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УУННИИВВЕЕРРЗЗИИТТЕЕТТ  УУ  ББЕЕООГГРРААДДУУ  ––  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИ  ФФААККУУЛЛТТЕЕТТ 
ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ 

 

Руководилац Центра 
Продекан Медицинског факултета 

Проф.др Предраг Пешко 

""ССППЕЕЦЦИИЈЈААЛЛННАА  ККЛЛИИННИИЧЧККАА  ФФААРРММААККООЛЛООГГИИЈЈАА  ААТТЕЕРРООССККЛЛЕЕРРООЗЗЕЕ,,    
ДДИИЈЈААББЕЕТТЕЕССАА  ТТИИПП  22  ИИ  ГГООЈЈААЗЗННООССТТИИ""  12. и 13. мај 2011.,  од 9 до 18h, Свечана сала Деканата Медицинског факултета 

Руководилац симпозијума: проф.др Љиљана Гојковић-Букарица,  Медицински факултет Београд, Институт за клиничку фармакологију, фармакологију и токсикологију 
 

О симпозијуму: Гојазност, атеросклероза и дијабетес су узрочно-последично повезана  обољења савременог човека. Поред нефармаколошке терапије (промена навика у исхрани и начину живота), врло често је неопходна и примена фармаколошке терапије. Фармаколошку терапију није увек лако одредити. Она зависи од стадијума обољења, доступности лекова, очекиваних и неочекиваних нежељених дејстава лекова, интеракција између примењених лекова и др. Поред набројаног, терапијски успех у великој мери зависи и од индивидуалних карактеристика самог болесника (пол, године старости, навике, присуство других обољења и др.). У току процеса одабира правог лека морамо се упознати и са Регулативом лекова који се користе за терапију одређеног обољења у Србији. Развој молекуларне медицине и фармацеутске индустрије, појава нових лекова на тржишту, као и резултати различитих клиничких студија довели су до новог приступа у терапији ових обољења.  Зато се очекује да учесници овог курса стекну знања из области савремене фармаколошке и нефармаколошке терапије гојазности, атеросклерозе и дијабетеса; да се упознају са новим препорукама и новим дилемама, као и критичким приступом у савременој терапији ових болести; ставовима за и против примене појединих група лекова; интеракцијама лекова који се користе у терапији набројаних обољења; улогом калијумових канала у развоју и терапији обољења; важности исправне дијагностике и индивидуализације терапије; регулативом лекова који се користе за терапију атеросклерозе, дијабетеса тип 2 и гојазности у Србији, као и са доступношћу ових лекова у свакодневној пракси. 
Циљ симпозијума је да се полазници информишу о савременој специјалној клиничкој фармакологији метаболичког синдрома, дијабетеса тип 2, гојазности и компликација атеросклерозе, затим међусобној повезаности ова три обољења и начину њиховог истовременог лечења, као и законској регулативи везаној за регистрацију лекова који се користе у горе споменутим обољењима 
Методе рада: предавања и радионице 
Предавачи: Проф. др Љиљана Гојковић-Букарица, Проф. др Небојша Лалић, дописни члан САНУ, Проф. др Драган Мицић, академик САНУ, Проф. др Јагода Јорга, Проф. др Милица Простран, Проф. др Едита Стокић, Проф. др Томислав Кажић, Проф. др Зорана Васиљевић-Покрајчић, научни сарадник Виолета Станимировић, Проф. др Иван Коцић, Проф. др Светлана Стоисављевић-Шатара, Проф. др Јасмина Марковић-Липковски, Доц. др Љиљана Хастреитер, Проф. др Hauner Hans, Асист. др Драгана Протић, др Анита Тиквецки, Доц. др Александар Рашковић, Доц. др Гордана Драговић-Лукић, Проф. др Jens Jordan, Проф. др Matthias Blüher 
Профил слушалаца: лекари опште праксе, специјалисти интерне медицине, клиничке фармакологије, лекари уже специјализације из кардиологије, ендокринологије и гастроенетрологије, специјалисти других грана медицине (нпр. хигијена, рехабилитација, педијатрија) где ова обољења могу бити значајна, и фармацеути.  
Број полазника: максимално 120 

 

 

 
  

 

 
 

* ПРЕДАВАЊА СУ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ * 
 
 

 

 

 
 

ЕДУКАЦИЈА ЈЕ ОРГАНИЗОВАНА У ОКВИРУ  
МЕЂУНАРОДНОГ ПРОЈЕКТА ФОНДАЦИЈЕ DAAD  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

ПРОГРАМ JE АКРЕДИТОВАН ОД СТРАНЕ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ СА 8 ПОЕНА ЗА ПОЛАЗНИКЕ СИМПОЗИЈУМА 
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СЕ ВРШИ ЦЕНТРУ ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ  
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ПРОГРАМ 
СССПППЕЕЕЦЦЦИИИЈЈЈАААЛЛЛНННААА    КККЛЛЛИИИНННИИИЧЧЧКККААА ФФФАААРРРМММАААКККОООЛЛЛОООГГГИИИЈЈЈААА АААТТТЕЕЕРРРОООСССКККЛЛЛЕЕЕРРРОООЗЗЗЕЕЕ,,,      

ДДДИИИЈЈЈАААБББЕЕЕТТТЕЕЕСССААА    ТТТИИИППП    222   ИИИ    ГГГОООЈЈЈАААЗЗЗНННОООСССТТТИИИ    

1122..  MMAAJJ  22001111.. 
9.00‐9.30 Савремена терапија метаболичког синдрома ДРАГАН МИЦИЋ  

9.30‐10.00 Терапија дијабетеса тип 2: нове препоруке и нове дилеме НЕБОЈША ЛАЛИЋ 

10.00‐10.30 Дефиниција и епидемиологија метаболичког синдрома: улога гојазности HANS HAUNER 

10.30‐11.00 Дискусија   

кафе пауза 
11.15‐12.00 „Atero‐гојазност“: од гојазности до васкуларних обољења MATTHIAS BLÜHER 
12.00‐12.30 Фармакотерапија гојазности ЕДИТА СТОКИЋ 
12.30‐13.00 Дискусија   

пауза за ручак 
14.00‐14.20 Модулатори калијумових канала у дијабетологији и кардиологији: снови 

и стварност 
ИВАН КОЦИЋ 

14.20‐14.40 Дистрибуција калијумових канала у хуманим крвним судовима са и без 
атеросклеротичног плака 

ЈАСМИНА МАРКОВИЋ‐
ЛИПКОВСКИ 

14.40‐15.00 Фармакодинамске особине нових хипогликемијских лекова АЛЕКСАНДАР РАШКОВИЋ 
15.00‐15.30 Дискусија   

кафе пауза 
16.00‐16.20 Савремена терапија акутног коронарног синдрома: важност исправне 

дијагностике и индивидуализације терапије 
ЗОРАНА ВАСИЉЕВИЋ 

16.20‐16.40 Статини: за и против ТОМИСЛАВ КАЖИЋ 
16.40‐17.00 Контраверзе у модерној терапији хипертензије ЉИЉАНА ГОЈКОВИЋ‐

БУКАРИЦА 
17.00‐17.30 Терапија хипертензије код гојазних JENS JORDAN 
17.30‐18.00 Дискусија и закључци  

1133..  MMAAJJ  22001111.. 
9.00‐9.30 Нефармаколошке методе у превенцији и терапији метаболичког 

синдрома и кардиоваскуларних обољења  
ЈАГОДА ЈОРГА 

9.30‐10.00 Дијететски суплементи у терапији гојазности и метаболичког синдрома LJILJANA HASTREITER 

10.00‐10.30 Интеракције кардиоваскуларних лекова МИЛИЦА ПРОСТРАН 

10.30‐11.00 Појава метаболичког синдрома после ретровиралне терапије  ГОРДАНА ДРАГОВИЋ‐
ЛУКИЋ 

11.00‐11.30 Дискусија   
кафе пауза 

12.00‐12.30 Регулатива лекова који се користе за терапију метаболичког синдрома у 
Србији 

ВИОЛЕТА СТАНИМИРОВИЋ 

12.30‐13.00 Потрошња антидијабетичних и кардиоваскуларних лекова у Српској 
републици БиХ 

СВЕТЛАНА 

СТОЈИСАВЉЕВИЋ‐ШАТАРА 
13.00‐13.30 Дискусија   

пауза за ручак 
14.30‐16.00 Радионице ДРАГАНА ПРОТИЋ 

АНИТА ТИКВЕЦКИ 
16.00‐17.00 ТЕСТ И РЕЗУЛТАТИ 

17.00‐17.30 ДОДЕЛА ДИПЛОМА И ЗАКЉУЧЦИ  
 


