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

 

ППррооддееккаанн  ззаа  ккооннттииннууииррааннуу  ммееддииццииннссккуу  ееддууккаацциијјуу  
ППрроофф..ддрр  ВВеессннаа  ББјјееггооввиићћ--ММииккааннооввиићћ 

 

 

 

ННООВВИИННЕЕ  УУ  ДДЕЕММЕЕННЦЦИИЈЈААММАА  ((UUPPDDAATTEE  OONN  DDEEMMEENNTTIIAA))  
5. и 6. април 2019., од 900h, СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ, БЕОГРАД 

 

РУКОВОДИОЦИ СЕМИНАРА: проф. др Елка Стефанова и академик проф. др Владимир Костић,  
Медицински факултет Београд, Институт за неурологију КЦС 

 

 

О СЕМИНАРУ: Овогодишњи семинар „Новине у Деменцијама„ има за главну тему веома атрактивну проблематику 
деменција, са посебним освртом на неуродегенеративне представнике ове болести. На првом  месту једна веома важна 
тема која је увек изазивала велике контроверзе биће обрађена детаљно на овом семинару, са посебним освртом на 
разграничење између нормалног старења и деменције и колико старење има утицај на развој деменције. На овом 
семинару по први пут полазници ће имати прилику да се упозанју  са посебним когнитивним статусом који се назива 
„субјективни когнитивни поремећај“. у смислу дефинисања истог,  да ли се то стање разликује од нормалног старења. 
Једна сесија ће бити посвећена најчешћој деменцији, Aлцхајмеровој болести, као неуродегенаративног обољења са 
преваленцом од 6-10 % код особа старијих од 65 година, које има велики утицај на свеукупни квалитет живота 
пацијената, као и њихових породица и његоватеља. Постављање адекватне дијагнозе на почетку болести је отежано јер 
су симптоми подмукли, споро се развијају и често није лако направити границу између нормалног старења, благог 
когнитивног поремећаја, депресије и деменције у том старосном узрасту. И ако постојеће терапијске могућности не 
пружају потпуно решење већ представлјају само симптоматско лечење, веома је важно правовремено започети 
терапију постојећим лековима јер су досадашње вишегодишње студије показале бенефит како на плану свакодневног 
функционисанја тако и на квалитет живота. Посебно је важно да нагласимо да ће полазници имати могућност да науче 
најновија сазнања из пбласти  генетике деменције где је направљен  значајан пробој на плану фронтотемпоралне 
лобарне дегенерација (ФТЛД). ФТЛД подразумева спектар клиничких, патолошких и генетичких хетерогених 
неуродегенеративних поремећаја повезаних са атрофијом фронталних и темпоралних режњева. ФТЛД спектар 
представља један од најзначајнијих узрока деменције са раним почетком, са најчешћим јављањем између 45. и 64. 
године старости. Актуелно не постоји званична специфична терапија за ФТЛД, у употреби је симптоматска терапија 
која је усмерена на бихејвиоралне и психолошке поремећаје. Деменција са Лeвијевим телима упркос литературним 
подацима представља највећи дијагностички проблем и најчешће је подцењена дијагноза. На овом семинару 
направићемо велики напор да подигнемо свесност о непрепознавању ове форме деменције и да укажемо на основне 
карактеритике ове болести. У светлу могућих нових терапијских могућности, а посебно оних који могу да утичу на ток 
болести, овај курс има амбициозни задатак не само да покаже основне клиничке карактеристике и поступак у 
постављању дијагнозе, већ и да прикаже најсавременије начине како да са великом сигурношћу посумњамо и 
потврдимо ове дијагнозе, посебно рано на почетку или у продромалним фазама болести са посебним акцентом на 
биолошке биомаркере у крви и цереброспиналној течности, као и на важност старих и нових визуализационих метода 
који су у употреби. Биће приказани најсавременији приступи у лечењу деменција, која нас очекују. Посебно ће бити реч 
о биолошкој терапији и примени моноклоналних антитела који се налазе у последњим фазама клиничких студија. 
Истовремено полазници ће да науче и о другим терапијским покушајима, који исто тако могу да мењају ток болести. На 
крају , али не од најмањег значаја, полазници треба да се упознају са могућим превентивним мерама који могу да утичу 
на развој благог когнитивног поремећаја и деменције, посебно на плану исхране и промене других свакодневних 
навика. 

ЦИЉ СЕМИНАРА је упознавање полазника са: биолошким и ћелијским основама старења мозга и неуродегенерације; 
клиничким карактеристикама особа са субјективним и благим когнитивним поремећајем као и факторима који 
доводе до прогресије ка деменцији; патолошким процесима који леже у основи Алцхајмерове болести и њиховим 
биомаркерима са импликацијама за њихову употребу у свакодневној клиничкој пракси; патолошким основама и 
клиничком експресијом фронто темпоралне деменције; новинама из области деменције са Левијевим телима и 
когнитивних поремећаја у Паркинсоновој болести; корисношћу савремених дијагностичких метода, као што су 
магнетна резонанца и генетске анализе у раном постављању дијагнозе деменције; као и терапијским стратегијама 
у области деменција. 

МЕТОДЕ РАДА: предавања, решавање клиничких проблема 

ПРЕДАВАЧИ: Академик проф. др Владимир Костић, Проф. др Gunhild Waldemar, Проф. др Wiesje van de Filer, Проф. 
др Patrizia Meccoci, Проф. др Agneta Nordberg, Проф. др Sebastiaan Engelborghs, Проф. др Ian Mc Keith, Проф. др 
Alessandro Padovani, Проф. др Marcus Otto, Проф. др Елка Стефанова, Асист. др Тања Стојковић, Проф. др Fredrica 
Agosta, Проф. др Иванка Марковић, Проф. др Ивана Новаковић, Проф. др Nicholas Scarmeos, Проф. др Bengt 
Winbland, Проф. др Lutz Frolish, Проф. др Magda Tsolaki, Асист. др Горана Мандић-Стојменовић, Дипл психолог 
Биљана Салак Ђокић 

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари 

БРОЈ ПОЛАЗНИКА: 250 
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ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ: 1.200,00 динара 
 
 

 
 

 

 
 

ППРРООГГРРААММ  JJEE  ААККРРЕЕДДИИТТООВВААНН  ООДД  ССТТРРААННЕЕ  ЗЗДДРРААВВССТТВВЕЕННООГГ  ССААВВЕЕТТАА  РРЕЕППУУББЛЛИИККЕЕ  ССРРББИИЈЈЕЕ  
ССАА  77  ППООЕЕННАА  ЗЗАА  ППООЛЛААЗЗННИИККЕЕ  ССЕЕММИИННААРРАА 

 

  
  

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

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

 ТТРРООШШККООВВИИ  ЕЕДДУУККААЦЦИИЈЈЕЕ СЕ УПЛАЋУЈУ НА ТЕКУЋИ РАЧУН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  
840-1139666-89, ПОЗИВ НА БРОЈ RP – 531/1 - 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 ***  
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