
 

 

XI КОНГРЕС 
НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ 

РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 

ОКТОБАР 2018 
 

Намењен лекарима, стоматолозима, фармацеутима, биохемичарима, 

медицинским сестрама и здравственим техничарима 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Акредитациони број: Д-1-372/18 

Конгрес је бодован са 13 бодова за акредитоване предаваче, 11 за 

усмена саопштења, 9 за постер презентације и 8 за пасивне учеснике 

 

Хотел „ZEPTER“ Врњачка Бања 
3. – 7. октобар 2018. године 

ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ 
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Поштоване колегинице и колеге, 

 
Учинили би сте нам изузетну част и задовољство да прихватите наш позив за присуство 
и учешће у раду на XI Конгресу Националне асоцијације удружења здравствених радника 
Србије са међународним учешћем, који ће се одржати у Хотелу "ZEPTER" од 3. - 7. 
октобра 2018. године. 

Национална асоцијација удружења здравствених радника Србије одржава сваке године 
два Конгреса и то у мају и октобру, и том приликом окупља најеминентније предаваче 
из Србије и региона. 

Циљ Конгреса је да стимулише размену резултата и идеја у свим областима које наш 
Конгрес обухвата и да негујемо сарадњу између различитих профила здравствених 
радника и сарадника. 

На конгресу ће бити презентовани и радови у виду усмених саопштења и постер 
презентација као и педесетак едукативних предавања. 

Акредитациони број XI конгреса Националне асоцијације удружења здравствених 
радника Србије са међународним учешћем је Д-1-372/18. Акредитован за лекаре, 
стоматологе, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре и здравствене техничаре. 
Конгрес је бодован са 13 бодова за акредитоване предаваче, 11 за усмена саопштења, 
9 за постер презентације и 8 за пасивне учеснике. 

Пленарна тема XI конгреса Националне асоцијације удружења здравствених радника 
Србије са међународним учешћем је: НОВИНЕ У ОБЛАСТИ БИОЛОШКИХ ЛЕКОВА 

Предавач едукативног: Проф. др Драган Миловановић – Факултет медицинских наука у 
Крагујевцу, КЦ Крагујевац – Клиничка фармакологија 

 

 

Учешће на конгресу узеће Друштва Националне асоцијације удружења здравствених 
радника Србије и то: 

1. Друштво медицинских сестара и бабица НАУЗР Србије 

2. Друштво санитарно - еколошких инжињера и техничара НАУЗР Србије 

3. Друштво дијететичара - нутрициониста НАУЗР Србије 

4. Друштво лабораторијских технолога и техничара НАУЗР Србије 

5. Друштво физио и радних терапеута НАУЗР Србије 

6. Друштво фармацеутских техничара НАУЗР Србије 

7. Друштво струковних медицинских радиолога и рентген техничара НАУЗР Србије 

8. Друштво зубних техничара НАУЗР Србије 

 

 

Очекујемо Вас на Конгресу и радујемо се Вашем доласку. 
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Важне информације: 
Трајање конгреса: среда, 3. октобар – недеља, 7. октобар 2018. године. 
Отварање конгреса и Пленум: среда, 3. октобар у 17.00 сати. Конгресна сала Хотела 
Zepter Врњачка Бања 
Рок за слање радова: 1. септембар 2018. године (преко онлине форме сајта nauzrs.rs) 

 

Котизација: 
за чланове Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије 
– 0 РСД (без котизације) 
за остале – 3.600 РСД (уплату извршити на рачун 160-389495-53 Банка Интеса)  

 

Смештај: 

Хотел „ZEPTER“ Врњачка Бања 

 пун пансион: 1/1 соба - 3.800,00 динара + 125 динара дневно боравишна такса - 
Дневно по особи  

 пун пансион: 1/2 соба - 3.100,00 динара + 125 динара дневно боравишна такса - 
Дневно по особи  

 пун пансион: 1/3 соба - 2.700,00 динара + 125 динара дневно боравишна такса - 
Дневно по особи  

 

Информације и резервације смештаја - Служба продаје и маркетинга 
телефони: 036/612564 и 036/612271, @: prodaja@hotelzeptervrnjackabanja.rs 
 

 

Остале информације и упуства за израду радова као и упуство како послати рад 
можете прочитати на сајту Националне асоцијације удружења здравствених радника 
Србије www.nauzrs.rs 

 

Инфо: телефон/факс: (018) 4284333, емаил: info@nauzrs.rs 

(сваким радним даном од 10:00 до 15:00 сати)  

mailto:info@nauzrs.rs
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Секција студената здравствене струке 

Председник секције: СУЗАНА МИЛУТИНОВИЋ - Висока медицинска школа 

струковних студија –Ћуприја 

Потпредседник секције:  

Секретар секције: ЛАЗАР ЈОВАНОВИЋ – Институт Нишка Бања 

 

едукативни семинар: Психолошки аспекти стерилитета и IVF третмана 

Наставник вештина Светлана Николић, Висока медицинска школа струковних студија 

Ћуприја 

Теме: 

   

Исхрана и здравље 

Мотиви за студије на Високој медицинској школи струковних студија 

Искуства студената са практичне наставе 

Слободне теме 

 

 

Офталмолошка секција 

Председник секције: СУЗАНА АНТИЋ - ЗЗЗР Железнице Србије - сектор Ниш 

Потпредседник секције: НАТАША ЦРНОГЛАВАЦ - ОБ Крушевац 

Секретар секције: ЈАСМИНА МИЛАНОВИЋ – ОБ Пожаревац 

 

едукативни семинар: Повреде ока 

Виша медицинска сестра Наташа Црноглавац, Општа болница Крушевац - Одељење за 

офталмологију 

Теме: 

   

Утицај спољних фактора на учесталост болести ока 

Савремене дијагностичке методе 

Повреде ока 

Слободне теме 
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Секција сестара у нефрологији и хемодијализи 

Председник секције: ДАНИЦА МИТРОВИЋ - КЦ Ниш 

Потпредседник секције: ВЕСНА КАЗАКОВИЋ – КЦ Крагујевац 

Секретар секције: САНЕЛА ВИТИЋ - ОБ Пожаревац 

 

едукативни семинар: Новооткривени дијабетес код пацијената након трансплатације 

бубрега 

Доц. др Бранка Митић, Клинички центар Ниш  - Клиника за нефрологију и хемодијализу 

Теме: 

   

Хеморагијска грозница са реналним синдромом и дијализа 

Процена ефикасности перинаталне дијализе 

Принципи исхране болесника са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом 
Обука пацијената за кућну перитонеалну дијализу 

Нефротски синдром - нега, исхрана и обрада болесника 

Слободне тема 

 

 

Психијатријска секција 

Председник секције: ВЛАДИСЛАВ МИЛЕНКОВИЋ - СБПБ Г.Топоница 

Потпредседник секције: МАРКО СТЕПАНОВИЋ - Завод за збрињавање одраслих 

,,Мале пчелице“- Крагујевац 

Секретар секције: СВЕТЛАНА РАНЂЕЛОВИЋ - СПБ ,, Др Славољуб Бакаловић“ 

Вршац 

 

едукативни семинар: Организација психијатријске помоћи у  Републици Бугарској 

“Управление на здравните грижи”  Камелия Костадинова Богданова, , Медицински 

универзитет - Софија, Медицински факултет, Одељење за здравствену заштиту 

едукативни семинар: Улога психијатријске службе у превенцији насиља у породици 

Асс.др сци.мед. Владимир Ђорђевић, Клинички центар Ниш - Клиника за заштиту 

менталног здравља 

Теме: 

   

Пријем агресивног пацијента 

Примена мера безбедности у хоспиталним и ванхоспиталним условима 

Болести зависности- пријемчивост младих 

Слободне теме 
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Секција инструментара и сестара у анестезији 

Председник секције: ДРАГАНА МИЛОВАНОВИЋ - ЗЦ Аранђеловац 

Потпредседник секције: МАРИЦА КУТЛЕШИЋ - ОБ Ужице 

Секретар секције:  

 

едукативни семинар: Бурноут-синдром 

Виша медицинска сестра Драгана Миловановић, Здравствени центар Аранђеловац 

Теме: 

   

Тежина посла инструментара, последице по здравље 

Организација рада и ЈИН 

Слободне теме 

 

 

Пнеумофтизиолошка секција 

Председник секције: ВИОЛЕТА ТОМИЋ - СБПЛБ ,,ОЗРЕН,, Соко бања 

Потпредседник секције: ФИЛИП ВИРИЈЕВИЋ - КЦ Крагујевац 

Секретар секције: ИГОР ЗАРИЋ - КЦ Крагујевац 

 

едукативни семинар: Сцинтиграфија соматостатинских рецептора у дијагностици 

неуроендокриних тумора плућа 

Др спец. нуклеарне медицине Весна Игњатовић, Клинички центар Крагујевац 

Теме: 

   

Медицинска сестра као члан тима у збрињавању пацијента са плеуралним изливом 

Значај BD теста у дијагностиковању астме 

Лечење оболелих од ТБЦ после болничког лечења 

Prrt терапија код карцинома плућа  
Слободне теме 
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Друштво лабораторијских технолога и техничара 

Председник секције: БИЉАНА МАРЈАНОВИЋ - ДЗ Пожаревац  

Потпредседник секције: БРАНКИЦА ЗДРАВКОВИЋ - ДЗ Ниш 

Секретар секције: АНГЕЛИКА ТОЛДИ БОЖИЋ – ОБ Суботица 

 

едукативни семинар: Дијагностика болести јетре 

Др спец. клиничке биохемије Љиљана Савић, Дом здравља Ниш 

Теме: 

   

Новине у лабораторијској дијагностици 

Функционисање ИЗИС-а искуства запослених 

Лабораторијска дијагностика болести дигестивног тракта 
Слободне теме 

 

 

Интернистичка секција 

Председник секције: ЈАСМИНА ЂОРЂЕВИЋ - КЦ Ниш 

Потпредседник секције: СЛАЂАНА МИЈАЛКОВИЋ – СБ Сокобања 

Секретар секције: ДАНИЦА ЖИВИЋ - СБ ,,Меркур“ Врњачка Бања   

 

едукативни семинар: Остеопороза-патогенеза и дијагноза 

Мр сци.мед. Горан Бубања, СБ "Меркур" Врњачка Бања 

Теме: 

   

Остеопороза како спречити и лечити 

Новине у рехабилитацији срчаних болесника 

Новине у дијагностици и лечењу гастроентерологији 
Слободне теме 
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Секција ургентне медицине 

Председник секције: МИЛОШ ЂОРОВИЋ - ЗЗХМП Крагујевац 

Потпредседник секције: НЕНАД ВЕЉКОВИЋ - ЗЗХМП Ниш 

Секретар секције: МИЛКА ГАВРИЛОВИЋ - Општа болница Ужице 

 

едукативни семинар: Ургентна стања у трудноћи 

Др мед. Слађана Влајовић, Завод за хитну медицинску помоћ 

Теме: 

   

Ургентна стања у трудноћи 

Ургентна стања у педијатрији 

Третман стања шока у ванболничким условима 
Слободне теме 

 

 

Друштво дијететичара – нутрициониста 

Председник секције: САША ГОЛУБОВИЋ - СБПБ Г.Топоница 

Потпредседник секције: ЦОГОЉЕВИЋ АНА - ПУ ,,Нада Наумовић“ Крагујевац 

Секретар секције: СЛАВИЦА НЕШОВИЋ - СБ ,,Меркур“ Врњачка Бања 

 

едукативни семинар: Фактор ризика за гојазност деце 

Мр др спец. хигијене Снежана Глигоријевић, Институт за јавно здравље Ниш 

Теме: 

   

Гојазност 

Исхрана деце 

Масовне незаразне болести-аспект исхране 
Исхрана код старијих особа 

Слободне теме 
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Секција бабица и гинеколошкo - акушерских 

сестара 

Председник секције: РАДМИЛА МИХАЈЛОВИЋ - ОБ ПОЖАРЕВАЦ 

Потпредседник секције: ЉУБИНКА ЈОВАНОВИЋ - ЗЗЗР Ниш 

Секретар секције: ТАТЈАНА ЧУЧУЛОВИЋ - ЗЦ Неготин 

 

едукативни семинар: Рационална примена ултразвука у гинекологији и акушерству 

Проф. др спец. гинекологије и акушерства Мирјана Варјачић, Клинички центар 

Крагујевац 

Теме: 

   

Бол у гинекологији и акушерству 

Унапређење бабичке професије 
Слободне теме 

 

 

Педијатријска секција 

Председник секције: АЛЕКСАНДРА СТОИЛКОВИЋ, ДЗ Алексинац 

Потпредседник секције: СИЛВИЈА МИЛОШЕВИЋ, ДЗ Пожаревац 

Секретар секције: ЛИДИЈА МАРКОВИЋ, КЦ Крагујевац 

 

едукативни семинар: Имунизација на територији Р. Бугарске 

Завършва висше образование, ОКС «Магистър» по «Управление на здравните грижи» в 

Медицински университ Таня Сергеева Попова, преподавател към катедра”Здравни 

грижи”,  Медицински университет – София, Факултет по обществено здраве 

едукативни семинар: Новине у кардиопулмоналној реанимацији деце 

Прим. др спец. дечије анестезиологије Зоран Петровић, Клички центар Ниш - Центар за 

анестизиологију и реаниматологију 

Теме: 

   

Улога медицинске сестре у пријему детета на хоспитално лечење 
Заразне болести код деце 

Развој детета 

Црвене инфекције код деце 

Слободне теме 
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Дерматовенеролошка са инфектолошком 

секцијом 

Председник секције: СОЊА ПАРАВИНА - ЈАНЧИЋ - КЦ Ниш  

Потпредседник секције: ГОРДАНА СТЕВОВИЋ - КЦ Ниш 

Секретар секције: НАТАША СТАНОЈЕВИЋ- КЦ Крагујевац 

 

едукативни семинар: Неурофиброматоза - узроци, симптоми,  лијечење и здравствена 

нега 

Смсс Соња Паравина Јанчић, Клинички центар Ниш - Клиника за кожне и полне болести 

 
predavač smss Sonja Paravina Jančić 

Теме: 

   

Интрахоспиталне инфекције 

Бактеријске инфекције 

Респираторне инфекције 

Слободне теме 

 

 

Друштво санитарно – еколошких инжињера и 

техничара 

Председник секције: МАЈА НЕШКОВИЋ - ПУ ,,Љубица Вребалов” Пожаревац 

Потпредседник секције: I-МИЛЕТИЋ ЗОРАН - ИЗЈЗ Ниш, II - ТАЊА АНТИЋ -  

Београд 

Секретар секције: ЛЕТИЦА ЈОСИЋ - ЗЗЈЗ Пожаревац 

 

едукативни семинар: Загађење средине око термоелектране Костолац и здравље деце 

предшколског узраста 

Сарадник за превентивну здравствену заштиту  Маја Нешковић, Предшколска установа  

„Љубица Вребалов“ Пожаревац 

едукативни семинар: Резултати от проведено национално проучване на нивата на радон 

в жилищни сгради в Република България 

Преподавател по практика на специалност „инспектор по обществено здраве” Илия 

Kостадинов Tасев, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” при Медицински 

университет-гр. София 

Теме: 

   

Заразне и незаразне болести 

Санитарни инспекцијски надзор - искуства из праксе 

Слободне теме 
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Друштво физио и радних терапеута 

Председник секције: ЈАСМИНКА СТОЈАДИНОВИЋ - Институт Нишка бања    

Потпредседник секције: РАДОВАН ПОЗНИЋ – СБПБ &quot;Др Славољуб 

Бакаловић&quot; Вршац 

Секретар секције: ИВАНА ВЕСЕЛИНОВИЋ - ОБ Куршумлија 

 

едукативни семинар: Aктилиза- улога физиотерапеута 

Физиотерапеутски техничар Јасминка Стојадиновић, Институт за лечење и 

рехабилитацију "Нишка Бања" 

Теме: 

   

Физиотерапија у кардиологији 

Физиотерапија неуролошких болесника 

Рехабилитација болесника са обољењима коштано – зглобног система 

Слободне теме 

 

 

ОРЛ секција 

Председник секције: ДРАГАНА РАДОСАВЉЕВИЋ - КЦ Крагујевац  

Потпредседник секције: ИВАНА РАДОСАВЉЕВИЋ - ЗЗЗР Железнице Србије - сектор 

Ниш 

Секретар секције: КСЕНИЈА ЗДРАВКОВИЋ - ОБ Крушевац    

 

едукативни семинар: Ретке болести у фонијатрији 

Др спец. оториноларингологије-субспецијалиста фонијатар Јасмина Стојановић , 

Клинички Центар Крагујевац 

Теме: 

   

Специфичности неге код запаљенских процеса ларинска 
Сестринске интервенције приликом извођења отоскопије 

Учесталост малигних и бенигних тумора носа 

Слободнe теме 
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Секција стоматолошких сестара 

Председник секције: МИРЈАНА ЈАНКОВИЋ - ДЗ Пожаревац 

Потпредседник секције: ВЕРИЦА ЂОРЂЕВИЋ - Завод за стоматологију Крагујевац 

Секретар секције: ИВАНА ЦОЈИЋ - Клиника за стоматологију Ниш 

 

едукативни семинар: Болести јетре и стоматолошки третаман 

Др спец. ор.медицине и пародонтологије Ивица Глишић, Дом здравља Пожаревац 

Теме: 

   

Начин исхране и превенција оралних обољења 

Смернице за контролу преноса инфекције 

Медицински компромитовани пацијенти и улога стоматолоске сестре 
Слободне теме 

 

 

Секција медицина рада 

Председник секције: СНЕЖАНА МИЛЕНКОВИЋ , ЗЗЗР Железнице Србије, сектор 

Ниш 

Потпредседник секције: I: ЗОРИЦА РАДИНОВИЋ - ДЗ Костолац, II: СВЕТЛАНА 

БИНИЋ, ЗЗЗР Ниш 

Секретар секције: СЛАВИЦА МИЛОВАНЧЕВИЋ - ЗЗЗР Крагујевац 

 

едукативни семинар: Општи дијагностички критеријуми болести у вези са радом 

Мр др спец. мед. рада Саша Лукић, Завод за здравствену заштиту радника Железнице 

Србије Београд  огранак Ниш 

Теме: 

   

Превентивни прегледи радника 

Здравствена култура 

Слободне теме 
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Хируршка секција 

Председник секције: МАРИЈА РАЈИЋ ЈОВИЧИЋ - ОБ Пожаревац 

Потпредседник секције: ЈАСМИНА СИМОНОВИЋ - КЦ Крагујевац 

Секретар секције: ЛИДИЈА ИГЊАТОВИЋ - ЗЗЗР Крагујевац 

 

едукативни семинар: Колоректални карцином- фактори ризика и превенција 

Сарадник у настави, ужа научна област хирургија Дејан Лазић, Клинички Центар 

Крагујевац - Клиника за општу и грудну хирургију 

едукативни семинар: Савремена методологија за примену неге у третману термалне 

трауме  

Старша медицинска сестра Анушка Нишан Димитрова, Преподавател към 

катедра”Здравни грижи”, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - 

София 

Теме: 

   

Праћење пацијента по процесу здравствене неге након деколостомије 
Представите свој хирушки тим 

Обрада декубиталних рана и процес здравствене неге 

Слободне теме 

 

 

Уролошка секција 

Председник секције: ДАНИЈЕЛА СТАМЕНКОВИЋ - КЦ Ниш 

Потпредседник секције: МИЛИЦА СТАНКОВИЋ - ОБ Смедерево 

Секретар секције: МАРИЈА ЗЕКИЋ - КЦ Ниш 

 

едукативни семинар: Важност комуникације у раду медицинска сестра - техничар, лекар, 

пацијент 

Струковна медицинска сестра специјалиста Данијела Стаменковић, Клинички центар 

Ниш - Клиника за урологију 

Теме: 

   

Нега оперисаног пацијената 

Улога сестре у инструментираању ендоскопских пацијената 
Превенција карцинома мокраћне бешике 

Слободне теме 
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Друштво зубних техничара 

Председник секције: ЖАРКО ВУКАШИНОВИЋ - ДЗ Свети Ђорђе Топола 

Потпредседник секције: СНЕЖАНА ГРЧИЋ - ДЗ Аранђеловац 

Секретар секције: МЛАДЕН БАБИЋ - Клиника за ортопедију вилица Београд 

 

едукативни семинар: Алтернативе протетике у естетској зони 

Доктор стоматологије Марко Гојнић, Зуботехничка школа Београд 

едукативни семинар: Технологије и материјали будућности,савремени зубни техничар 

Зубни техничар - демонстратор  Самир Берисалић, Интердент д.о.о. Љубљана  

Теме: 

   

Савремени материјали у зубној техници 

Будућност зубне технике 

Слободне теме 

 

 

Неуролошка секција 

Председник секције: НАТАША ЈЕВТОВИЋ - КЦ Крагујевац Kлиника за неурологију 

Потпредседник секције: БОЈАНА ВИНЧИЋ - СБПБ Др Славољуб Бакаловић Вршац 

Секретар секције: ВЕСНА ЗЛАТИЋ - ЗЦ Ужице, Одељење за неурологију 

 

едукативни семинар: Управљање људским ресурсима на Клиници за неурологију 

Струковна медицинска сестра Наташа Јевтовић, Клинички центар Крагујевац 

Теме: 

   

Неуродегенеративне болести и здравствена нега 
Неурофизиологија 

Демијелизационе болести, здравствена нега 

Слободне теме 

 

 

  



16 

 

Секција опште медицине 

Председник секције: МАРИЈАНА НИКОЛИЋ - ДЗ Соко Бања 

Потпредседник секције: БОСИЉКА ТОМИЋ - ДЗ Жагубица  

Секретар секције: САЊА ПЕТРОВИЋ - ДЗ Свети Ђорђе Топола 

 

едукативни семинар: Резистентне бактерије на антибиотике 

Др спец. пнеумофтизиолог Славиша Антонијевић, Дом здравља Сокобања 

Теме: 

   

Хиперлипидемија као фактор ризика код кардиоваскуларних болести 

Мере превенције компликација код дијабетичара - улога медицинске сестре техничара 

Значај правилне исхране у превенцији болести 
Слободне теме 

 

 

Трансфузиолошка секција 

Председник секције: МИХАЈЛО МАСЛОВАРИЋ - Завод за трансфузију крви у Нишу 

Потпредседник секције: НАТАША ВЕЉКОВИЋ - ОБ Пожаревац 

Секретар секције: САША СТАНОЈЧИЋ - Завод за трансфузију крви у Нишу  

 

едукативни семинар: Испитивање квалитета и клиничке ефикасности замрзнуте свеже 

плазме 

Прим др сци. мед Зоран Станојковић, Завод за трансфузију крви - Ниш 

Теме: 

   

Клиничка трансфузиологија 

Квалитет у трансфузиологији 

Механизам коагулације крви 
Информациони систем у служби трансфузије 

Слободне теме 
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Хематоонколошка секција 

Председник секције: МИЛАН ПАВЛОВИЋ - КЦ Ниш 

Потпредседник секције: СОЊА РАЈЧИЋ - ОБ Пожаревац 

Секретар секције: ВЛАДАНА ФРАНЕТА - КЦ Ниш   

 

едукативни семинар: Сестринске интервенције код пацијената са колостомом 

Виши медицински техничар Милан Павловић, КЦ Ниш - Клиника за онкологију 

Теме: 

   

Тромбофилија специфичности и сестринске интервенције 

Терапијске процедуре у лечењу тумора максилофацијалне регије 

Слободне теме 

 

 

Секција сестара и техничара у рехабилитацији 

Председник секције: ЗОРИЦА ПЕТРОВИЋ - Институт Нишка бања 

Потпредседник секције: ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ - Рибарска Бања 

Секретар секције: МИЛОШ ПЕТКОВИЋ - Институт Нишка бања 

 

едукативни семинар: Системске манифестације у реуматоидном артритису 

Доц. др Валентина Живковић, Медицински факултет Универзитета у Нишу 

Теме: 

   

Физикална терапија у реуматологији 

Рехабилитација пацијената са постоперативним и посттрауматским стањима 

Слободне теме 

 

Друштво фармацеутсих техничара 

Председник секције: ЉИЉАНА ЂОКИЋ - Denta Pharm Београд 

Потпредседник секције: СЛАВИША БЕРЈАНОВИЋ - Апотека Пожаревац 

Секретар секције: НАДА ДЕНЧИЋ - Суботица 

 

едукативни семинар: Дијабетес-самоконтрола глукозе у крви 

Љиљана Ђокић – Denta pharm Beograd 

 

Теме: 

   

Интеракција хране и лекова 

Антидепресиви 

Слободне теме 
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Секција поливалентне патронаже 

Председник секције: ДРАГАНА БОШКОВИЋ   - ДЗ Кучево 

Потпредседник секције: ЉИЉАНА ДИЗДАРЕВИЋ - ДЗ Крагујевац 

Секретар секције: СУНЧИЦА БАЦИЋ - ДЗ Велика Плана 

 

едукативни семинар: Назална примена лекова 

Др спец. оториноларингологије Гордана Ђорђевић, Дом здравља Крагујевац 

Теме: 

   

Патронажна сестра пријатељ породице 

ППС у локалној заједници 

Значај хигијенско-дијететског режима код хроничних болесника 
Слободне теме 

 

 

Друштво струковних медицинских радиолога и 

радиолошких техичара 

Председник секције: САША КОСТАДИНОВИЋ - ОБ Лесковац 

Потпредседник секције: СРЂАН МАРКОВИЋ - КЦ Ниш 

Секретар секције: ЗОРАНА ПЕТРОВИЋ - ОБ Књажевац 

 

едукативни семинар: Улога MDCT ангиографије у планирању лечења хроничних 

тоталних оклузија крвних  

Доцент на катедри Радиологије Медицинског факултета у Београду. Јовица Шапоњски, 

Клинички центар Србије Институт за кардио васкуларне болести 

Теме: 

   

Дијагностика ЦТ и МНР ЛС кичме 

Нуклеама helicon bacter pylori 

Радио терапија Ца ПВУ - радиолошки приступ 
Слободне теме 
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Ендокринолошка секција 

Председник секције: ВЕСНА ДУКИЋ - СБ ,,Меркур“ Врњачка Бања 

Потпредседник секције: СЛАЂАНА ЈОВАНОВИЋ - Војна болница Ниш 

Секретар секције: СЛАЂАНА ИВКОВИЋ - КЦ Крагујевац 

 

едукативни семинар: Индивидуални приступ лечења дијабетеса 

Др спец. опште медицине Маша Милчић, Дом здравља Алексинац 

Теме: 

   

Здравствена нега код дијабетесног стопала 

Болести штитне жлезде 

Слободне теме 

 

 

Секција сестара у ортопедији 

Председник секције: АНИТА ТАСИЋ - КЦ Ниш 

Потпредседник секције: СВЕТЛАНА ТАСИЋ - ОБ „Свети Лука“ Смедерево 

Секретар секције: МИЛИЦА ТОПЛИЦА - Институт за ортопедију „Бањица“  

 

едукативни семинар: Перипротетични прелеоми бутне кости након артропластике кука 

и колена. Утицај савремених метода оперативног лечења и здравствене неге на исход 

лечења 

Др. спец. ортопедије Предраг Стојиљковић, Клинички центар Ниш 

едукативни семинар: Прелом дисталног радијуса – свакодневни проблем ортопедског 

хирурга 

Ванредни професор Проф. др Иван Мицић, Медицински факултет Универзитета у Нишу 

Теме: 

   

Повреде и прелом доњих екстремитета 

Повреде и прелом горњих екстремитета 
Дегенеративна обољења 

Слободне теме 

 

 


