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Драге колеге и пријатељи,
Добро дошли на друго издање Радионица Удружења кардиоваску-
ларних хирурга Србије. 
И овај, други по реду, састанак овог типа нашег Удружења, пос-
већен је унапређењу едукације младих лекара, васкуларних хирурга 
а теме су посвећене решавању комплексних васкуларних болесни-
ка, односно техникама које могу бити потребне у свакодневном 
раду васкуларним хирурзима али и анестезиолозима. 
Радионица о еластичној компресивној бандажи намењена је ме-
дицинским сестрама и техничарима и обрађује ову терапију са 
теоријског и практичног аспекта док радионица Алгоритми у 
васкуларној хирургији обрађује најчешћа васкуларна обољења кроз 
приказе практичних ситуација и њихових решавања сходно алго-
ритмима и водичима добре клиничке праксе. Радионицу посвећену 
извођењу ултрасонографског прегледа крвних судова држаће на-
ционални експерти из ове области а базиранна је на практичним 
вежбама.Обухватаће прегледе свих крвних судова доступних ул-
трасонографском прегледу.
Ендоваскуларни третман руптурираних анеуризми абдоминалне 
аорте обрађен је са анестезиолошког и хируршког аспекта а обух-
вата предавање и размену искустава о анестезиолошком присту-
пу док ће хирурзи имати прилику да ову процедуру уче на симула-
тору.
Поред радионица програм је у суботу пре подне обогаћен заједнич-
ком сесијом са Академијом медицинских наука Српског лекарског 
друштва. Предавачи су недавно изабрани нови чланови Академије 
а иначе инострани односно домаћи експерти из области кардио-
васкуларне медицине. Овој сесији предходе прикази комплексних 
клиничких проблема и њихових решење које ће коментарисати 
домаћи експерти.
Састанак је акредитован од стране Здравственог савета Репу-
bлике Србије.

 
 Уживајте!

Душан Костић, Председник    Игор Кончар, Генерални секретар



 

Петак 08.11.2019
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РАДИОНИЦА О ЕЛАСТИЧНОЈ КОМПРЕСИВНОЈ ТЕРАПИЈИ
Модератор: Слободан Цветковић

1. Значај превенције венског тромбоемболизма  у болничким 
условима- Слободан Цветковић

2.Компресивна терапија као терапија избора код улкусних 
рана- дипломирана медицинска сестра  Даница Ристић

3.Практична примена компресивне терапије
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0 РАДИОНИЦА: АЛЛГОРИТМИ У ВАСКУЛАРНОЈ ХИРУРГИЈИ

Модератор: Никола Илић

Дискутантни: Иван Марјановић, Игор Кончар, Владимир 
Манојловић, Владимир Цветић C
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Субота 09.11.2019
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РЕШАВАЊЕ КОМПЛЕКСНИХ КЛИНИЧКИХ ПРОБЛЕМА – 
ИНТЕРАКТИВНА ДИСКУСИЈА

Дискутантни: Предраг Гајин, Александар Томић,  
Никола Илић, Јанко Пастернак
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Презентација комплексних случајева
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ЗАЈЕДНИЧКА СЕСИЈА СА АКАДЕМИЈОМ МЕДИЦИНСКИХ 
НАУКА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

Председавајући: Љубица Ђукановић, Душан Костић

1. Представљање предавача – Лазар Давидовић
A personal synopsis of vascular surgery: from
aneurysm ligature to virtual reality- Доменико Паломбо
2. Представљање предавача – Ђорђе Радак
Pharmacological Treatment of Carotid Disease -  
Dimitri P. Mikhailidis
3. Представљање предавача – Зорана Васиљевић
Контроверзе у терапији акутне срчане инсуфицијенције – 
светло на крају тунела? - Веселин Митровић
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11.30-11.45  Кафе пауза
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4. Представљање предавача – Нада Димковић

Отворена хирургија у ендоваскуларној ери – има ли места за обоје? 
- Nenad Ilijevski

5. Представљање предавача – Нада Димковић  
Кратка историја хирургије периферних артерија у Србији –  
Илијас Чинара

6. Представљање предавача – Нада Димковић 

Tretman rupturirane aneurizme abdominalne aorte: tri decenije 
iskustva Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju  
- Miroslav Marković  
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13.30-14.30    Ручак: Пројекција филмова за Кардиоваскуларне 
телевизије    Удружења кардиоваскуларних хирурга Србије
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УЛТРАSONOGRAFIJA ЗА ВАСКУЛАРНЕ ХИРУРГЕ 
Модератори: Драган Васић, Никола Алексић

Предавања I практичне вежбе на моделима

Oснови физике ултрасонографског прегледа –  
Никола Алексић 
Основи прегледа каротидних артерија - Драган Васић
Основи прегледа анеуризме абдоминалне аорте – Milica Вранеш
Основи прегледа периферне оклузивне болести –  
Оливер Радмили
Ултразвучни преглед у припреми за лечење венских варикозитета 
– Срђан Бабић
Ултрасонографски преглед у оквиру припреме за хемодијализни 
приступ- Војин Брковић 

Пракичне вежбе на моделима.
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ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕЊЕ РУПТУРИРАНИХ  
АНЕУРИЗМИ АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ 

Модератори: З.Ранчић (Швајцарска), И.Кончар

14.30-14.50

Endovascular treatment of Ruptured Abdominal Aortic Aneu-
rysm: view of (UHZ) Vascular Surgeon, Зоран Ранчић

15.00 – 15.20

Endovascular treatment of Ruptured Abdominal Aortic Aneu-
rysm: view of (UHZ) Anesthesiologist, Бернард Кругер
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15.30-19.00         Практичне вежбе на симулатору

Инструктори: З.Ранчић, И.Кончар Ц
ар
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Затварање 



Академија медицинских наука Српског 
лекарског друштва основана је 1976. године са 
циљем да подстиче  научно истраживачки рад 
у области медицине, промовише резултате 
тог рада, израђује и предлаже стандарде 
за остварење најновијих достигнућа у 
области медицине и стоматологије и брине 
о непрекидној едукацији лекара. Ове циљеве 
доследно спроводе чланови Академије, 
истакнути лекари и стоматолози. 

Ова година је изборна година Академије па су на Скупштини 
Академије одржаној маја ове године изабрани нови почасни, редовни 
и ванредни чланови. 

Задовољство нам је и част што ћемо на данашњем скупу представити 
три новоизабрана почасна инострана члана и три новоизабрана 
ванредна члана Академије медицинских наука СЛД којима и овом 
приликом честитамо на избору.

Новоизабрани почасни инострани чланови  
Академије медицинских наука Српског лекарског друштва 

Prof. Dr Dimitris P Mikhailidis, рођен 1948. године.  
Дипломирао је на универзитету у Лондону. 
Дугогодишњи је руководилац  Department of 
Clinical Biochemistry, Royal Free Hospital Campus, 
University College London Medical School. Поља 
клиничког и научног интересовања: превенција 
и лечење васкуларних обољења, дислипидемије, 
тромбозе. Био је ментор  15 доктората. Објавио 
1257 публикација на PubMed. На листи Clarivate 
Web of Science има 29467 цитата, h-индекс 75, а 
према тој листи један је од сто најцитиранијих 

аутора у области фармакологије и токсикологије. Учествовао у 
писању неколико европских и светских водича. Гостујући професор 
универзитета у Београду, Абердену, Саудијској Арабији. Добитник 
бројних награда. Одликован Орденом великог крста Светог Марка 
за допринос Грчкој дијаспори и почасни доктор седам медицинских 
факултета у Грчкој. 



Проф. др Веселин Митровић, рођен 1947. у Ботуњу 
(Југославија).  Дипломирао 1972. на Медицинском 
факултету у Београду. Докторску каријеру започео 
исте године у Center for Internal Medicine and Surgery, 
University Clinic of Frankfurt/Main, Germany. Од 2000. 
медицински директор Department of Cardiovascular 
Research, Kerckhoff-Klinik Forschungsgesellschaft 
mbH, Bad Nauheim, а од 2003. професор клиничке 
фармакологије Johann-Wolfgang Goethe University, 

Frankfurt/Main. Гостујући професор Универзитета у Београду и Нишу. 
Бавио се проблемима срчане инсуфицијенције, трансплантације срца, 
артеријске и плућне хипертензије, поремећајима ритма. Објавио 
143 публикације у водећим часописима, 21 књигу, руководио и 
учествовао у бројним научно-истраживачким пројектима. Одржавао 
дугогодишњу успешну сарадњу са кариолозима  и кардиолошким 
институцијама у Србији. Добитник бројних награда и признања. 

Prof. dr Domeniko Palombo, рођен 1950. 
Медицински факултет и специјализацију из 
васкуларне хирургије завршио је у Риму. Редовни 
професор васкуларне хирургије School of Medical 
and Pharmaceutical Sciences, Genoa Univeristity. 
Директор Cardio-Thoracico-Vascular Department,  
IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, 
Genoa. Бави се целокупном васкуларном и 
ендоваскуларном хирургијом. До сада оперисао 
преко 3000 каротидних артерија, 150 анеуризми 

торакалне аорте. Укључен је у све видове постдипломских студија 
на Универзитету у Ђенови. Ментор  9 докторских дисертација. 
Публиковао  279 радова, h-индекс 27. Учествовао у бројним 
националним и интернационалним пројектима. Гостујући професор 
универзитета у Београду, Лариси и Букурешту. Активно сарађује са 
бројним удружењима и институцијама у Србији.  Носилац бројних 
одликовања и признања међу којина Орден Легије части Републике 
Француске (2005). 



Новоизабрани ванредни чланови  
Академије медицинских наука Српског лекарског друштва 

Проф. др Ненад Илијевски, рођен 1960. 
у Београду. Дипломирао на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду 1985. 
Специјалиста опште хирургије (1994) и 
супспцијалист васкуларне хирургије (2002). 
Докторску дисертацију одбранио 2004. на 
Медицинском факултету у Београду. Ванредни 
професоро Медицинскох факултета у Београду, 
начелник Одељења за ендоваскуларну хихрургијеу 
Клинике за васкуларну хирургију  Института за 

кардиоваскуларне болести Дедиње. Библиографија садржи 377 наслова. 
Радови су  цитирани 292 пута,  h-индекс 11. Сарадник–истраживач 
у два домаћа пројекта. Ментор једне докторске дисертације, једног 
рада академске специјализације и једног рада уже специјализације. 
Секретар Секције за васкуларну хирургију и ангиологију СЛД, 
генерални секретар Удружења за васкуларну медицину Србије и 
члан бројних других удружења. Добитник Награде града Београда за 
медицину за 2013. годину.

Проф. др Мирослав Марковић, рођен 1966. 
у Београду. Дипломирао на Медицинском 
факултету у Београду 1991. Специјалиста 
опште хирургије (1998) и супспцијалист 
васкуларне хирургие (2003). Докторску 
дисертацију одбранио 2006. на Медицинском 
факултету у Београду. Ванредни професор 
Медицинског факултета у Београду (2013), 
начелник Другог клиничког одељења Клинике 
за васкуларну и ендоваскуларну хирургију КЦ 
Србије. Аутор и коаутор поглавља у 19 домаћих 

уџбеника и књига, три иностране књиге, 216 радова цитираних  235 
пута. Сарадник 7 међународних, 3 домаћа пројекта. Ментор једне 
докторске дисертације, два рада академских специјалистичких 
студија, 4 рада уже специјализације. Активан члан Хируршке секције 
СЛД и многих националних и интернационалних удружења. Добитник 
Награде града Београда за медицину за 2013 годину.  Fellow of the Inter-
national Union of Angiology –FIUA (2018).



Прим. др Илијас Чинара, рођен  1961.  
Дипломирао на Медицинском факултету 
у Београду 1985. Специјалиста опште 
хирургије (1992) и супспцијалист васкуларне 
хирургие (2001). Докторску дисертацију 
одбранио 2006. на Медицинском факултету 
у Београду. Научни сарадник Катедре 
хирургије Медицинског факултета у Београду 
(2010), примаријус (2015). Аутор и коаутор 5 

поглавља у универзитетском уџбенику, 2 монографије,  160 радова. 
Радови су цитирани 204 пута. Сарадник три интернационална 
и једног национална пројекта. Активан члан Српског лекарског 
душтва, генерални секретар Хируршке секције СЛД и члан 
европских удружења васкуларне и кардиваскуларне хирургије. 
Добитник Награде „Ружичасти гран При“ дневних новина 
„Новости“ за подухват године 1998. за прву успешну реплантацију 
целе руке, и више признања Српског лекарског друштва. 


