ОБАВЕШТЕЊЕ И ПОЗИВ
за учешће на XI Симпозијуму из области
ваздухопловне медицине и ваздухопловне психологије
Ваздухопловно медицински институт (ВМИ), је основан 11. новембра 1945. године
у Земуну (Београд) али је прва медицинска селекција кандидата за школовање
пилотa у пилотској школи Фарман у Француској, обављена 1911.године. Ратно
ваздухопловство Краљевине Србије основано је 1912. године и са његовим
развојем почиње и развој ваздухопловне медицине у Србији. Прва хипобарична
комора набављена је 1938.године. Поред најсавременијих уређаја у домену рада
клиничке-ваздухопловне
медицине ВМИ данас располаже и хуманом
центрифугом, уређајем за демонстрацију просторне дезоријентације, хипо и
хипербаричним коморама, уређајима за праћење и континуирано бележење
биомедицинских параметара у динамичким условима рада центрифуге, као и
сопственим програмом за анализу истих. ВМИ годинама успешно обавља
селекцију кандидата за Војну академију (студијски програм војно
ваздухопловство), селекцију пилота, падобранаца, физиолошку тренажу наведених
категорија и бави се научноистраживачким радом. Такође, ВМИ од самог настанка
обавља и све селекције и прегледе за потребе цивилног ваздухопловства по
признатим међународним стандардима.
ВМИ, Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране 2015.године
прославља седамдесет година постојања и континуираног рада.

Поводом прославе 70. година постојања, одржава се XI Симпозијум из области
ваздухопловне медицине и ваздухопловне психологије.
Време одржавања симпозијма је 14 - 16.октобра 2015. године.
Част нам је да Вас позовемо да присуствујете и узмете учешће у раду нашег
Симпозијума.
Теме XI Симпозијума су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Селекција кандидата за ВВА
Физиолошка тренажа пилота
Ваздухопловна физиологија и психологија
Хумани фактор у авијацији и безбедност летења
Ваздухопловно медицинска евакуација
Ваздухопловне посаде, процена способности и
медицински стандарди

Накнадно, по потврди учешћа, следе детаљне информације о плану и програму
боравка и рада Симпозијума.
УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ АПСТРАКТА:
Апстракт, Не може имати више од 200 речи. Реализовати га кроз: Увод,
Методе рада, Резултате, Дискусије, Кључне речи, Закључак. Предаје се у
електронском облику на адресу miroslav1457@gmail.com или nacelnik.vmi@vs.rs
на енглеском језику.
Фонт, Times New Roman, величина фонта 12, размак између редова је 1.5.
Фусноте се налазе на крају сваке стране, величина фонта 10, размак између редова
1.
Кључне речи, Дају се на енглеском језику и може их бити највише 10.
Датуми, се пишу на следећи начин 06.мај 2013.
Бројеви, већи од троцифрених треба да буду куцани са тачкама, нпр. 2.000,
10.000, 32.000,...
Наводници, се пишу на следећи начин „пример....“
Крајњи рок за пријаву радова је 15. септембар 2015. године.
Најатрактивнији изабрани радови презентоваће се усмено и кроз постер
презентацију.

