


Поштоване колеге,

Велико нам је задовољство да Вас обавестимо да ће поводом обележавања Светског дана 
гласа бити одржан Међународни ОРЛ Симпозијум 24. априла 2009. године у Београду.

Идеја за формирањем једне референтне установе, која би била стручна и научна матица за 
све активности на пољу феномена комуникације, у овом делу Европе је остварена. Отварањем 
фонијатријских одељења широм Србије и у околним земљама, стекли су се услови за формирање 
Центра за лечење поремећаја комуникације, што се и остварило у јесен 2008. године. 

Овим кораком се прикључујемо светској мрежи установа које се баве поремећајима 
комуникације. Потпуно је логично да је једна од првих активности обележавање Светског дана 
гласа, први пут у југоисточној Европи. 

Реч је о манифестацији која је широм света присутна већ 10 година. Водећа тема за април 
2009. године је промоција здравог гласа и одржавање вокалне хигијене, са посебном 
пажњом посвећеном професионалном гласу. Размена информација са светским стручњацима 
из ове области обогатиће нашу праксу, истовремено нећемо пропуститу шансу да дамо 
оригинални допринос општем развоју сазнања о феномену комуникације. Светски дан гласа 
је прилика да се стручној јавности и целокупној популацији укаже на значај очувања овог 
комуникационог канала. 

Посебна брига биће посвећена гласу и говору најмлађег дела популације. Од самог 
зачетка, већ интраутерино, одговарајућим тријажним дијагностичко терапијским поступцима, 
као и едукативним деловањем, могуће је спречити развој говорне патологије у циљу очувања 
језика као битног чиниоца идентитета једног народа. 

Један од најважнијих задатака у наредном периоду јесте увођење стандарда у 
области оториноларингологије, фонијатрије, ларингологије и аудиологије, како у 
дијагностичким тако и у терапијским поступцима, у домену вокалне културе у свим, посебно 
у јавним установама и медијима, у оквиру медиколегалних активности, и то из здравственог, 
социјалног и пензионог аспекта поремећаја комуникације у нивоу системске едукације и бриге 
о здрављу вокалних професионалаца.

Такође, основни циљ је развој свести о значају очувања гласа, говора, језика и слуха. Дубоко 
смо уверени да ће неговање вокалне културе допринети развоју друштва у целини.
Добар глас се чује далеко...

Позивамо Вас да узмете учешће на предстојећем Симпозијуму и активно се прикључите 
обележавању Светског дана гласа по први пут и у нашој земљи . 

С поштовањем, 

Проф. др Војко Ђукић
Директор
Институт за ОРЛ и МФХ, КЦС



ПРЕДАВАЧИ ПО ПОЗИВУ

 

Prof. dr  Marc Remacle Професор у Универзитетској болници Монт-Годин 
 Авоар, Белгија 
 Почасни председник Европског ларинголошког удружења 
 Генерални секретар Европске академије за оториноларингологију

Проф.  др Војко Ђукић  Редовни професор и Шеф Катедре за оториноларингологију 
 Медицинског факултета у Београду  
 Директор Института за оториноларингологију и максилофацијалну 
 хирургију Клиничког центра Србије у Београду 
 Председник Оториноларинголошке секције Српског лекарског друштва

Prof. dr Hans Eckel  Председник Европског ларинголошког удружења 
 Професор и шеф оториноларинголошке клинике  
 Клагенфурт, Аустрија 

Проф. др Владимир Костић  Члан Српске академије наука и уметности 
 Шеф Катедре за неурологију Медицинског факултета у Београду 
 Директор Института за неурологију  
 Клиничког центра Србије у Београду

Доц. др Јовица Миловановић Доцент Катедре за оториноларингологију  
 Клиничког центра Србије у Београду 
 Начелник Одељења  у Институту за оториноларингологију и 
 максилофацијалну хирургију Клиничког центра Србије у Београду 
 Потпредседник Оториноларинголошке секције  Српског лекарског друштва

Prof. dr Frederik Dikkers Генерални секретар Европског ларинголошког удружења 
 Професор Оториноларинголошке клинике Универзитетског 
 медицинског центра  Гронинген, Холандија

Prof. dr Sergije Jovanović  Потпредседник Клинике за оториноларингологију,  
 хирургију главе и врата и пластичну хирургију  
 Берлин, Немачка

Проф.  др Предраг  Станковић Ванредни професор Катедре за оториноларингологију  
 Медицинског факултета у Београду 
 Начелник Одељења фонијатрије Института за оториноларингологију 
 и максилофацијалну хирургију Клиничког центра Србије у Београду

Dr Andreas Albers  Оториноларинголог Клинике за оториноларингологију, 
 хирургију главе и врата и пластичну хирургију  
 Берлин, Немачка.

Прим. др Милан Вукашиновић  Оториноларинголог фонијатар у Одељењу фонијатрије  
 Института за оториноларингологију и максилофацијалну 
 хирургију Клиничког центра Србије у Београду

 Prof. dr Eric D. Blom Ванредни професор у Клиници за хирургију главе и врата 
 Индианополис, САД



ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
 

Проф.  др Војко Ђукић  
Председник Редовни професор и Шеф Катедре за оториноларингологију 
 Медицинског факултета у Београду  
 Директор Института за оториноларингологију и максилофацијалну 
 хирургију Клиничког центра Србије у Београду 
 Председник Оториноларинголошке секције Српског лекарског друштва

Проф.  др Предраг  Станковић Ванредни професор Катедре за оториноларингологију  
 Медицинског факултета у Београду 
 Начелник Одељења фонијатрије Института за оториноларингологију 
 и максилофацијалну хирургију Клиничког центра Србије у Београду

Доц. др Јовица Миловановић Доцент Катедре за оториноларингологију  
 Клиничког центра Србије у Београду 
 Начелник Одељења  у Институту за оториноларингологију и 
 максилофацијалну хирургију Клиничког центра Србије у Београду 
 Потпредседник Оториноларинголошке секције  Српског лекарског друштва

Прим. др Милан Вукашиновић  Оториноларинголог фонијатар у Одељењу фонијатрије  
 Института за оториноларингологију и максилофацијалну 
 хирургију Клиничког центра Србије у Београду



ПРОГРАМ 

БЕОГРАД, 24.04.2009.

08.00 -  09.00 ДОЧЕК И РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА  

09.00 – 09.30 ОТВАРАЊЕ И ПОЗДРАВНА РЕЧ   

09.30 – 10.00  Ендоскопска хирургија карцинома главе и врата; 
  од  угљендиоксидног ласера до робота 

  Prof. dr Marc Remacle

10.00 – 10.15 Фонохирургија данас и сутра 

  Проф. др Војко Ђукић

10.15 – 10.45 Квалитет живота и глас пацијената са 
  карциномом ларинкса 

  Prof. dr Hans Eckel

10.45 – 11.00 Говор и неуролошки поремећаји 

  Проф. др Владимир Костић

11.00 – 11.15 Историјат ларингологије у Србији 

  Доц. др Јовица Миловановић

11.15 – 11. 45 Кафе пауза

11. 45 – 12.30 Савремени аспект бенигних промена у ларинксу 

  Prof. dr Frederik Dikkers

12.30  -  13.00 Ласер асистирана ендоскопска хирургија
  карцинома ларинкса 

  Проф. др Сергије Јовановић

13.00 – 13.15  Значај гласа и говора у савременој комуникацији 

  Проф. др Предраг Станковић

13.15 – 13.30 Робот информатичка класификација промуклости
  употребом психоакустичке скале параметара гласа 

  Dr Andreas Albers

13.30 – 13.45   Најчешће грешке у дијагностици промуклости 

 Прим. др Милан Вукашиновић

13.45 – 15.00  Ручак

15.00 – 17.00 Трахеоезофагусна вокална протеза- 
  Инструкциони курс
  Prof. dr Eric D. Blom 

20.00   СВЕЧАНА ВЕЧЕРА    



МЕНАЏМЕНТ КООРДИНАТОР

Д р  П е т р а  М а р к о в и ћ а  1 2
11080 Земун -  Београд Србија
Т е л .  +  3 8 1 . 1 1 . 3 1 6 0 . 6 2 5
 +  3 8 1 . 1 1 . 2 1 9 6 . 5 3 0
 +  3 8 1 . 1 1 . 3 7 3 1 . 5 3 6
Ф а к с  +  3 8 1 . 1 1 . 3 1 6 0 . 8 6 2
E-mail: a r i a team@yubc .ne t

КОТИЗАЦИЈА:	 12.000	дин.

*	 ПДВ	укључен	у	цену

Учешће	на	Симпозијуму	и	Курсу	биће	бодовано	у	складу	са 

 Правилником о	ближим	условима	за	спровођењe	континуиране	едукације		

за	здравствене	раднике


