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РУКОВОДИОЦИ КОНГРЕСА: 
ДДООЦЦ..  ДДРР  ППРРЕЕДДРРААГГ  ББРРККИИЋЋ, Медицински факултет Универзитета у Београду, Институт за медицинску физиологију и  
PPRROOFF..  DDRR  AALLEESSSSAANNDDRROO  MMAARRRROONNII, Medical University of Piza, Italy, Visiting Professor, School of Medicine, University of Belgrade 

 

О КОНГРЕСУ: Медицинском факултету, Универзитета у Београду и Специјалној болници за хипербаричну медицину, 
Београд, припала је част да буду домаћини 19-тог Интернационалног конгреса хипербаричне медицине. Иако носи 
назив „Интернационални конгрес“ то је заправо једина светска организација у овој области медицине, основана још 
1963. године. Конференције се одржавају сваке треће године, сваки пут на другом континенту. 

Конгресне активности ће се одвијати у оквиру пет тематских сесија за усмана излагања и две сесије за постер 
презентације. Еминентни стручњаци ће одржати 10 предавања по позиву, а очекује се да ће бити преко 50 усмених 
излагања и преко 50 постер презентација. 

Предавачи са свих континената (из преко 15 европских земаља, Сједињених Америчких Држава, Русије, Јапана, 
Израела, Аустралије, Новог Зеланда, Аргентине, Египта и др.) приказаће резултате и искуства из свакодневне праксе из 
њихових центара за хипербаричну и подводну медицине.  

У оквиру прве сесије под насловом «Подводна медицина: Патогенеза декомпресионе болести ДЦИ, терапија и не 
декомпресивни поремећаји код рониоца», сумираће се досадашња сазнања у вези петогенезе декомпресионе болести 
(ДЦИ), утицај људског фактора на њен ток, подаци из епидемиолошких судија о ДЦИ и савремени терапеутски 
протоколи који се примењују у санирању њених последица. Приказаће се и најновија техничка и технолошка 
достигнуће из области подводне медицине. Указаће се на бенефите који су произишли из домена комерцијалног 
роњења у оквиру рекреационог и спортског роњења. 

У оквиру друге сесије под насловом «Хипербарична оксигенотерапија (ХБОТ): базична истраживања, клиничка 
истраживања и финансијска ефекасност», биће приказани примери текућих «на доказима засниваних» клиничких и 
базичних истраживања. Сагледаће се до сада постигнути резултати, указати на недостатке досадашњих студија и 
промовисти могућности за унапређење квалитета истих. Сагледаће се и економски аспекти („cost benefit“) примене 
хипербаричне оксигенације како у односу на здравствени систем тако и у одосу на пацијенте.  

У оквиру треће сесије под насловом «Хипербарична оксигенотерапија и етичка питања: како даље? (дебата за и 
против)» повешће се дискусија по питању потребе за спровођењем двоструко слепих рандомизираних студија, код 
медицинских стања која могу угрозити живот пацијента, посебно у технолошки захтевној области као што је 
хипербарична и подводна медицина.  

У оквиру четврте сесије под насловом «Потенцијалне индикације за ХБОТ», изнеће се и аналиазирати разултати 
најновијих студија, на основу којих ће се покренути дебате о оправданости уврштавања нових индикација за примену 
хипербаричне оксигенације у медицинској пракси (у области неуролошких обољења, примена ХБО у онкологији, 
примена ХБО у трауматологији).   

У петој сесији под насловом «Клиничка ХБО», поред приказа најновијих достигнућа у клиничкој примени 
молекулског кисеоника под повишеним притиском, обратиће се пажња и на професионалне ризике које са собом носи 
рад у центрима за хипербаричну и подводну медицину. Посебно ће се указати на најновије стандарде и мере опреза 
које се морају примењивати приликом употребе гаса под повишеним притиском у медицинске сврхе.  

Конгрес ће представљати јединствену прилику за здравствене раднике из наше земље да у директном контакту са 
најеминентнијим експертима из области хипербаричне и подводне медицине, размене искуства и добију директан 
увид у најсавременије трендове у овој области. Овај скуп добија на додатном зачају из аспекта афирмације ове 
медицинске гране, за чију примену у свакодневној клиничкој пракси постоје јасне индикације у оквиру нашег 
здравственог система, које нису у адекватној мери искоришћене. Нажалост, у нашој земљи се витално угрожени 
пацијенти (тровање CO, декомпресиона болест и гасна емболија) где је хипербарична оксигенотерапија управо 
терапија избора, се због слабе информисаности струковне популације у неадекватној мери усмеравају ка центрима за 
хипербаричну медицину.  

ЦИЉ КОНГРЕСА је сагледавање нових индикације за примену хипербаричне оксигенације (ХБО) у клиничкој пракси, 
усавршавање протокола фундаменталних и клиничких истраживања у области примене ХБО, приказ савремених 
трендова у подводној медицини, нова сазнања у вези патогенезе декомпресионе болести , као и технички и 
технолошки аспекти примене кисеоника под притиском у медицинској пракси - „Cost benefit“. 

МЕТОДЕ РАДА: предавања, решавање клиничких проблема 
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ПРЕДАВАЧИ: Prof. Emeritus Dirk Bakker (Medical Center, Univеsity of Amsterdam, Netherlands), Dick Clarke (Director, 
Baromedical Research Foundation, Columbia, South Carolina, USA), Ass. Prof. Dr Med Sci Tiit Mathiesen (Karolinska Institute, 
Sweden), Prof. Dr Med Sci Michael Bennett (Prince of Wales Clinical School, Australia), Dr Petar Denoble MD, DSc (Divers Alert 
Network, USA), Prof. Dr Med Alessandro Marroni (Medical University of Piza, Italy, Visiting Professor, School of Medicine, 
University of Belgrade), Ass. Prof. Dr Med Sci Simon Mitchell (The Univesity of Auckland, New Zealand), Senior Lecturer Shai 
Efrati (Tel-Aviv University, Israel), Prof. Dr Med Sci Đorđe Radak (Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija), Prof. Dr 
Med Sci MarkoBumbaširević (Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija), Doc. Dr Med Sci Predrag Brkić (Medicinski 
fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija) 

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, анестезиолози са реаниматологијом, интернисти, ортопеди, инфектолози, хирурзи, 
кардиолози, медицинске сестре, здравствени техничари  

БРОЈ ПОЛАЗНИКА: максимално 250 

ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ: 10.000,00 динара 
 

 
 

 
 

 

 
 

ППРРООГГРРААММ  JJEE  ААККРРЕЕДДИИТТООВВААНН  ООДД  ССТТРРААННЕЕ  ЗЗДДРРААВВССТТВВЕЕННООГГ  ССААВВЕЕТТАА  РРЕЕППУУББЛЛИИККЕЕ  ССРРББИИЈЈЕЕ  
ССАА  1100  ППООЕЕННАА  ЗЗАА  ППООЛЛААЗЗННИИККЕЕ  ККООННГГРРЕЕССАА 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  ППРРИИЈЈААВВЉЉИИВВААЊЊЕЕ  ЗЗАА  ККООННГГРРЕЕСС ЈЕ ОБАВЕЗНО  
И ВРШИ СЕ ЦЕНТРУ ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ   

ЕЕ--MMAAIILL::  kkoonnttiinnuuiirraannaaeedduukkaacciijjaa@@mmeedd..bbgg..aacc..rrss  ИИЛЛИИ  ННАА  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННЕЕ  001111//3366  3366  336633  ИИ  001111//3366  3366  336644  

 ТТРРООШШККООВВИИ  ЕЕДДУУККААЦЦИИЈЈЕЕ СЕ УПЛАЋУЈУ НА ТЕКУЋИ РАЧУН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  
840-1139666-89, ПОЗИВ НА БРОЈ RP – 481/1 - 742121 

 ФФИИННААННССИИЈЈССККАА  ССЛЛУУЖЖББАА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  - ФАКС 011 36 36 314 

 ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА ЗА ТРОШКОВЕ ЕДУКАЦИЈЕ - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И ФАКС - 36 36 317 

 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИСТИГЛИМ УПЛАТАМА ЗА ЕДУКАЦИЈУ - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН - 36 36 306  

ПИБ Медицинског факултета у Београду: 100221404 
  

***   ППООТТВВРРДДАА О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ СЕ ПРЕДАЈЕ ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ ***    
 

 

 

 
 

   
ДЕТАЉНИЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: http://ichm2017.com/  
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