
  

 

 

 

 

 

 

Симпозијум  

 ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ:2020 

  

11. јун 2021. године 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Организатори:  

Српска академија наука и уметности (САНУ) 

Медицински факултет Универзитета у Београду 

Клиника за неурологију Универзитетски клинички центар Србије 

Друштво за неуролога Србије 

Mесто одржавања: Београд, Србија, Кнеза Михаила 35 

Контакт мејл: sasaconf@sanu.ac.rs 
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Организациони одбор 

 

Академик Владимир С. Костић, председник САНУ, председник Програмског одбора 

Проф. др Наташа Драгашевић Мишковић, Медицински факултет Универзитета у 

Београду, Клиника за неурологију Универзитетски клинички центар Србије 

Проф. др Марина Светел, Медицински факултет Универзитета у Београду, Клиника за 

неурологију Универзитетски клинички центар Србије 

Проф. др Елка Стефанова, Медицински факултет Универзитета у Београду, Клиника за 

неурологију Универзитетски клинички центар Србије 

Доц. др Игор Петровић, Медицински факултет Универзитета у Београду, Клиника за 

неурологију Универзитетски клинички центар Србије 

 

1. Место одржавања 

Симпозијум ће се одржати у Српској академији наука и уметности (Свечана сала САНУ, 

Кнеза Михаила 35/II).  

 

2. Информације о Симпозијуму и његовим циљевима 

Симпозијум ће обухватити предавања из области Паркинсонове болести. Предвиђено је да 

буде 14 предавања. У првом делу предавања ће се односити на базичне механизме 

патофизиологије и генетике Паркинсонове болести. У другом делу скупа биће приказана 

најновија сазнања о моторним и немоторним клиничким аспектима Паркинсонове болести 

укључујући и савремене принципе терапије. У трећем делу су предвиђена предавања која 

ће се односити на природни ток болести, диференцијалну дијагнозу и значај допунских 

дијагностичких метода.  

 

3. Важне информације 

Симпозијум је акредитован код Здравственог савета Србије, са добијених 12 бодова за 

ПРЕДАВАЧЕ и 6 бодова за ПОЛАЗНИКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 

(ОДЛУКА ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА СРБИЈЕ број 153-02-01202/2020-01, од 16.11.2020) 

Пријављивање је обавезно и врши се попуњавањем регистрационог формулара који се 

налази на крају обавештења. Рок за доставу формулара је 5. јун 2021. године. 

Учешће је бесплатно. Уколико желите да преузмете сертификат о учешћу, неопходно је 

уплатити котизацију у износу од 1200,00 динара (МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У 

БЕОГРАДУ 840-1139666-89, позив на број RP – 562/1 – 742121; издавање рачуна за курс – 

контакт телефон и факс – 011/36 36 317; информације о пристиглим уплатама за курс – 

контакт телефон – 36 36 306, ПИБ Медицинског факултета у Београду: 100221404) 

 

4. Информација о могућности online праћења Симпозијума 

Уколико желите, Симпозијум можете да пратите online преко Cisco Webex апликације. 

Љубазно Вас молим да на електронску адресу sasaconf@sanu.ac.rs пошаљете Вашу мејл 

адресу на коју ћете добити позив за праћење 24 часа пре почетка Симпозијума. Неопходно 

је, због регистрације учесника, да се пријавите са Вашим именом и презименом.   
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Симпозијум 

ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ:2020 
11. јун 2021, Београд 

Српска академија наука и уметности 

 

Регистрациони формулар 

 

 

Презиме  

Име  

Број лиценце  

Организација/институција 

испред које долазите  

 

E-Mail  

Tелефон  

 

 

Молимо Вас да овај регистрациони формулар доставите до 5. јуна 2021. године на 

следећу електронску адресу: sasaconf@sanu.ac.rs,  

 

 

 

 

 

  датум        потпис 
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