
ЗАПИСНИК 

 

 

са састанка председништва Секције максилофацијалних хирурга Српског лекарског 

друштва и Удружења максилофацијалних хирурга Србије 

 

 

 

    Дана 14.5.2021. године са почетком у 13 часова у просторијама Клинике за 

максилофацијални у оралну хирургију Клиничког центра Војводине одржан је састанак 

председништва Секције максилофацијалних хирурга Српског лекарског друштва и 

Удружења максилофацијалних хирурга Србије. Састанку су присутвовали: проф. др 

Александар Кираљ, проф. др Милован Димитријевић, проф. др Витомир Константиновић, 

проф. др Драган Красић, проф. др Србољуб Стошић, проф. др Милан Петровић, др 

Александар Крстић, др Дубравка Миљуш, др Александар Ороз и др Денис Брајковић. 

   Председништво Секције и Удружења на предлог председника проф. др Александра 

почело је минутом ћутања на помен недавно преминулог члана председништва доц. др 

Слободана Лончаревића.  

   У наставку састанка тема је била одржавање Конгреса максилофацијалних хирурга са 

међународним учешћем, а као термин оквирно је договорен септембар 2022. године. 

Чланови председништва констатовали су да је рад свих хируршких клиника знатно 

поремећен услед пандемије SARS COV-19 инфекције те да је рад углавном усмерен на 

лечење малигних болести и хитних хируршких стања.  

    У вези са учесталом појавом да надрилекари и особе без лиценце и знања изводе 

различите опасне и непроверене естетске захвате у предео лица и врата, чланови 

председништва су се сагласили да је потребно доставити допис Секције и Удружења  



Српском лекарском друштву и Стоматолошкој комори Србије и укључити се у борбу 

против ове опасне појаве.  

   Потом је тема састанка била неопходност издавања водича лечења болести 

максилофацијалне регије по узору на многе друге земље које су исти одавно увеле у своју 

клиничку праксу. Предложено је да се са израдом водича крене што пре по следећем 

договору: 

- Водич за дијагностику и лечење инфекција максилофацијалне регије радиће лекари 

Клинике за максилофацијалну хирургију КЦВ 

-   Водич за дијагностику и лечење оралних карцинома радиће лекари Клинике за 

максилофацијалну хирургију КЦС 

- Водич за дијагностику и лечење траума максилофацијалне регије радиће лекари 

Клинике за максилофацијалну хирургију Стоматолошког факултета 

- Водич за дијагностику и лечење деформитета максилофацијалне регије радиће 

лекари Клинике за максилофацијалну хирургију ВМА 

- Водич за дијагностику и лечење обољења пљувачних жлезда инфекција радиће 

лекари Клинике за максилофацијалну хирургију КЦ Ниш 

Састанак је завршен у 15 часова.  

 

Проф. др Александар Кираљ 

  Председник Секције максилофацијалних хирурга  

 Српског лекарског друштва и Удружења  

максилофацијалних хирурга Србије 

 

др Денис Брајковић  

  Секретар Секције максилофацијалних хирурга  

 Српског лекарског друштва и Удружења  

                                   максилофацијалних хирурга Србије 


