Oрганизациони одбор:
Проф. др Љиљана Трајковић Павловић, председница
Прим. mr. sci. med. Андрија Шрек
Проф. др Миомир Никшић

Проф. др Драгојло Обрадовић
др Александра Јанковић
Проф. др Сања Бијеловић
Весна Зечевић, нутрициониста

9.00-9.30
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30

Програмски/ Научни одбор
Проф. др Бато Кораћ, председник
Проф. др Слађана Шобајић
Проф. др Будимка Новаковић
Проф. др Иван Станковић
Проф. др Душица Стојановић
Проф. др Славица Рађен
Проф. др Марина Ђорђевић Никић

11.30-12.00

Циљ семинара је да здравствени радници и други стручњаци, који раде у
институцијама примарне здравствене заштите, посебно они који раде у
јавном здрављу и приватним здравственим установама, прехрамбени
технолози, нутриционисти али и други заинтересовани стручњаци који се
баве храном и исхраном, унапреде знање о међународно усвојеним
принципима о вредновању резултата научних студијa, значају употребе тих
резултата при изради препорука за исхрану здравих особа и појединих
популационих група под ризиком за развој масовних незаразних болести
(МНБ). Најеминентнији домаћи стручњаци презентоваће препоруке
Светске здравствене организације и других мађународних организација као
резултате релевантних домаћих и страних студија у овој области. Свим
полазницима биће омогућено да активним учешћем, у две радионице,
унапреде практичне вештине у изради препорука за исхрану здравих особа,
и да им, на разумљив начин, пренесу знање о правилном избору врсте и
количине широко доступних намирница како би очували своје здравље,
односно редуковали присуство фактора ризика, повезаних са неправилном
исхраном, за развој МНБ.

13.50-14.10

12.00-13.00

13.00-13.30
13.30-13.50

14.10-14.30
14.30-14.50

14.50-15.10
15.10-15.50

15.50-16.10

16.10- 17.40
17.40-18.00
18.00

ПРОГРАМ
Пријава учесника
Улазни тест
I Радно председништво: Кораћ Б, Шипетић С, Васиљевић Н
Савремени погледи на значај правилне исхрaне становништва
Васиљевић Н, Медицински факултет, Београд
Значај исхране за оптерeћеност друштва болестима
Шипетић С, Медицински факултет, Београд
Дијетарне клиничке студије: евалуација и нутритивне препоруке
засноване на доказима
Ристић Медић Д, Институт за медицинска истраживања, Београд
Просторни контекст, статус ухрањeности и хроничне незаразне
болести
Јовић Д, Институт за јавно здравље Србије, Београд
Радионица: Процена ризика за развој кардиоваскуларних болести на
индивидуалном и популационом нивоу. Модератори: Велицки Р,
Нинковић-Мрђеновачки О
Пауза
II Радно председништво: Кораћ Б, Шобајић С, Ђорђевић Б
Унос и биомаркери статуса фолата код жена у репродуктивном
периоду у Србији
Зековић М, Институт за медицинска истраживања, Београд
Гојазност и здравствено понашање
Гудељ Ракић Ј, Институт за јавно здравље Србије, Београд
Веза између гојазности и канцера дојке код пременопаузалних жена
Калезић А1, Удицки М2, Срдић Галић Б2, 1Институт за биолошка
истраживања “С. Станковић”, Београд; 2Медицински факултет, Нови Сад
Утицај влакана у оквиру дијетарне интервенције на ризик за развој
дијабетеса тип 2 код гојазних особа са поремећајем гликорегулације
Додевска М1, Ђорђевић Б2, 1Институт за јавно здравље Србије;
2Фармацеутски факултет, Беогрaд
Медитеранска исхрана и ризик за развој корoнaрне болести
Велицки Р, Медицински факултет, Нови Сад
Aнализа фактора понашања хипертензивних особа битних за
одржавање висине крвног притиска
Нинковић-Мрђеновачки О1, Бијеловић С2, 1Институт за јавно здравље
Србије, Београд; 2Медицински факултет, Нови Сад
Улога пробиотика у третману неалкохолне масне болести јетре:
студија на животињама
Ивановић Н, Фармацеутски факултет, Београд
Радионица: Врста и квалитет података битних за израду препорука за
исхрану становништва. Модератори: Јовић Д, Гудељ Ракић Ј
Завршни тест и евалуациона анкета
Додела сертификата

Информације учесницима
Котизација за учеснике:
Редовна цена за:
Појединце ......................................................3.500,00 динара
Привредне организације.............................15.000,00 динара
(с правом на изложбени простор за своје производе)
Цена котизације за:
Чланове Друштва за исхрану Србије и
Чланове Секције за хигијену Српског лекарског друштва
(уз потврду о плаћеној чланарини)
До 30.05.2019.год.....................................1.500,00 динара
Од 01.06.2019.год.....................................2.000,00 динара
Котизација обухвата учешће и издавање сертификата о учешћу на
семинару. Котизација се може уплатити искључиво преко жиро
рачуна Друштва за исхрану Србије на број 325-9500600061759-43.
Годишња чланарина Друштва за исхрану Србије, у износу од
1000,00 динара, омогућава смањење цене котизације за учешће на
стручним скуповима које ово друштво организује и нижу цену
часописа »Храна и исхрана«. Уз уплату чланарине, неопходно је
попунити захтев за чланство на обрасцу који се налази на сајту
Друштва на страници ЧЛАНСТВО и доставити исти е-поштом на:
ljilja.t.p@gmail.com.
Пријава учешћа је обавезна. За све информације обратити се на
телефон 062 86 220 67 или путем e-поште: ljilja.t.p@gmail.com.
За податке потребне за регистрацију фактура обратити се на тел.
063 8455591 или е-поштом vanja.todorovic@hotmail.com

ДРУШТВО ЗА ИСХРАНУ СРБИЈЕ

у сарадњи са
СЕКЦИЈОМ ЗА ХИГИЈЕНУ
СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА
у оквиру 25. сусрета нутрициониста
организује
Семинар са темом
НОВИ ТРЕНДОВИ У ИСХРАНИ:
ЗНАЧАЈ УПОТРЕБЕ РЕЗУЛТАТА НАУЧНИХ
СТУДИЈА У ИЗРАДИ ПРЕПОРУКА ЗА
ИСХРАНУ СТАНОВНИШТВА
Програм је акредитован код Здравственог савета Министарства
здравља, као национални курс I категорије број Б-75/19, за
лекаре, фармацеуте, биохемичаре и дијететичаре -нутриционисте.
Учесници добијају 6 бодова.

Београд, 11. јун 2019. године
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
БЕОГРАД-ЗЕМУН, НЕМАЊИНА 6

