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Поштоване колегинице и колеге! 

Велика ми је част и задовољство позвати вас на међународни 
симпозијум XVII Психијатријски дани Босне и Херцеговине, 
који ће бити одржан у Тузли од 25. до 26. октобра 2019. године у 
хотелу Mellain. Ово ће бити значајна прилика да психијатри и 
други стручњаци за ментално здравље из Босне и Херцеговине, 
региона, и ширег окружења допринесу својим излагањима и 
конструктивним дискусијама главној теми Симпозијума 

"Лијечење у психијатрији: актуелности и дилеме".  
 
Околности у савременом свијету су такве да је број психичких обољења све већи, што 
захтијева преиспитивање ранијих и изналажење нових метода превенције и лијечења. 
Поред психофармакотерапије, психотерапије и социотерапије у психијатрији се све 
чешће говори и о методама духовне терапије, екопсихијатрији, различитим методама 
традиционалних комплеметнарних облика лијечења, транскранијалној магнетној 
стимулацији мозга а поново се актуелизује стигматизована, али провјерена и 
практично нешкодљива, електростимулативна терапија. Уз психијатријске поремећаје 
често су присутни и други медицински проблеми које смо дужни лијечити заједно са 
душевним, што захтијева широк и мултидисциплинарни приступ сваком пацијенту у 
концепту персонализоване психијатрије. Зато ће сложен и значајан задатак 
еминентних стручњака бити да током Симпозијума представе актуелности у области 
лијечења у психијатрији, као и дилеме које се јављају у свакодневној клиничкој пракси. 
  
Тузла је средиште Тузланског кантона, град соли, културни, универзитетски и 
економски центар, препознатљив по мултинационалној и мултикултуралној 
толеранцији, традиционално добар и пажљив домаћин. 
Радујемо се вашем доласку и угодном дружењу у Тузли и искрено желимо да са овог 
скупа понесете лијепе успомене и нова искуства. 
Добро дошли! 

Проф. др мед. сц. Изет Пајевић  
Предсједник Удружења психијатара у Босни и Херцеговини  

Предсједник Организационог одбора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
КОТИЗАЦИЈА 

 
До: 15.08.2019. 

Од: 16.08.2019.  
и на дан 
одржавања  

Чланови Удружења психијатара у Босни и 
Херцеговини у 2019. години - специјалисти 

 
200,00 КМ 

 
300,00 КМ 

Чланови Удружења психијатара у Босни и 
Херцеговини у 2019. години  (љекари на 
специјализацији психијатрије) 

 
100,00 КМ 

 
200,00 КМ 

Остали (психијатри, непсихијатри) 300,00 КМ 400,00 КМ 
Остали (љекари на специјализацији психијатрије) 150,00 КМ 200,00 КМ 
Спонзорско особље 100,00 КМ 200,00 КМ 
Пензионисани специјалисти психијатрије и студенти 
медицине 

 
без котизације 

 
без котизације 

Остали учесници (психолози, социјални радници, ....) 300,00 КМ 400,00 КМ 

 

У цијене котизације није урачунат ПДВ (17%) 

Рана и редовна котизација се уплаћују жирално  (најкасније до 23.10.2019.) 

On site котизација се уплаћује готовином, при регистрацији за Симпозијум (25.-26.10.2019.) 

 

Котизација укључује 

Љекари Спонзорско особље 

• Присуствовање свим сесијама Научног 
програма и на Техничкој изложби 
Симпозија 

• Присуствовање свим сесијама Научног 
програма и на Техничкој изложби 
Симпозијума 

• Материјале Симпозијума • Освјежења  у паузама 
• Освјежења  у паузама • Присуство Церемонији отварања и 

Пријему добродошлице 
• Присуство Церемонији отварања и 

Пријему добродошлице 
 

• Свечану вечеру 
• Свечану вечеру • Присуство на затварању Симпозијума 
• Присуство на затварању Симпозијума • Ручак 
• Сертификате о учешћу  
• Ручак 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

Рок за слање апстраката  
(постер презентације)  
1. март – 30. јуни 2019. 

 
 

Контакт и информације 

upubih@upubih.com   

Клиника за психијатрију УКЦ Тузла 

Ул. Рате Дугоњића бб 

75000 Тузла, Босна и Херцеговина 

Тел./Fax.: +387 35 268 011 Моб.: +387 61 656 608 

          E-mail: 17.psihijatrijski.dani.bih@gmail.com  
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