
 

 

ПРВО СООПШТЕНИЕ 
 

Почитувани Колеги, пријатели и соработници 

 

Ми претставува посебна чест и задоволство во името на Здружението на Лекари 
по општа-семејна медицина (ЗЛОМ-СМ) да Ве поканам на 5-от Конгрес и 25-от 
Симпозиум со меѓународно учество кои ќе се одржат од 18-21.05.2023 во хотел 
DoubleTree by Hilton Скопје. 

Конгресот ќе се одржи под мотото Хронични незаразни заболувања во Пост 
Ковид пандемија.  

Симпозиумот ќе биде насловен Ургентни состојби во семејна медицина. 

На конгресот и Симпозиумот учество ќе земат еминентни домашни и странски 
предавачи. Ќе бидат споделени искуства и ставови во лекувaњето на хронични 
незаразни заболувања и третирање на истите во тек на Ковид пандемијата како и 
справување со најчестите ургентни состојби во семејната медицина.  

Уверен сум дека на Конгресот и Симпозиумот ќе ги размениме нашите знаења, 
ставови, и  искуства, ќе ги споделиме новитетите и идеите, со визија и отвореност 
за сите наши очекувања во иднина како и за подобрување на Семејната медицина 
во нашата земја. 

Теми на Конгресот се: 

 Хронични незаразни заболувања (кардиоваскуларни, хематолошки, 
респираторни и ендокринолошки заболувања) 

 Лонг ковид (во интернистички заболувања, неврологија и 
дерматовенерологија) 

 Ментално здравје 
 Слободни теми 
Ви благодариме на вашата континуирана подршка, со нетрпение Ве очекуваме 

на 5-от Конгрес и 25-от Симпозиум. 

Со почит  
 

Д-р сци Драган Ѓорѓиевски 

Претседател на ЗЛОМ СМ  



 

www.zlomsm2023.mk                   2 

ПОДНЕСУВАЊЕTO НА АПСТРАКТИ И ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

Поднесувањеto на апстракти и постер презентации се врши електронски, со 
користење на формулар на веб страната: 

www.zlomsm2023.mk 
Апстрактите треба да бидат напишани во фонтот Times New Roman со максимална 
големина на букви 12, единечен проред во А4 формат. 
Не треба да содржи повеќе од 300 зборови, вклучувајќи го и насловот, имиња и 
презимиња на авторите, институцијата од која доаѓаат и содржината на 
апстрактот, и максимум 5 клучни зборови. 
Апстрактите треба да бидат што е можно поконцизни и да ги вклучуваат следните 
поднаслови: 

ВОВЕД, ЦЕЛИ, МАТЕРИЈАЛ, МЕТОДИ, РЕЗУЛТАТИ и ЗАКЛУЧОК  
 

Усните предавања може да бидат на мајчин јазик, но презентациите МОРА ДА 
БИДАТ НА МАКЕДОНСКИ и АНГЛИСКИ ЈАЗИК. 
 

Постер презентациите ќе се изведуваат исклучиво електронски на LCD екрани. и 
поради тоа презентациите треба да бидат направени како Пауер Поинт (power 
point) презентации, и тоа 16:9 format, со максимално до 8 слајда. 
Апстрактите и постер презентациите, задолжително мора да бидат напишани на 
Македонски и на Англиски јазик. 

НАПОМЕНА: 
* Прифатените предавања и постер презентации, овозможуваат КМЕ бодови 
за предавачи, НО САМО ЗА НОСИТЕЛОТ НА ТРУДОТ. 
 

 За сите одобрени АПСТРАКТИ и ПОСТЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ, одлука 
ќе донесе Научниот одбор 

 КРАЕН РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА АПСТРАКТИ и ПОСТЕР 
ПРЕЗЕНТАЦИИ Е ДО 31.03.2023 ГОД. 

 КРАЕН РОК ЗА ПОТВРДА НА ПРИФАТЕНИ АПСТРАКТИ и ПОСТЕР 
ПРЕЗЕНТАЦИИ: 15.04.2023 ГОД. 

 Во книгата на трудови, ќе бидат печатени само оние трудови за 
кои има платена котизација, според еден од условите опишани 
подоле во Првото соопштение. 

 
НАПОМЕНА *:  
КОРИСТЕЊЕТО НА СОПСТВЕНИ ЛАПТОПИ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ, НЕМА ДА БИДЕ 
ДОЗВОЛЕНО. 
Заради непрекинато одвивање на сесиите, како и проверка од вируси и други 
проблеми, СИТЕ презентации ЗАДОЛЖИТЕЛНО МОРА ДА БИДАТ ДОСТАВЕНИ ДО 
ОРГАНИЗАТОРОТ МИНИМУМ 24 часа пред денот на предавањето. 
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КОТИЗАЦИЈА (РЕГИСТРАЦИЈА) НА УЧЕСНИЦИ 

 

 

КОТИЗАЦИЈАТА ЗА СИМПОЗИУМОТ ВКЛУЧУВА: 

 Комплет материјал и ID карта  Пристап во изложбениот простор  

 Присуство на сите научни сесии   Присуство на свечено отворање 

 Сертификат со одобрени бодови 
од ЛКМ  

 Присуство на организирани ручеци 
и свечeни вечери  

НАПОМЕНА *: 

* СИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ КОИ НEМААТ ПЛАТЕНО КОТИЗАЦИЈА, 
за присуство на ручеци, вечери, коктели и/или кафе паузи, 

АВАНСНО ПЛАЌААТ 35€ ПО ЧОВЕК, ЗА СЕКОЈ ОБРОК ПООДЕЛНО. 
************************************** 

За сите информации, уплати и детали за регистрација, ве молиме обратете се 
до агенцијата во која и се врши уплатата на жиро сметка: 
 

Глобал Нет Адв 
Жиро сметка: 200-0031649772-96, Стопанска банка а.д. Скопје 

Цел на плаќање: “Котизација за Конгрес ЗЛОМ-СМ 18-21.05.23” 
 

 

Инфо телефони: 070/392-638 и 071/317-377 
Е-маил: globalnetadv@globalnetadv.mk  и globalneta@gmail.com  

 

** Сите уплати мора да бидат завршени пред започнување на настанот! 

Вид на учесник 
Регистрација 

ДО 25.04.2023 

Регистрација 

ДО 09.05.2023 

Регистрација 

OД 10.05.2023 

ЧЛЕНОВИ на ЗЛОМ-СМ, 
СО ПЛАТЕНА ЧЛАНАРИНА 

ЗА 2023 год. 

7.320 
ден. 

8.800 
ден. 

10.230 
ден. 

Учесници кои НЕ СЕ 
ЧЛЕНОВИ на ЗЛОМ-СМ 

8.800 
ден. 

10.230 
ден. 

11.720 
ден. 

* Придружба, студенти и 
технички персонал 

5.890 
ден. 

6.570 
ден. 

7.320 
ден. 

ВО ЦЕНАТА Е ВКЛУЧЕН ДДВ +18% 
НАПОМЕНА за категоријата *: 
Учесниците во оваа категорија за котизација, добиваат програма и ID картица 

за слободен влез на сесиите со предавањата, свечените ручеци и вечери, 
ДОБИВААТ СЕРТИФИКАТ ЗА УЧЕСТВО, 

НО НЕ ИМ СЛЕДУВААТ ПЕЧАТЕНИ МАТЕРИЈАЛИ. 
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СМЕСТУВАЊЕ 
Цените за сместување во хотелите, за време на Конгресот се следни: 

Hotel Сместување 
ЦЕНА ПО СОБА ЗА 

НОЌЕВАЊЕ и ПОЈАДОК 

х. DoubleTree by 
Hilton, Скопје 

**** 

Еднокреветна 5.535 ден. 

Двокреветна 6.150 ден. 

Можно е сместување и во повеќекреветни соби. 
 

 

ОТКАЖУВАЊЕ НА СМЕСТУВАЊЕ 
 

 За откажано сместување до 25.04.2023, средствата ќе се рефундираат 
во целост, намалени за банкарските трошоци. 

 За откажано сместување до 09.05.2023, средствата ќе се рефундираат 
до 50% од уплатените средства, намалени за банкарските трошоци. 

 За откажано сместување од 10.05.2023, НЕ СЛЕДУВА РЕФУНДАЦИЈА НА 
УПЛАТЕНИТЕ СРЕДСТВА. 

 
ПРИСУСТВО ДО СИТЕ ЛОКАЦИИ ВО ХОТЕЛОТ КОИ СЕ ПОВРЗАНИ СО 

СИМПОЗИУМОТ, ЌЕ БИДЕ ДОЗВОЛЕН САМО ЗА ЛИЦАТА КОИ ИМААТ 

ПЛАТЕНО КОТИЗАЦИЈА ЗА СИМПОЗИУМОТ, ОДНОСНО ПРИСУСТВОТО НА 

НАДВОРЕШНИ ЛИЦА ВО ХОТЕЛОТ ЌЕ БИДЕ ЦЕЛОСНО ЗАБРАНЕТО. 

 
За сите информации и детали за сместување, превоз, техничка и логистичка 
поддршка, ве молиме обратете се до агенциите: 

 
Глобал Нет Адв & Пруф Принт 

 
Инфо телефони: 070/392-638 и 070/221-066 

Е-маил: globalnetadv@globalnetadv.mk и cvetanoski.slave@yahoo.com 


