
СИМПОЗИЈУМ  СЕКЦИЈЕ ЗА 

ЦИТОЛОГИЈУ И 

ЦИТОДИЈАГНОСТИКУ СЛД 

 

„ПРЕВЕНЦИЈА И ТРЕТМАН 

ПРЕМАЛИГНИХ И МАЛИГНИХ ПРОМЕНА 

ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ И ДОЊЕГ 

ГЕНИТАЛНОГ ТРАКТА“ 
 

ЗАЈЕЧАР, Здравствени центар,  

(Дом здравља-амфитеатар) 

15-16.АПРИЛ 2016. 

 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ДЕЛА 

СИМПОЗИЈУМА 

15.АПРИЛ 2016. 

 
Симпозијум је акредитован (11 бодова предавачи, 

5 бодова пасивно учешће) 

 

 13-14 часова:Регистрација учесника и 

улазни тест 

 14,00-14,15 часова: Отварање 

Симпозијума, хор Лавиринт  

 14,15-14,45 ч: Exploiting the Dutch 

network and national database for 

pathology (PALGA) for the evaluation of 

patient care and quality control of the 

Leiden Cytology and Pathology 

Laboratory (LCPL), Mathilde E. Boon 

 14,45-15,15 ч: Exploiting the coding of 

inflammatory events (O-axis of the Dutch 

KOPAC) in screenees: Dutch women vs 

immigrants, Mathilde E. Boon 

 15,15-15,45 часова: Процес припреме 

за скрининг карцинома грлића 

материце, Проф.др Димитрије Сегеди 

 15,45-16,15 ч: Васкуларни фактор у 

прогресији цервикалних 

интраепителијалних лезија, Доц.др 

Радомир Живадиновић 

 

16,15-16,30 часова: КАФЕ ПАУЗА 

 

 16,30-17,00 часова: Третман ХПВ 

лезија доњег гениталног тракта, 

Проф.др Живко Перишић 

 17,00-17.30 часова: Улога биомаркера 

у скринингу за цервикални карцином, 

Мр.сци Др Светлана Миленковић 

 17,30-18,00 часова: Микроинвазивни 

сквамнозни карцином, Проф.др 

Љиљана Радојчић 

 18,0-18,30 часова: Карцином грлића 

материце у Зајечару у периоду од 

1996-2014.године, Прим.др Вера 

Најдановић Мандић 

 18,30-19,00 часова: Излазни тест и 

евалуациона анкета. 

  

19,30 часова, одлазак до хотела, 

смештај, вечера и ноћење 

 

 ДРУШТВЕНИ ДЕО СИМПОЗИЈУМА 

ПЕТАК 15.АПРИЛ 2016. 

 

 7.45ч:  Полазак из Београда аутобусом 

испред Вазнесенске цркве, улица 

Адмирала Гепрата 

 Обилазак: Феликс Ромулиана 

 

СУБОТА, 16.АПРИЛ 2016. 

 

 9.30 часова: полазак након доручка за 

Кладово, Ђердап, Текију 

 одмор и ручак у рибљем ресторану у 

Текији 

 посета Лепенском виру 

 повратак аутобусом у Београд у 

вечерњим часовима 

 

 
Ноћење је обезбеђено у хотелу. Контакт за 

смештај: Данијела Крстић, Вила Тамарис, тел.064 

6487996  vilatamaris@open.telekom.rs Смештај у 

двокреветним и трокреветним собама. Цена  на 

бази ноћења са доручком 2.000,00 дин. по особи. 

 
Контакт: Др Милица Џинић, ГАК''Народни 

фронт, Краљице Наталије 62, Београд, тел. 065 

5662458 Е-маил: milicadzinic@gmail.com   

Проф.др Живко Перишић zivkoperisic@gmail.com  

 
Молимо све заинтересоване колеге да, 

правилно попуне одговарајући ПРИЈАВНИ лист 

да обрате пажњу на све напомене, а посебно да се 

придржавају датих рокова. Ово је непоходно како 

би се на време утврдио тачан број учесника, да се 

све ваљано припреми и организује, како не би 

дошло до стварања гужви, неспоразума и 

беспотребног застоја приликом регистрације, и 

организовања друштвеног дела.  

 

Пријавни лист и програм ће бити 

постављени на сајтове: СЛД- www.sld.org.rs   

http://gakfront.org/sr/strana/831/skola-citologije   
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