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СЕСИЈА 1.
Председавају

академик Владимир С. Костић
академик Небојша Радуновић

09.30–09.50
Уводна реч

Председник Одбора за биомедицинска 
истраживања академик Љубисав Ракић

Председник САНУ академик Владимир С. Костић
Председник Одбора за хуману репродукцију 

академик Небојша Радуновић
09.50–10.10

Modern Europe: where have all the conceptions gone?
Проф. др Гедис Грудзинскас

10.10–10.30
Гојазност и поремећаји репродукције

Проф. др Драган Мицић
10.30–10.50

Допринос асистиране репродукције у борби 
против беле куге

Проф. др Небојша Радуновић
10.50–11.10
Дискусија

11.10–11.30
Кафе пауза

СЕСИЈА 2.
Председавају

академик Драган Мицић
академик Љубисав Ракић

11.30–11.50
Рађање или одумирање централне Србије

Проф. др Слободан Арсенијевић
11.50–12.10

Витални догађаји као одраз здравља нације и 
функционисања здравственог система

Доц. др Драган Илић
12.10–12.30

Утјецај националног  програма дијагностике и 
лијечења неплодности на демографска гибања

Проф. др Вељко Влаисављевић
12.30–12.50

Фактори ризика настанка порођајних повреда 
Третман и могућа превенција
Проф. др Зоран Кривокапић

12.50–13.10
Дискусија

13.10–14.00
Пауза за ручак

СЕСИЈА 3.
Председавају

академик Душица Лечић Тошевски
проф. др Снежана Ракић

14.00–14.20
Психогени стерилитет - Митови и чињенице

Проф. др Душица Лечић Тошевски
14.20–14.40

Ендокрини реметиоци и утицај на фертилитет
Проф. др Ђуро Мацут

14.40–15.00
Животна доб жене као фактор рађања
Проф. др Ана Митровић Јовановић

15.00–15.20
Померање границе рађања. АРТ код жена након 

40-те године живота и перинатални исход
Проф. др Снежана Ракић

15.20–15.40
Дијабетес мелитус – утицај на природни 

прираштај
Проф. др Небојша Лалић

15.40–16.00
Како смањити материјални морбидитет у Србији

Проф. др Тихомир Вејновић
16.00–16.30
Кафе пауза

СЕСИЈА 4.
Председавају

академик Небојша Лалић
проф. др Александар Стефановић

16.30–16.50
Савремено лечење гинеколошких малигнитета у 

циљу очувања репродуктивног здравља – 
конзервативни приступ

Проф. др Александар Стефановић

16.50–17.10

Конзервативни третман оваријалног карцинома
Проф. др Саша Кадија

17.10–17.30
Онкофертилитет код нас и у свету 

- потреба за повезивањем
Доц. др Катарина Јеремић

17.30–17.50
Очување плодности модерном контрацепцијом

Др Катарина Седлецки
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СЕСИЈА 5.
Председавају

проф. др Светлана Спремовић Рађеновић
проф. др Љиљана Мирковић

09.30–09.50
Да ли су матичне ћелије крај недостатка гамета?

Проф. др Миодраг Стојковић 

09.50–10.10
Значај неинвазивног откривања конгениталних 
аномалија гениталних органа за ферилитет 

популације
Доц. др Александар Јуришић 

10.10–10.30
Улога гинеколошке ендокринологије у повећању 

стопе рађања у Србији
Проф. др Светлана Спремовић Рађеновић

10.30–10.50
Потенцијални ефекат перинатолошких одлука на 

здравље будућих нараштаја
Проф. др Оливера Контић Вучинић

10.50–11.10
Фетално порекло адултних обољења

Проф. др Љиљана Мирковић

11.10–11.30
Кафе пауза

СЕСИЈА 6.
Председавају

проф. др Синиша Стојић
проф. др Ивана Новаковић

11.30–11.50
Перинатолошка заштита у условима и времену у 

коме живимо
Проф. др Синиша Стојић

11.50–12.10
Молекуларна Фетопатологија

Проф. др Јелена Мартиновић Боуриел

12.10–12.30
Генетичко саветовање и пренатална дијагностика 

изазови и дилеме
Проф. др Ивана Новаковић

12.30–12.50
Психо-социјални и етички аспекти канцера 

удруженог са трудноћом
Проф. др Весна Кесић

12.50–13.10
Дискусија

13.10–14.00
Пауза за ручак

СЕСИЈА 7.
Председавају

проф. др Жељко Миковић
проф. др Оливера Контић Вучинић

14.00–14.20
Могућности откривања неправилности у развоју 

плода током прве половине трудноће
Доц. др Јелена Стаменковић

14.20–14.40
Аномалије респираторног система фетуса и 

могућности терапије IN UTERO
Проф. др Дејан Филимоновић

14.40–15.00
Етиолошка диференцијација хабитуалних 

побачаја – савремени погледи
Проф. др Жељко Миковић

15.00–15.20
Кафе пауза

СЕСИЈА 8.
Председавају

проф. др Тихомир Вејновић
проф. др Снежана Плешинац

15.20–15.40
Урођене аномалије фетуса 

– колико смо заиста добри?
Проф. др Снежана Плешинац

15.40–16.00
О феномену одлагања рађања деце у Србији

Проф. др Мирјана Рашевић
16.00–16.20

Начин завршавања порођаја после ИВФ-а
Проф. др Тихомир Вејновић

16.20–16.40
Дискордантан раст близанаца
Асс. др Весна Мандић Марковић

16.40–16.50
Слободна саопштења – орална презентација:

„Бела куга“ – болест која прети, Боро М. Вујасин
16.50–17.00

Затварање симпозијума
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