Окружна подружница СЛД Лесковац
Извештај о раду
2006 година
БР.

ТЕМА ПРЕДАВАЊА

ОРГАНИЗАТОР

ДАТУМ

др.Дејан Јањић

Клинички семинар

3.3.2006.

2. "Ергометрија"

Александар
Станковић

Клинички семинар

26.3.2006.

3. "Презентација клиничких водича из
трансфузиологије"

Добривоје Стојановић

Клинички семинар

27. 03. 2006.

4. 1."Небиволол у фокусу"

доц. др Иван Тасић

Фармацеутска кућа Берлин Цхемие

мр сц. мед. др Ива
Играчки-Турудић

Клинички семинар

1. 1."Сандостатин у терапији крварења из
варикса једњака у портној хипертензији"

ПРЕДАВАЧИ
др.Саша Гргов

2. "Улога сандостатина у лечењу акутног
панкреатита"

2. "Небилет - приказ препарата"

5. 1."Национална сту ди јска група за
примарно но ћ но умокравања код деце".
2. "Зашто настаје прлмарно ноћно
умокравање?"

мр сц. мед. др
Предраг Миљковићдоц. др Фмилија Голу
бович

Педљатријска секција СЛД-а
16.03.2006.

3. "Кратак водич за терапију деце са
примарним ноћ ним умокравањем"
6. 1.„Заступљеност телесних деформитета код
деце основних школа у општини Лесковац“

др Небојша
Димитријевић

2. „Процена анаеробних способности код
спортиста“

доц. др сц. мед.
Драган Радовановић

3. „Асептичне некрозе код спортиста“

др Стефан Симов,

4. Утицај интервалног тренинга на
кардиоваскуларни систем“

Др Срђан Минић,

Секција за медицину спорта Састанак Пред - се дништва
секције.

проф.др Даринка Бош
ковић,др Александра
Стојичевић,

Окружна подружница СЛД
Лесковац И фармацеутска куца
“Лек “

7. 1. „Сидеропенијска анемија-дијагностички
и терапијски принцип лечења“
2. „Феррум Лек - приказ препарата“
8. 1."Механизам хемостазе, примарни и
секунда р ни поремећаји хемостазе; ДИЦ
синдром"
2. "Ново Севен® - механизам дејства,
ефикасност и безбедност препарата"
3. "Рекомбинантни активирани фактор
ВИИ а (Но во Севен) у тешкој трауми и
септичној коагуло па тији"
9. 1."Терапија хроничног бола"
2. "Наша искуства у постоперативној
терапији бола са Кеторолаком"

06.04.2006.

17. 03. 2006.

23.03.2006.

проф. др Иво
Елезовић,
др Божидар
Гавриловић

Окружна подружница СЛД
Лесковац

проф. др Бранислав
Стефановић,

др.Срђан Николић М.
Д. др Никола Крстић,
др Т. Пешић,др
Светлана

04.04.2006.

Окружна подружница СЛД
Лесковац

06.04.2006.

Миленковић
10. 1."Хипергликемија у дијабетесу тип 2"
2. "Правовремена адекватна инсулинска
терапија у типу 2 дијабетеса: принципи и
могућности"
3. "Практични приказ случајева радионице"
4. "Ново Пен 3"
5. "Инсулински аналози у терапији
дијабетеса"

проф.др Радивој
Коцић

Стручни састанак Окружне
подружнице СЛД Лесковац са
фармацеутским кућама ,,Хемо фа рм,, АД и Ново Нордиск А/С,

12.04.2006.

пр оф. др Милан
Павловић,др Иван
Костић - Медис

Стручни састанак Окружне
подружнице СЛД Ле сковац и
фармацеутске куће Медис

19.04.2006.

др Миомир Јовић

Стручни састанак Окружне
подружнице СЛД Лесковац и
фармацеутска кућа АстраЗенеца.

11.05.2006.

проф.др Слободан
Антић доц. др
Милица Пешић др
Ненад Буразор

6. "Улога самоконтроле у спрово|ењу
терапије у типу 2 дијабетеса"
11.
1."Значај вазоспазма у коронарној болести"
2. "Нитролингуал"
12. "Адекватна емпиријска терапија лечења
тешких инфекција"
13. "Карцином дебелог црева"

др Миомир Ко цић

Окружна подружница СЛД
Лесковац

14. 1."Сирдалуд (тизанидин) - терапија
спастицитета."

проф. др Мирослава
Ивковић

Стручни састанак

- "Савремена терапија спастицитета",
2. "Терапија спазма неуролошких болести
3."Савремена терапија Алцхајмерове
болести - Еxелон"
15. 1."Приказ ендоскопских техника бојења и
му ко зне ресекције неопластичних лезија
гастроинтес ти налног тракта"
2. "Метастазе у желуцу и дуоденуму ма лигног меланома коже - приказ случаја"
3. "Место и значај Ранисана® И
Омепрола® у терапији функционалне
диспепсије"
16. 1."Епидемиолошке и клиничке
карактеристике ин фе кције узроковане
Франциселлом туларенсис"
2."Клиничке и епидемиолошке
карактериситке ин фе кција лептоспирозе"
17. 1. "Приказ ендоскопских техника бојења и
му ко зне ресекције неопластичних лезија
гастро-ин те с тиналног тракта"
2. "Место и значај Ранисана® И
Омепрола® у терапији функционалне
диспепсије"

проф. др Стојанка
Дјурић

Окружне подружнице СЛД
Лесковац

19.05.2006.

31.5.2006.

др Владан
Маринковић
Саша Гргов,Вука
Катић ,Yасухару
Саито Хидеки
Минематсу, Таканори
Хаттори,Томислав
Тасић,Милосав
Стефановић, Перица
Стаменковић,Миомир
Стојановић,
проф. др Милијанка
Крстић
проф. др Љиљана Кон
стантиновић

Редовни састанак
Гастроентеролошке секције СЛД-а,
у организацији Одсека за
гастроентерологију Интерног
одељења Здравственог центра
Лесковац у сали Медифарма у
Београду
7.6.2006.
Стручни састанак Окружне
подружнице СЛД Лесковац и
Инфектолошке "Бактеријске
зоонозе"
15.6.2006.

Саша Гргов, Вука
Катић, Милосав
Стефановић,
Yасухару Саито,
Хидеки Ми нематсу,
Таканори Хаттор.и

Стручни састанак Подружнице
СЛД-а у Лесковцу и "Здравља ацтавис цомпанy"
22.6.2006.

Горан Ристић
18. 1."Значај превенције ДВТ и ПЕ у
хоспиталним условима"

проф. др Мирослав
Стојиљковић,

2. "Превенција и лечење тромбоемболизма"

др Драган Милић,

3. "Цлеxане - доказан, предвидљив"

Јелена Богдановић,

19. Пета редовна седница председништва
секције одржана у сали Народног
позоришта у Лесковцу. Дневни ред: 1.
Усвајање записника са претходне седнице
2. Извештај са ГАН 2006. 3. Извештај о
избору-реизбору делегата у Ску - п штини
СЛД-а 4. Питања и предлози Састанак
Скупштине Секције за перинаталну ме
дицину СЛД-а Дневни ред: 1. Изборреизбор руководства Секције и делегата у
Скупштини СЛД-а 2. Извештај са
оснивачког састанка УЕНПС-а 3.
Организација предстојећег Симпозијума
Секције 4. Извештај комисије за доделу
признања 5. Разно

/

Окружна подружница СЛД
Лесковац и фармацеутска кућа
Санофи Авентис.
21.09.2006.

/

22.09.2006.

20. 1."Редовни стручни састанак Секције за
перинаталну медицину СЛД посвећен раду
млаих перинатолога"
2. "Квалитет живота трудница и царски рез
на при ме ру бомбардовања СР
Југославије"
3. "Корелација ЦИН и РН дијагнозе и
њихов тренд у периоду од 2001-2005.
године"
4. "Потреба за суплеметацијом у трудноћи"
5. "Значај испитивања слободних масних
киселина новоро|енчади мајки оболелих од
гестацијског диабетес меллитуса"

мр. сц. мед. др Драган
Крстић, др Јелена
Крстић прим. др
Славко Крстић, мр.
сц. мед. др Драгана
Митић-Коцић, мр. сц.
мед. др Вукалица
Вучетић, мр. сц др
Милијана Јова
ндарић, прим. др сц.
мед. Олга Антоновић,
др Славица Симић,

Пети редовни стручни састанак
Гинеколошкоакушерске секције
СЛД-а одржан у сали Народ ног
позоришта у Лесковцу

22.09.2006.

6. "Ултразвучна евалуација кука код
превремено рођене деце у односу на
презентацију плода"
21. 1."Увод у дијагностику магнетном
резонанцом - индикације и
контраиндикације, употреба контраста"
2. "Могућности дијагностике обољења
абдоминалних органа магнетном
резонанцом-МРЦП"

прим. др Златко
Рирић,

3. "Дијагностика обољења ЦНС-а
магнетном резонанцом”

др Александар
Бојановић,

др Саша Ристић,

Стручни састанак Окружне
подружнице СЛД Лесковац
18.10.2006.

4. "Магнетна резонанца у дијагностици
обољења женских и мушких
репродуктивних органа"
22. 1.“Гојазност, савремена схватања и зна;ај
лептина“
2. „Значај антиоксидатних ензима у

доц. др Љиљана
Ђаранац,доц. др
Драгана Савић,мр.

Педијатарски актив СЛД Лесковац
у Хотелу Ге јзер у Сијаринској
Бањи одржао ИИ Педијатарски

природној исхрани“
3. „Интервентно затварање АСД-а, наша
искуства“
4. „Проблем, оријентација и терапијски
приступ код новоро|енчади са дуцтус
зависним срчаним манама“
23. 1."Најновије препоруке за употребу
поливалентних вакцина (Пентаxим,
Пнеумо 23)"
2. "Дилеме у спрово|ењу имунизације (нова
са знања)"
24. Семинар Медицински факултет у Нишу
"Етиопатогенетски, клинички и терапијски
аспекти хипертензивне кризе".

сци Снежана
ивановић,доц. др
Власислав
Вукомановић,мр. сци
Бојко Бјелаковић,

сусрет регионалног карактера

мр сц. мед. др Илија
Росић,

Окружна подружница СЛД
Лесковац и фармацеутска кућа
Санофи Пастеур С. А. Лион,
Францу с ка, представништво
Београд

Санофи Пастеур,
прим. др Томислав
Радуловић.
/

4.11.2006.

16.11.2006.

/
8.12.2006.

