
ПРЕДМЕТ: Понуда за соработка и учество на 4-от Конгрес на лекари по општа 
и семејна медицина,

П о ч и т у в а н и,

Со големо задоволство  Ве покануваме на Четвртиот конгрес на Здружението 
на лекари по општа и семејна медицина на Македонија(ЗЛОМСМ) со 
меѓународно учество, кој ќе се одржи во Охрид ( Хотел Метропол и Белви) во 
периодот од 14-ти до 17-ти април 2016 година.  ЗЛОМСМ е член на Македонското 
лекарско друштво како и полно правен член на светското и европското 
здружение на лекари по општа и семејна медицина(WONCA World, WONCA 
Europe) и Асоцијацијата на лекари по општа и семејна медицина на Југоисточна 
Европа(AGPFMSEE).  Конгресот ќе понуди широк дијапазон на работилници, 
предавања, дискусии за актуелните теми и предизвици кои ја засегаат семејната 
медицина и примарната здравствена заштита со учество на наши реномирани 
предавачи но и меѓународни експерти од областа на семејната медицина. Темите 
на  Четвртиот конгресот се следните:

1.Превенција и менаџмент на хроничните незаразни заболувања

2.Ментално здравје и терапија

3.Реформите во Примарна здравствена заштита(ПЗЗ)  и семејниот лекар

4.Електронско здравство – предности и недостатоци

5.Палијативно згрижување

6.Слободни теми

ЗЛОМСМ во интерес  на нашата успешна досегашна и идна соработка Ви ги нуди 
следните можности за Вашето активно вклучување на Четвртиот конгрес :

1.Сателитски симпозиум(60 мин.)......................................1500 евра

2.Рекламен простор(најмалку 3 м2)...................................1200 евра

3.Реклама во книгата на абстракти,2,3,4,5 страна.............500 евра,во боја
Внатрешна страна ..............300 евра,во боја
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Задна корица........................500 евра, во боја    

4.Промотивен материјал во конгресната торба..................300 евра

5.Банер/лого на веб  страната   на здружението за 12 месеци...............500 евра

6.Уплата за струшен материјал:........................... 80 евра 

60 евра за членови на ЗЛОМСМ

50 евра  за специјализанти

25 евра за студенти

Постои можност за дополнителен попуст доколку Вашата компанија селектира 
повеќе опции истовремено. За сите дополнителни информации Ве молиме да не 
контактирате на: info@zlomsm.mk

Сместувањето  за време на конгресот е во Хотел Метропол  и Белви во Охрид , 
цените за време на конгресот се следните:
- 45 евра еднокреветна соба полу пансион
- 35 евра по лице за двокреветна соба полупансион

За повеќе информации Ве молиме да се обратите на:
info@metropol-ohrid.com.mk 
+389 46 277660
+389 46203001

Со почит,
Д-р Нада Аницин
Д-р Љубин Шукриев
Д-р Кирил Солески

Организационен одбор
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www.zlomsm.mk

МАКЕДОНСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОПШТА МЕДИЦИНА-СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ул. Даме Груев бр.3, 1000 Скопје, Р.Македонија | тел./факс: (2) 3 162 577, моб. +389 70 764 656, + 389 70 974 533
e-mail: info@zlomsm.mk | www.zlomsm.mk


