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Почитувани колеги и гости,

Dear Colleagues and Guests,

Во името на Научното здружение на ендокринолози
и дијабетолози на Македонија ми претставува
особена чест и задоволство да ве поканам на
5от Македонски конгрес по ендокринологија и
3ти Дијабетолошки денови во Македонија со
меѓународно учество, во хотел „Гранит“ во Охрид,
во периодот од 10 - 13.05.2017 година.

On behalf of the Scientific Association of
Endocrinologists and Diabetologists of
Macedonia, it is my great honor and pleasure
to invite you to the 5th Macedonian Congress
on Endocrinology and the 3rd Diabetes Days
in Macedonia (with international participation),
which will be held in Hotel Granit,
Ohrid - Macedonia, during the period of May,
10th - 13th, 2017.

Оваа година ќе понудиме нешто поразлично,
односно во ист временски период ќе се одржат
Македонскиот конгрес по ендокринологија
(кој се одржува на секои 4 години) и
Дијабетолошките денови (трета година по ред).
Направивме ваков склоп на реализација со цел
да ви овозможиме богата и разновидна програма,
во која ќе учествуваат голем број на странски и
македонски реномирани и докажани предавачи.
Како и секогаш наша цел е да си заминете од
Конгресот задоволни, со нови знаења и практични
совети, кои се добиваат со интелектуална размена
на мислења, искуства и визии помеѓу колеги кои
работат на истата тематика.
Научната програма ќе вклучува пленарни
предавања, презентации, симпозиуми, дискусии
и работилници, во кои сите заинтересирани
учесници ќе можат да земат учество и да се
потсетат на сериозните компликации
предизвикани од дијабетесот, новини
за негова превенција и понатамошен третман,
а ќе се дискутираат и дилеми во областа на
ендокринологијата и дијабетесот.

This year we offer something different,
more precisely the both fore-mentioned
congresses will be organized simultaneously.
We have created this concomitant events in
order to provide you with diverse program,
which is largely enriched by the presence of a
rewarding number of foreign and national
renowned and established experts.
As always, our goal is for you to leave
the congress satisfied, with refreshed
knowledge, as well as practical advices,
that can only be acquired through intellectual
exchange of opinions, experiences and
visions among colleagues that are working
in the same field.
The scientific program will include plenary
lectures, discussions and workshops,
in which all interested participants will be
able to take part, and discuss over topics
about the serious complications caused by
diabetes, for its prevention and further
treatment, and other dilemmas in the field
of endocrinology and diabetes.

Со почит,
Проф. д-р Татјана Миленковиќ,
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Prof. Dr. Tatjana Milenkovik
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РЕГИСТРАЦИЈА И КОТИЗАЦИЈА НА
УЧЕСНИЦИТЕ

REGISTRATION AND PARTICIPATION OF
PARTICIPANTS

Ги повикуваме сите заинтересирани учесници да
се пријават што поскоро, притоа користејќи ги
поволностите кои се нудат:

We invite all interested participants to
apply as soon as possible, using the
benefits that are offered:

Учесник до 01.04.2018 до 20.04.2018
Членови на
здружение
80€
100€
Учесници
90€
110€

Participant till 01.04.2018 /20.04.2018 after 20.04.2018
Members of
the association 80€
100€
120€
Participants
90€
110€
130€

по 20.04.2018
120€
130€

Цените се изразени во евра (€), а плаќањето е во
противвредност во денари, по курс од 62.00
денари/ 1 евро. Во цената не е вклучен ДДВ.
Котизацијата вклучува:
• Комплет конгресен материјал и ИД карта
• Присуство на свечена церемонија на отворање
• Присуство на сите научни сесии
• Пристап во изложбениот простор
• Присуство на свечените вечери
• Присуство на организирани ручеци
• Сертификат со одобрени бодови од ЛКМ
НАПОМЕНА: Само регистрираните учесници кои
ја платиле котизацијата ќе може да учествуваат
на Конгресот.
Откажување на регистрација е возможно 15 дена
пред одржување на Дијабетолоште денови
единствено ако претходно не е уплатена
котизацијата.
НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:
Пултот за регистрација во хотелот ”Гранит Охрид” или
ЖИРО С-КА (ДЕНАРСКА):
3000-000-0-155-1648
ДЕПОНЕНТ:
Комерцијална банка АД–Скопје

The prices are expressed in euros (€),
and the payment is in Denar equivalent,
at a rate of 62.00 denars / 1 euro.
The price does not include VAT.
The registration fee includes:
• Set of congress materials and badge
• Access to the opening ceremony
• Participation at all scientific sessions
• Access to the exhibition space
• Presence of ceremony dinners
• Presence of organized lunches
• Certificate of Participation with approved
points from Macedonian Doctors Chamber
NOTE: Only registered participants who
have paid the fee will be able to
participate in the Congress.
Cancellation of registration is possible
15 days before the Congress only if the
fee has not been paid.
Payment options:
At the registration Desk at
Hotel ”Granit - Ohrid” or
Account (denars):
300-0000015516-78
Beneficiary bank: Komercijalna Banka AD
Skopje

ЖИРО С-КА (ДЕВИЗНА):

ACCOUNT:

ИМЕ НА КОРИСНИКОТ:
Научно здружение на ендокринолози и
дијабетолози на Македонија (НЗЕДМ)
АДРЕСА: Водњанска бр.17, Скопје.

Beneficiary Name:
Naucno Zdruzenie na
endokrinolozi i dijabetolozi na Makedonija
(NZEDM)
Beneficiary address: Vodnjanska br.17, Skopje
Bank: Komercijalna Banka AD Skopje
SWIFT: KOBSMK2X
IBAN: MK07300701002773682
Deposit towards the Account of Scientific
Association of Endocrinologists and
Diabetologists of Macedonia
(foreign currency): 0270100277368

БАНКА: Комерцијална банка АД Скопје
SWIFT: KOBSMK2X
IBAN: MK07300701002773682
Број на девизна сметка: 0270100277368
КОНТАКТ
е-пошта: nzedmk@gmail.com
веб страна: www.nzedm.mk
ПОКАНА
Доколку е потребно да се испрати покана со цел
добивање виза, слободни денови од работа или
слично, истата ќе биде официјално електронски
доставена до секој учесник на кого му е
потребно.
ПРЕТСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИИ НА
ФАРМАЦЕВСКИ КОМПАНИИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Фармацевските компании и комерцијалните
организации можат да присуствуваат на овој
Конгрес со претходно доставена писмена
потврда до организаторот – НЗЕДМ.
Можности за учество се со:
• Изнајмување на простор за штанд
• Сателитски симпозиум
ТЕХНИЧКА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНГРЕСОТ
ДФП „3Д - Проект Студио“ ДОО
ТЦ Беверли Хилс, 3ти кат лок. 12,
1000, Скопје, Македонија
телефон: +389 2 3225 202
факс: +389 2 3225 204
e-mail: office@3dstudio.com.mk

CONTACT
e-mail: nzedmk@gmail.com
website: www.nzedm.mk
INVITATION
If it is necessary to send an invitation in
order to obtain a visa, free days of
work etc., it will be officially electronically
delivered to each participant who needs it.
PRESENTATION AND PRESENTATIONS OF
PHARMACEUTICAL COMPANIES AND
COMMERCIAL PRESENTATIONS
Pharmaceutical companies and organizations
may attend the Congress only by previously
submitting a written confirmation/request
to the organizers of the Congress
The opportunities for participation are:
• Rental of space for a stand
• Satellite Congress
TECHNICAL REALIZATION OF THE CONGRESS
DFP “3D-Project studio” DOO, Skopje
T.C. Beverly Hills, floor 3, local 12,
1000 Skopje
Tel. 02 3225 202, Fax. 02 3225 204
E-mail:office@3dstudio.com.mk

СМЕСТУВАЊЕ
Организаторот на конгресот на располагање ви
ги нуди следните опции со повластени
цени (во кои е вклучен и ДДВ):

ACCOMMODATION
The Organizer of the Congress offers the
following options with special prices
(including VAT):

ХОТЕЛ „ГРАНИТ“
Соба
НП
Еднокреветна
44€
Двокреветна
34€
Апартман
54€

HOTEL GRANIT
Room type
Single
Double
Apartment

ПП
53€
43€

Полнпансион
62€
52€

BB
44€
34€
54€

HB
53€
43€

FB
62€
52€

ХОТЕЛ „ПРЕСТОЛ“ (200 метри до Хотел Гранит)
Соба
НП
ПП
Полнпансион
Еднокреветна
35€
44€
53€
Двокреветна
25€
34€
43€

HOTEL PRESTOL (200m. to Hotel Granit)
Room type
BB
HB
FB
Single
35€
44€
53€
Double
25€
34€
43€

ХОТЕЛ „ЛАКИ“ (400 МЕТРИ ОД ХОТЕЛ ГРАНИТ)
Соба
НП
ПП
Полнпансион
Еднокреветна
45€
55€
65€
Двокреветна
35€
45€
55€
Апартман
180€

HOTEL LAKI (400m. from Hotel Granit)
Room type
BB
HB
FB
Single
45€
55€
65€
Double
35€
45€
55€
Apartment
180€

За сите дополнителни информации и детали,
обратете се кај агенцијата задолжена за
сместување, превоз, техничка и логистичка
поддршка:

For any additional information and details,
contact the agency responsible for
accommodation, transport, technical and
logistical support:

ДФП „3Д - Проект Студио“ ДОО
ТЦ Беверли Хилс, 3ти кат, лок. 12,
1000, Скопје, Македонија
телефон: +389 2 3225 202
факс: +389 2 3225 204
e-mail: office@3dstudio.com.mk

DFP “3D-Project studio” DOO, Skopje
T.C. Beverly Hills, floor 3, local 12,
1000 Skopje
Tel. 02 3225 202, Fax. 02 3225 204
E-mail:office@3dstudio.com.mk

ОТКАЖУВАЊЕ НА СМЕСТУВАЊЕ
• При откажување на сместувањето до
01.04.2018, уплатените средства ќе се
рефундираат во целост
• При откажување на сместување до
15.04.2018, уплатените средства ќе се
рефундираат до 50% од уплатените средства.
• При откажување на сместување после
15.04.2018, не следува рефундација на
уплатените средства.

CANCELATION POLICY OF A HOTEL
RESERVATION
• Full refund – if the cancellation is
made until 01.04.2018
• 50% refund – if the cancellation is
made until 15.04.2018
• No refund – if the cancellation is
made after 15.04.2018

АКТИВНО УЧЕСТВО НА КОНГРЕСОТ И
АПСТРАКТИ
Поднесувањето на апстрактите ќе биде
исклучиво преку електронски e-mail на:
nzedmk@gmail.com
Краен рок за поднесување на апстракт е на
01.04.2018
Краен рок за потврда на прифатени апстракти е
15.04.2018
Текстот на апстрактот треба да е напишан
прегледно и јасно, во фонт Times New Roman на
македонски и англиски јазик, со големина на
букви 12, единечен проред и во А4 формат, со
користење на што помал број на кратенки. При
првото наведување на поимот кратенката е
дадена во заграда ( на пример - дијабетес
мелитус (ДМ)) и понатаму во текстот може да се
користи само кратенката. Задолжително е
користење на меѓународните системи на мерни
единици и стандардни меѓународно прифатени
термини. За лековите треба да се користат
генерички имиња. Апстрактот не смее да содржи
повеќе од 250 зборови. Секој апстракт треба да
е концизен и да ги содржи следните поднаслови:
вовед, материјал и методи, резултати, дискусија
изаклучок (или наместо материјал и методи приказ на случај доколку се работи за приказ на
еден пациент).
Сите апстракти ќе бидат разгледани од страна на
Научниот комитет на конгресот. Доколку вашиот
апстракт е прифатен ќе добиете електронска
потврда најдоцна до 15.04.2018.
Поднесувањето на конечните постер
презентации е на истиот e-mail:
nzedmk@gmail.com најдоцна до 01.05.2018.
Доколку не биде запазен датумот,
презентацијата нема да биде приложена на
конгресот. Постер презентациите ќе бидат
електронски прикажани на самиот конгрес на
поставени екрани, повеќе детали околу
техничкиот дел за постер презентациите ќе
бидат приложени наскоро.
НАПОМЕНА: Одбаните орални и постер презентации ќе
овозможат дополнителен број на КМЕ бодови на
сертификатите.

ACTIVE PARTICIPATION AND ABSTRACTS
The submission of the abstracts will be
exclusively via e-mail: nzedmk@gmail.com
Deadline for submitting an abstract is
01.04.2018
Deadline for confirmation of accepted
abstracts is 15.04. 2018.
The text of the abstract should be written
clearly in font - Times New Roman in
Macedonian and English language, with
the size of letters 12, single spacing and
in A4 format, using as few shortcuts as
possible. In the first indication of the term, the
shortcut is given in brackets (for example,
diabetes mellitus (DM)), and only the shortcut
can be used in the text. It is necessary to use
the international system of measurement
units and standard international accepted
terms. For medications should be used only
generic names.
The abstract must not contain more than 250
words. Each abstract should be precise and
contain the following subheadings: introduction, material and methods, results, discussion
and conclusion (or instead of material and
methods, presentation of patient’s case).All
abstracts will be reviewed by the Scientific
Committee of the Congress. If your abstract is
accepted, you will receive an electronic
confirmation no later than 15.04.2018.
The submission of the final poster presentations is on the same e-mail: nzedmk@gmail.com - no later than 01.05.2018.
If you send the poster presentation after the
given date, the presentation will not be
submitted to the Congress. Poster presentations will be electronically displayed at the
actual congress on screen displays.
More details about the technical part for
poster presentations will be submitted soon.
NOTE: The chosen presentations will provide an
additional number of CME certification points on the
Certificate of Attendance.
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