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VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП 

ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ 

СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА 

НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ 

 

 

 

 

Хотел „Крагујевац“ Крагујевац 

24 - 27. новембар 2016. године 
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ИНФО 

Рад на Осмом интерсекцијском скупу Друштва медицинских сестара и бабица НАУЗР 

Србије, биће реализован са преко 18, сати стручног рада акредитованих предавача, у три 

интерсекцијска дана у три курса. 

 

24.11.2016. у 13:00 сати - Домаћи курс прве категорије. 

Акредитациони број: Д-1-942/16. 

Тема: „Збрињавање повреда коштано-зглобног система, лечење компликација и 

превенција патолошке  фрактуре код хематоонколошких пацијената“ 

Акредитовано за: лекаре, стоматологе и медицинске сестре и здравствене техничаре 

Бодован са: 12 бодова за предавача и 6 за пасивне учеснике. 

 

25.11.2016. у 09:00 сати - Домаћи курс прве категорије. 

Акредитациони број: Д-1-366/16. 

Тема: „ Болести изазване инфективним агенсима “ 

Акредитовано за: медицинске сестре и здравствене техничаре 

Бодован са: 12 бодова за предавача и 6 за пасивне учеснике. 

 

26.11.2016. у 10:30 сати - Домаћи курс прве категорије. 

Акредитациони број: Д-1-367/16. 

Тема: „ Спречавање насиља на радном месту над здравственим радницима “ 

Акредитовано за: медицинске сестре и здравствене техничаре 

Бодован са: 12 бодова за предавача и 6 за пасивне учеснике. 

 

27.11.2016. у 10:00 сати – Затварање Осмог интерсекцијског скупа НАУЗР Србије  

 

 

УЧЕШЋЕ НА VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКОМ СКУПУ ДМСБ 

НАУЗР СРБИЈЕ 

Учешће Друштва медицинских сестара и бабица НАУЗР Србије са следећим секцијама: 

• Д-1-942/16 - хематоонколошка секција, трансфузиолошка секција и секција 

ургентне медицине; 

• Д-1-366/16 - дерматовенеролошка секција са инфектолошком, пнеумофтизиолошка 

секција и ендокринолошка секција; 

• Д-1-367/16 - педијатријска секција, секција бабица и гинеколошко акушерских 

сестара, секција стоматолошких сестара, и секција поливалентне патронаже; 
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ВАЖНО 

• Трајање VIII интерсекцијског

новембар 2016. године

• Котизација: БЕЗ КОТИЗАЦИЈЕ

здравствених радника

на рачун 160-389495-

 

Остале информације и упуства

удружења здравствених радника

(018) 4284333, емаил: info@nauzrs.rs

 

• Евиденција учесника 

• Обавезна регистрација

• Подела потврда након

 

СМЕШТАЈ 

Резервације
 

Tel: +381(34) 335811; Fax: +381(34) 331944

Mail: recepcija@hotelkragujevac.com

Цена пуног пансиона 2.800,00 
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интерсекцијског скупа ДМСБ НАУЗР Србије

одине. 

БЕЗ КОТИЗАЦИЈЕ за чланове Националне асоцијације

радника Србије, за остале – 1.800 РСД по курсу

-53 Банка Интеса)  

упуства можете прочитати на сајту Националне

радника Србије. Инфо: телефон/факс: 

info@nauzrs.rs (сваким радним даном од 10:00 

учесника - регистрација / инфо – пулт Хотела Крагујевац

регистрација за све учеснике 30 минута пре почетка сваког

након завршетка курса. 

Резервације: Hotel Kragujevac, Nova Sicilijanad.o.o.

+381(34) 331944 

recepcija@hotelkragujevac.com; Web: www.hotelkragujevac.com 

 2.800,00 дин по особи дневно.  

Србије: 24. новембар - 27. 

Националне асоцијације удружења 

курсу (уплату извршити 

Националне асоцијације 

 10:00 до 15:00 сати) 

Крагујевац 

почетка сваког курса. 

 

Kragujevac, Nova Sicilijanad.o.o. 
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24.11.2016. у 13:00 сати - Домаћи курс прве категорије. 
Акредитациони број: Д-1-942/16. 

Тема: „Збрињавање повреда коштано-зглобног система,лечење компликација и 

превенција патолошке  фрактуре код хематоонколошких пацијената“ 

Акредитовано за: лекаре, стоматологе и медицинске сестре и здравствене техничаре 

Бодован са: 12 бодова за предавача и 6 за пасивне учеснике. 

 

 

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
(сатница, теме и предавачи) 

 

 

Сатница Тема Предавач 

12:30-12:45 Регистрација учесника  

12:45-13:00 Улазни тест  

13:00-14:00 

„Основни принципи Коагулације “ 

Прим. др сци. мед Зоран 

Станојковић 

Завод за трансфузију крви Ниш 

14:00-15:00 „Лабораторијско испитивање поремећаја 

коагулације“ 

Др сци.мед. Ана Антић 

Завод за трансфузију крви Ниш 

15:00-16:30 
„Прехоспитални приступ 

политрауматизованом пацијенту“ 

Милош Ђоровић, мт. 

Завод за хитну медицинску 

помоћ Крагујевац 

16:30-16:45 Пауза  

16:45-17:45 
„Имобилизација коштано-зглобног 

система“ 

Милош Несторовић, смт. 

Завод за хитну медицинску 

помоћ Крагујевац 

17:45-18:30 

„Хемостаза и надокнада волумена“ 

Снежана Рибарић, вмс. 

Завод за хитну медицинску 

помоћ Крагујевац 

18:30-19:15 „Трансфузија крвних продуката код 

пацијената са поремећајима коагулације“ 

Наташа Вељковић, вмс. 

Општа болница Пожаревац 

19:15-20:15 „Патолошке фрактуре код 

хематоонколошких пацијента“ 

Милан Павловић, вмт. 

Клинички центар Ниш  

20:15-20:45 Излазни тест  

      

  



 
7 

                     
25.11.2016. у 09:00 сати - Домаћи курс прве категорије. 

Акредитациони број: Д-1-366/16. 

Тема: „ Болести изазване инфективним агенсима “ 

Акредитовано за: медицинске сестре и здравствене техничаре 

Бодован са: 12 бодова за предавача и 6 за пасивне учеснике. 

 
 

  ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
(сатница, теме и предавачи) 

 

 

Сатница Тема Предавач 

08:30-08:45 
Регистрација учесника 

 

08:45-09:00 
Улазни тест 

 

09:00-10:00 „Инфекције коже“  Соња Паравина, смс. спец. 

Клинички центар Ниш 

10:00-10:30 „Превенција и сузбијање туберкулозе у 

здравственим установама“   

Предојевић Немања, смт. 

Клинички центар Крагујевац  

10:30-11:00 „Микобактериозе“ Виолета Томић, смс. 

Специјална болница "Озрен" 

Сокобања 

11:00-11:15 Пауза  

11:15-11:45 „ТБЦ“ Иван Аћимовић, мт. 

Кинички центар Крагујевац  

11:45-12:15 „Еризипел“ Гордана Стевовић, смс. 

Клинички центар Ниш  

12:15-12:45 „Превенција инфекције код дијабетичара“  Весна Дукић, вмс. 

Специјална болница "Меркур" 

Врњачка Бања 

12:45-13:45 „Koндиломата акумината“ Др Радмила Миленковић  

Клинички центар Ниш  

13:45-14:00 Пауза  

14:00-15:00 „Микобактериозе“ Др Мирослав Јевтић 

Специјална болница "Озрен" 

Сокобања 

15:00-15:30 „Оболели од дијабетеса лака мета инфекције“ Милош Радовић, мт. 

Специјална болница "Меркур" 

Врњачка бања 

15:30-16:00 Излазни тест  
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26.11.2016. у 10:30 сати - Домаћи курс прве категорије. 

Акредитациони број: Д-1-367/16. 

Тема: „ Спречавање насиља на радном месту над здравственим радницима “ 

Акредитовано за: медицинске сестре и здравствене техничаре 

Бодован са: 12 бодова за предавача и 6 за пасивне учеснике. 

 

 

 

ПРОГРАМ КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ 
(сатница, теме и предавачи) 

 

 

Сатница Тема Предавач 

10:00-10:15 Регистрација учесника  

10:15-10:30 Улазни тест  

10:30 -11:30 Спречавање насиља на радном месту Оливера Милановић, дипл. мед. сестр 

Институт за здравствену заштиту 

мајке и детета Србије Др Вукан 

Чупић - Београд 

11:30-12:30 Препуштени сами себи... 

Ко ће нас заштитити? 

Мирјана Јанковић, стом.сестра 

Дом здравља Пожаревац 

12:30-13:00 Пауза  

13:00-14:00 Не дозвољавам, а не дозволите ни Ви да 

насилници угуше ову љубав према мом позиву! 

Славица Ђорђевић, мс. 

Општа болница Пожаревац 

14:00-15:00 Конфликтне ситуације патронажних сестара на 

терену 

Драгана Бошковић, мс. 

Дом здравља Кучево 

15:00-15:30 Пауза   

15:30-16:30 Антистресна стратегија Александра Стоилковић, смс. 

Дом здравља Алексинац 

16:30-17:30 Стрес као последица насиља на радном месту Др Драгана Медурић Јотов 

17:30-18:00 Дискусија  

18:00-18:15 Излазни тест  

 


