Трећи конгрес педијатара Србије
са међународним учешћем

ПОЗИВНО ПИСМО
Поштоване колегинице и колеге, драги гости,
Трећи конгрес педијатара Србије, у организацији Удружења педијатара Србије,
одржава се од 20. до 23. септембра 2018. године у Врњачкој Бањи, најпознатијој и
најпопуларнијој бањи Србије. Лековита својства воде из седам природних извора, којима Бања
дугује своју репутацију, позната су још од 2. века п.н.е. и лоцирана су у прелепом парку,
препуном скулптура и љупких примера архитектуре из ранијих времена. Данас је Бања водећи
туристички и рекреативни центар Србије, са вeома богатим садржајима за лечење, одмор и
рекреацију. Недалеко од ње су и манастири под заштитом Унеска, подсетници на рану
европску цивилизацију.
За теме Конгреса изабране су оне за које верујемо да су значајне и интересантне за
најшири круг педијатара, а истовремено су међу најактуелнијима у нашој свакодневној пракси.
Наши најистакнутији стручњаци и реномирани гости из иностранства у уводним
излагањима представиће актуелно стање и отворена питања у тематским областима Конгреса.
У усменим саопштењима и на постерима биће представљени радови који одражавају
активност и научни и стручни потенцијал педијатара Србије и суседних земаља.
И поред низа тешкоћа са којима се суочавају у свакодневном раду, укључујући све веће
оптерећење проузроковано непотпуним занављањем кадра и увођењем нових обавеза,
педијатри Србије су у периоду између два конгреса остварили вредне резултате у очувању и
унапређењу здравља деце и омладине. То је постигнуто захваљујући утемељености своје
активности на потврђеним вредностима система здравствене заштите деце и омладине, као и
непрестаним улагањем у сопствено усавршавање, истрајност и посвећеност професији.
Улагање у здравље и развој деце од кључног је значаја за будуће здравље и напредак
друштва. Дечји лекари, заступници деце у питањима здравља, желе да на овом Конгресу дају
подстицај и допринос креаторима здравствене политике, али и другим друштвеним
чиниоцима и целокупној јавности, за предузимање мера којима треба да се унапреди здравље
деце и омладине, да се оснажи капацитет педијатара и других лекара који брину о здрављу
деце и да се здравствена заштита и здравствена служба у свим својим елементима прилагоде
потребама деце и омладине.
Надамо се да ће програм Конгреса испунити ваша очекивања и да ћемо активним
учешћем на Конгресу, кроз размену искустава, обогатити наша знања. Верујемо да ће и овај
Конгрес представљати нов и снажан допринос унапређењу здравствене заштите најмлађих и
научном и стручном напретку педијатрије у Србији.
Желимо вам успешан рад и и пријатан боравак у Врњачкој Бањи и у Србији.
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