ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОКРУЖНЕ ПОДРУЖНИЦЕ СЛД ЛЕСКОВАЦ У 2008. ГОДИНИ

Семинари
7. фебруара 2008. године.
Клинички семинар 1
- Рефлуксна болест једњака
Др Саша Гргов

14. маја 2008. у 12.30 сати.
Клинички семинар 2
- Сидеропенијска анемија и стања
Мр сци. мед. др Евица Симоновић
- Анемија у хроничним болестима
др Мирјана Младеновић

27. маја 2008. године.
Клиницки семинар 3
- Онкологија
Секције
Секција за трансфузиологију 18. априла 2008. године у 12:00 сати у згради Народног позоришта Лесковац.
- Терапија компонентама крви-савремени ставови
Прим. мр сци. мед. Зоран Станојковић, Завод за трансфузију крви, Ниш
- 53 године рада Службе за трансфузију крви при Опстој болници Лесковац
Д. Стојановић и сар., Служба за трансфузију крви, Опста болница, Лесковац
- Методе припреме тромбоцита - предности и недостаци
Д. Јовичић и сар.. Војномедицинска академија, Институт за трансфузиологију, Београд
- Унапредјење процеса рада за добијање концентрата тромбоцита бољег квалитета
С. Мијовјћ и сар., Институт за трансфузију крви Србије, Београд
- Кефилизација програма планиране преоперативне котекције аутологне крви у Војномедицинској
академији, Београд
Б. Станковић, Војномедицинска академија, Институт за трансфузиологију, Београд
- Болнички комитети за трансфузију- утицај на рационалну примену крви у терапији
М. Михаљовић, Служба за трансфузију крви, Општа болница, Ваљево
- ХЦВ инфекције - значај ране дијагностике и правовременог лечења
В. Костић, Клиника за инфективне болести, Клинички центар, Ниш

Педијатријска секција - редовни састанак 6. децембра 2008. године у сали "Народног позоришта", у 11.00
сати.
- Промоција Нацрта иновираног програма здравствене заштите жена, деце и омладине у Србији (15 мин.)
Прим. мр сци. др Драгана Лозановић, ИЗЗДО "Др Вукан Чупић", Београд

Текст Програма из 1995. године и Нацрт иновираног програма можете преузети са сајта www.имд.орг.рс
- Епигенетика и раст (15 мин.)
Проф. др Зоран Гучев, Клиника за дечје болести, Скопље
- Касна хеморалгијска болест новорођенчета (15 мин.)
Проф. др Борисав Јанковић, ИЗЗДО "Др Вукан Чупић", Београд
- Глукометар АЦЦУ Цхецк (5 мин.)
АДДК, Београд
- Хелицобацтер пyлори инфекција - патогенеза и клиничке последице (15 мин.)
Прим. др Саша Гргов, Општа болница, Лесковац
- Регулација хроничне инфламације херпесвирусних инфекција у деце (15 мин.)
Доц. др Христина Стаменковић, Дечја клиника КЦ, Ниш
- Акутни постстрептококни гломерулонефритис (15 мин.)
Доц. др Ана Вујић, Педијатријска клиника КЦ, Крагујевац
- Новине у терапији шока код деце (15 мин.)
Др Јасна Калањ, Универзитетска дечја клиника, Београд
Стручни састанци
31. јануара 2008. године у 12.00 сати, у сали Дома здравља Лесковац у организацији Окружне подружнице
СЛД Лесковац и фармацеутске куће ,,Хемофарм"
Дневни ред:
- Значај добре клиничке праксе за успешност терапије у кардиологији-приказ случајева
Проф. др Раде Бабич, ИКВБ ,,Дедиње"
- Хемофарм Логица - логичан терапијски избор за Вашег болесника - Прилинда и Тулип у фокусу
Мр пх. Љиљана Радивојевић - Хемофарм АД
- Емпиријска употреба антибиотика у лечењу инфекција респираторног тракта
Проф. др Срђан Пешић, Медицински факултет Ниш, катедра за фармакологију
- Xоримаx, Амоксиклав лек 2x
др Зоран Антонијевић, Хемофарм

Завод за јавно здравље Лесковац - Секција за социјалну медицину додељује сертификат за учешће на
предавању
- Демографске промене на Јабланичком округу кроз историју
Прим. др Мирослава Димитријевић
- Фертилност у Јабланичком округу
Прим. др Душан Митровић
- Демографска транзиција у Јабланичком округу
Прим. мр сци. мед. Светислав Крстић
15. априла 2008. године у 13.00 сати у малој сали хотела ,,Београд" у организацији Окружне подружнице
СЛД Лесковац и фармацеутске куће ,,Хемофарм"
- промоција новог препарата ПРYНОРМ
- Ефекти терапијског деловања у кардиолошким и метаболичким обољењима
Доц. др Светлана Јелић, КБЦ ,,Драгиша Мишовић", Београд

9. априла 2008. године у 13.00сати у сали Дома здравља Лесковац у организацији Окружне подружнице
СЛД Лесковац и фармацеутске куће ,,Санофи Авентис"
- Венска тромбоемболијска болест и шта треба знати о њој
Асс. Драган Милић и др Саша Живић, Клиника за васкуларне болести КЦ Ниш

14. маја 2008. године у 12.00 сати у организацији Окружне подружнице СЛД Лесковац и фармацеутске
куће ,,ИННОТЕЦХ" у сали Дома здравља Лесковац
- Савремени приступ у терапији хроничне венске инсуфицијенције
Асс. др Драган Милић, васкуларни хирург

17. маја 2008. године у 11.00 сати у организацији Актива педијатара Окружне подружнице СЛД Лесковац у
сали Дома здравља Лесковац
- Утицај окружења и исхране на функцију имуног система и патогенезу хроничних болести у детињству
Проф. др Борислав Каменов, Дечја интерна клиника Ниш
- Млечне формуле према стандардима светске здравствене организације
Јелена Кречковић, ,,Нестле"

24. октобра 2008. године у 12.00 сати у сали Опште болнице Лесковац у организацији Окружне
подружнице СЛД Лесковац организује
- Примена фибринског лепка у општој хирургији
проф. др Мирослав Стојановић, Хируршка клиника КЦ Ниш

Редовни састанак Гастроентеролошке секције СЛД-а, Одељења за гастроентерологију Службе интерне
медицине Опште болнице Лесковац и Окружне подружнице СЛД Лесковац, 6. јуна 2008. године у 13 сати,
у сали Болнице у Лесковцу.
- Ендоскоп ска ресекција инфламативног фиброидног полипа желуца - приказ случаја.
Гргов С, Катић В, Хаттори Т.
- Неуроендокрини тумори дигестивног система - класификација и морфолоке карактеристике.
Катић В, Нагорни А.
- Наша искуства у лечењу малт лимфома желуца ерадикацијом х. пyлори.
Тасић Т, Гргов С, Стаменковић П, Стојановић М, Стефановић М, Катић В.
- Хируршко лечење карцинома колона и ректума - резултати петогодишње студије.
Вучковић Ј, Игњатовић Д, Димитријевић П, Јањић Д, Крстић Д.
- Ранисан и омепрол у терапији некомпликоване диспепсије - резултати прве домаће клиничке студије.
Ристић Г.
Након састанка додељени сертификати учесницима.

Окружна подружница СЛД Лесковац је била укључена у организовање доделе лиценци за лекаре
Јабланичког округа 23. децембра 2008. године у сали Народног позоришта у Лесковцу.

29. новембра 2008. године одржана је Изборна скупштина за мандатни период 2009-2011. година.
За председника Подружнице је изабран др Горан Станојевић, патолог.

Звање примаријуса у 2008-ој години добили су др сц. мед. Драган Крстић, гинеколог, др Мирјана
Миљковић, педијатар, др Бранимир Раденковић и др Нинослав Гирић, физијатри Опште болнице Лесковац.

