, у прганизацији Удружеоа педијатара Србије,
пдржава се пд 20. дп 23. септембра 2018. гпдине у Вроашкпј Баои, најппзнатијпј и
најпппуларнијпј баои Србије. Лекпвита свпјства впде из седам прирпдних извпра, кпјима Баоа
дугује свпју репутацију, ппзната су јпщ пд 2. века п.н.е. и лпцирана су у прелеппм парку,
препунпм скулптура и љупких примера архитектуре из ранијих времена. Данас је Баоа впдећи
туристишки и рекреативни центар Србије, са вeпма бпгатим садржајима за лешеое, пдмпр и
рекреацију. Недалекп пд ое су и манастири ппд защтитпм Унеска, ппдсетници на рану
еврппску цивилизацију.
За теме Кпнгреса изабране су пне за кпје верујемп да су знашајне и интересантне за
најщири круг педијатара, а истпвременп су међу најактуелнијима у нащпј свакпдневнпј пракси.
Нащи најистакнутији струшоаци и ренпмирани гпсти из инпстранства у увпдним
излагаоима представиће актуелнп стаое и птвпрена питаоа у тематским пбластима Кпнгреса.
У усменим саппщтеоима и на ппстерима биће представљени радпви кпји пдражавају
активнпст и наушни и струшни пптенцијал педијатара Србије и суседних земаља.
И ппред низа тещкпћа са кпјима се супшавају у свакпдневнпм раду, укљушујући све веће
пптерећеое прпузрпкпванп непптпуним занављаоем кадра и увпђеоем нпвих пбавеза,
педијатри Србије су у перипду између два кпнгреса пстварили вредне резултате у пшуваоу и
унапређеоу здравља деце и пмладине. Тп је ппстигнутп захваљујући утемељенпсти свпје
активнпсти на пптврђеним вреднпстима система здравствене защтите деце и пмладине, кап и
непрестаним улагаоем у сппственп усаврщаваое, истрајнпст и ппсвећенпст прпфесији.
Улагаое у здравље и развпј деце пд кљушнпг је знашаја за будуће здравље и напредак
друщтва. Дешји лекари, заступници деце у питаоима здравља, желе да на пвпм Кпнгресу дају
ппдстицај и дппринпс креатприма здравствене пплитике, али и другим друщтвеним
шинипцима и целпкупнпј јавнпсти, за предузимаое мера кпјима треба да се унапреди здравље
деце и пмладине, да се пснажи капацитет педијатара и других лекара кпји брину п здрављу
деце и да се здравствена защтита и здравствена служба у свим свпјим елементима прилагпде
пптребама деце и пмладине.
Надамп се да ће прпграм Кпнгреса испунити ваща пшекиваоа и да ћемп активним
ушещћем на Кпнгресу, крпз размену искустава, пбпгатити наща знаоа. Верујемп да ће и пвај
Кпнгрес представљати нпв и снажан дппринпс унапређеоу здравствене защтите најмлађих и
наушнпм и струшнпм напретку педијатрије у Србији.
Желимп вам успещан рад и и пријатан бправак у Вроашкпј Баои и у Србији.

Прпф. др Гепргипс Кпнстантинидис

Прпф. др Радпван Бпгданпвић

председник Наушнпг пдбпра

председник Организаципнпг пдбпра

НАУЧНИ ПРПГРАМ
ГЛАВНЕ ТЕМЕ КПНГРЕСА
1. Здравствена защтита нпвпрпђеншета и пдпјшета
2. Развпј у ранпм детиоству
3. Превенција и раципнална терапија инфекција и инфективних бплести у педијатрији
4. Исхрана и метабплизам
5. Изазпви у примарнпј здравственпј защтити деце и пмладине
6. Изазпви у бплнишкпм збриоаваоу деце и пмладине и ургентна стаоа у педијатрији
7. Разне теме
ПБЛИЦИ РАДА КПНГРЕСА
Пленарна предаваоа
Увпдна предаваоа у сесијама
Усмена саппщтеоа
Ппстерске презентације
МЕСТП ПДРЖАВАОА
Хптел ZEPTER
Вроашка 12, Вроашка Баоа
ВРЕМЕ ПДРЖАВАОА
20-23. септембар 2018.
ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК
Српски и енглески.
АКРЕДИТАЦИЈА
Акредитација Трећег кпнгреса педијатара Србије кпд Здравственпг савета Србије је у
тпку. Циљна група: лекари.
ИЗЛПЖБА
У тпку Кпнгреса биће пдржана пратећа излпжба фармацеутске индустрије у хплу
испред кпнгресне сале. Прпизвпђаши лекпва, лабпратпријске и друге ппреме излпжиће
свпје најнпвије прпизвпде. Детаљније инфпрмације п мпгућнпстима и услпвима
ушещћа на излпжби у виду Прпграма маркетинга мпгу се, на захтев, дпбити пд
Изврщнпг прганизатпра Кпнгреса.
КПТИЗАЦИЈА
*Кптизација за лекаре специјалисте – 120€
*Кптизација за лекаре специјалисте, шланпве УПС (са плаћенпм шлан.за 2018.) - 90 €
*Кптизација за лекаре на специјализацији - 70 €
*Кптизација укљушује:
- приступ свим сесијама и симппзијумима
- приступ излпжбенпм прпстпру
- кпнгресни материјал

- званишни беч Кпнгреса са именпм ушесника
- присуствп свешанпм птвараоу и кпктелу дпбрпдпщлице
- кафе паузе
- свешану вешеру
- пптврду п ушещћу
*Кптизација за пратипце – 45€
*Кптизација укљушује:
- званишни беч Кпнгреса са именпм пратипца
- присуствп свешанпм птвараоу и кпктелу дпбрпдпщлице
- свешану вешеру
ПРИЈАВА УЧЕШЋА
Пријава ушещћа и смещтаја се врщи пппуоаваоем eлектрпнске пријаве кпја се налази
на интернет страници Изврщнпг прганизатпра: www.smart-travel.rs. Пп пријему
пппуоене пријаве, Изврщни прганизатпр ће исппставити предрашун са рпкпм за
уплату.
РПК ЗА ПРИЈАВУ УЧЕШЋА И УПЛАТУ КПТИЗАЦИЈЕ
- за ушеснике са прихваћеним радпм дп 1. септембра 2018.
- за пстале ушеснике дп 5. септембра 2018.
РПК ЗА СЛАОЕ РАДПВА
10. август 2018. Упутствп за писаое радпва дпступнп је
Изврщнпг прганизатпрa www.smart-travel.rs

на интернет страници

СМЕШТАЈ УЧЕСНИКА
- хптел ZEPTER*** смещтај на бази пунпг пансипна
- хптел Александар**** смещтај на бази пплупансипна (дпрушак и вешера), рушак у
хптелу ZEPTER
- апартмани БИСЕР**** (исхрана на бази пунпг пансипна у хптелу ZEPTER)
- апартмани МАВЕСА***(исхрана на бази пунпг пансипна у хптелу ZEPTER)
Пријава смещтаја дпступна је на сајту Изврщнпг прганизатпрa www.smart-travel.rs
ТЕХНИЧКЕ МПГУЋНПСТИ
У салама за предаваоа су пбезбеђени технишки услпви за презентације. Презентације
припремити у прпграму МS Power Point, USB мемприји или на сппственпм notebook
рашунару.

СЕКРЕТАРИЈАТ КПНГРЕСА
Прпф. др Радпван Бпгданпвић,
председник Прганизаципнпг пдбпра
Е-mail:maloun@eunet.rs
Прпф. др Гепргипс Кпнстантинидис,
председник Научнпг пдбпра
E-mail: srbgeorgios@gmail.com

ВАЖНИ КПНТАКТИ
ПРГАНИЗАТПР

ИЗВРШНИ ПРГАНИЗАТПР

Удружеое педијатара Србије
т: +381 11 3108 232
ф: +381 11 2697 232
а: Радпја Дакића, 6-8, Бепград
e: majkaidete@ptt.rs
w: www.udruzenjepedijatara.rs

SMART International doo
PJ Agencija SMART Travel
Svetog Save 43, Beograd
011 308 66 94
office@smart-travel.rs
www.smart-travel.rs

