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ПОКРОВИТЕЉ 

 

 

Акредитациони број: Д-1-1964/15 

Конгрес је бодован са 15 бодова за акредитоване предаваче, 13 за 

усмена саопштења, 11 за постер презентације и 9 за пасивне учеснике 

 

Хотел „Бреза“ Врњачка Бања 

25 – 29. мај 2016. године 



  



  



 

Поштоване колеге, драги пријатељи 

 

Учинили би сте нам изузетну част и задовољство уколико прихватите наш позив за 
присуство и учешће у раду на VI Међународни Конгрес Националне асоцијације 
удружења здравствених радника Србије, који ће се одржати у Хотелу "Бреза" од 25-29. 

маја 2016. године. 

Ове године смо се потрудили да едукативна предавања имају мулти-дисциплинарни 

карактер како бисмо по појединим темама дали шире погледе на изнешене 
презентације. У том смислу смо на Конгресу организовали преко 50 едукативних сесија 
најеминентнијих предавача из Србије и региона. Више приказа најинтересантнијих 

случајева из праксе наших водећих стручњака. На конгресу ће бити презентовани и 

радови у виду усмених саопштења и постер презентација чиме смо дали могућност 
свим профилима здравствених радника да покажу своја лична искуства и рад у пракси. 

Рад на Конресу, биће реализован са преко 53,30 сати пленарног рада, округлих столова 
акредитованих предавача, и преко 50 сати стручних саопштења и постер презентације. 

Акредитациони број Шестог међународног конгреса Националне асоцијације удружења 
здравствених радника Србије је Д-1-1964/15. Акредитован за лекаре, стоматологе, 
фармацеуте, биохемичаре и медицинске сестре и здравствене техничаре. 
Конгрес је бодован са 15 бодова за акредитоване предаваче, 13 за усмена саопштења, 11 

за постер презентације и 9 за пасивне учеснике. 

Пленарна тема Шестог међународног конгреса Националне асоцијације удружења 
здравствених радника Србије је: "Превенција малигних обољења коже" - Предавач: 

Прим. др Александар Адамовић, Градски завод за кожне и венеричне боилести Београд 

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 

Надамо се да ће Шести конгрес НАУЗР Србије бити прилика за све учеснике да се 
сретну поново, упознају нове колеге и успоставе нове контакте за будућу сарадњу. 

Очекујемо Вас на Конгресу и радујемо се Вашем доласку. 



Важне информације: 

 

• Трајање Конгреса: среда, 25. мај – недеља, 29. мај 2016. године 
• Рок за слање радова: 20. апрл 2016. године (преко онлине форме) 
• 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 „Бреза“ Врњачка бања 
� пун пансион: 1/2 и 1/3 соба 2795,00 + 140,00 боравишна такса 
� доплата за 1/1 собу – 500 динара 
� доплата за апартман – 1500 динара 

• Резервације смештаја: тел: 036/602144, фах: 036/612401, @: recepcija@hotelbreza.rs 

 

Остале информације и упуства за израду радова као и упуство како послати рад 

можете прочитати на сајту Националне асоцијације удружења здравствених 

радника Србије.  

 

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

радним даном од 10:00 до 15:00 сати) 

 

 



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: Brnaut sindrom 

Магистър, здравен мениджмънт  Ива Димитрова Иванова, МБАЛ „ Сити клиник - 

Свети Георги” , ЕООД– Монтана 
едукативни семинар: Алкохолизам - епидемија нашег доба 
subspecijalista bolesti zavisnosti др Војин Поповић, Специјална болница за 
психијатријске болести "Горња Топоница" 

едукативни семинар: Екипността - съвременното поведение на професионалистите по 
здравни грижи 

Доктор по клинична  психология  Силвия Цветкова, Факултет „Обществено здраве”, 

Медицински университет - Плевен 

Теме: 

   

� Интервенције МСТ код Делириум тременс-а 
� Алкохол и млади - здравствено васпитни рад МСТ 

� Значај алкохолизма на радном месту 
� Слободне теме 

 

 

Секција инструментара и сестара у анестезији 

Председник секције: ПЕТАР СЛИЈЕПЧЕВИЋ - ДЗ Алексинац 

Потпредседник секције: НАТАША БУБАЊА - КЦ Крагујевац 

Секретар секције:  

 

предавање: ИНТУБАЦИЈА 

Струковни медицински техничар специјалиста Слијепчевић Петар, Дом здравља 
Алексинац 

едукативни семинар: Опиофобија проблем или не? 

Специјалиста анестезиологије са реаниматологијом др Небојша Стевановић, Клинички 

центар Крагујевац 

Теме: 

   

� Значај анестетичара - инструментара код секције Царског реза 



� Улога и значај анестетичара - инструментара код спиналне анестезије и извођења спиналног 
захвата 
� Значај анестетичара код КПР 

� Значај и улога инструментара код билијарних оперативних захвата 
� Слободне теме 

 

 

Пнеумофтизиолошка секција 

Председник секције: ИВАН АЋИМОВИЋ - КЦ Крагујевац 

Потпредседник секције: ВИОЛЕТА ТОМИЋ - СБПЛБ ,,ОЗРЕН,, Соко бања 
Секретар секције: ИГОР ЗАРИЋ - КЦ Крагујевац 

 

едукативни семинар: Нерационалности у лечењу значајно повећавају укупан износ 
трошкова лечења ванболничке  пнеумоније 
Специјалиста интерне медицине др Војислав Ћупурдија, Клинички центар Крагујевац - 

Клиника за пулмологију 

Теме: 

   

� Примена оксигено терапије – задаци МСТ 

� Значај здавствено васпитног рада МСТ у превенцији туберкулозе 
� Слободне теме 

 

 

Друштво лабораторијских технолога и техничара 

Председник секције: БИЉАНА МАРЈАНОВИЋ - ДЗ Пожаревац  

Потпредседник секције: БРАНКИЦА ЗДРАВКОВИЋ - ДЗ Ниш 

Секретар секције: АНГЕЛИКА ТОЛДИ БОЖИЋ - ОБ Суботица 

 

предавање: Управљање медицинским отпадом 

Струковни санитарно-еколошки инжењер, спец. Летица Јосић, Завод за јавно здравље 
Пожаревац, коаутор Драган М. Угринов, Завод за јавно здравље Панчево. 

Теме: 

   

� Одрживост управљања медицинским отпадом 

� Професионални ризици у лабораторији 

� Слободне теме 

 

 



Интернистичка секција 

Председник секције: ЈАСМИНА ЂОРЂЕВИЋ - КЦ Ниш 

Потпредседник секције: АЛЕКСАНДРА СТОЈКОВСКА - ОБ Петровац на Млави  

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

 

едукативни семинар: Метода за постављање дијагнозе синкопе нејасног узрока-Loop 

Recorder 

доктор медицине др Предраг Цветковић, Клинички центар Ниш 

предавање: Проблеми соматизације у психотерапији младих пацијената 
Прим. др Иван Илић, Клинички Центар Србије 

Теме: 

   

� Утицај балнео терапије у лечењу гастроинтестиналних болести 

� Малигни поремечаји срчаног ритма - задаци МСТ 

� Задаци МСТ код КПР 

� Слободне теме 

 

 

Секција ургентне медицине 

Председник секције: ТАТЈАНА ЗУБЕЛИЋ - ОБ Суботица 
Потпредседник секције: МИЛОШ ЂОРОВИЋ - ЗЗХМП Крагујевац 

Секретар секције: НЕНАД ВЕЉКОВИЋ - ЗЗХМП Ниш 

 

едукативни семинар: Нови  тријажни алгоритам за медиционске сестре-здравствене 
техничаре у  масовним несрећама asav 

Специјалиста ургентне медицине др Душан Гостовић, Завод за хитну медицинску 
помоћ Ниш 

Теме: 

   

� Страно тело у дисајним питевима- интревенције МСТ 

� Едем плућа - документација по ПЗН 

� Астматични статус - интервенције МСТ 

� 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: m-Здравство као компонента e-здравство у области исхране и 

велнеса 
Наставник практичне наставе Бранка Родић Трмчић, Виска здравствена школа 
струковних студија у Београду 

предавање: Гојазност-епидемиологија, дијагноза и терапија 
Интерниста специјалиста исхране здравих и болесних људи Данијела Карамарковић, 

Специјална болница "Меркур" Врњачка Бања 

Теме: 

   

� Исхрана спортиста 
� Дијабетес код деце и одраслих 
� Масовне незаразне болести - аспект исхране 
� Слободне теме. 

 

 

Секција кућне неге  

Председник секције: СОЊА МИТИЋ - ДЗ Ниш 

Потпредседник секције: БОЈАН СТЕВИЋ - ДЗ Пожаревац  

Секретар секције: АНА ТОШИЋ - ДЗ Кнић  

 

едукативни семинар: Процена и контрола бола код пацијената на палијативном 

збрињавању 

Струковна медицинска сестра Соња Митић, Дом здравља Ниш - служба Кућно лечење 
и медицинска нега са палијативним збрињавањем 

Теме: 

   

� Значај психо-социјалних и духовних аспката код пацијената на палијативном збрињавању 
� савремена терапија хроничних рана васкуларне етиологије 
� Слободне теме 

 

 



Секција бабица и гинеколошкo - акушерских 

сестара 

Председник секције: ЛИЛИЈАНА МИЛИЋ - ДЗ Ниш 

Потпредседник секције: РАДМИЛА МИХАЈЛОВИЋ - ОБ ПОЖАРЕВАЦ 

Секретар секције: ТАТЈАНА ЧУЧУЛОВИЋ - ЗЦ Неготин 

 

предавање: Насиље над женама 
специјалиста гинекологије и акушерства др Моника Матејић, Дом здравља Ниш 

Теме: 

   

� Контарацепција и млади - здравствено васпитни рад МСТ 

� Хитна стања у гинекологији 

� Ризична трудноћа 
� Инструментарно завршени порођај - задаци МСТ 

� Царски рез да или не - сестринска искуства 
� Слободне теме 

 

 

Педијатријска секција 

Председник секције: вд. АЛЕКСАНДРА СТОИЛКОВИЋ, ДЗ Алексинац 

Потпредседник секције:  
Секретар секције:  

 

едукативни семинар: „Роля и мястоназдравнитепрофесионалсти  в създаванетонанавици  

„културанахраненето „  у подрастващите между 3 – 6 години  

мед.сестра/ отговарящ за цялостната дейност на Оптика с очен кабинет  Кресемирка  
Петева-Янева, МБАЛ"Св.Екатерина " ЕООД  

едукативни семинар: Улога медицинске сетре у спровођењу и организацији редовне 
вакцинације деце 
виша медицинска сестра Александра Стоилковић, Дом здравља Алексинац 

едукативни семинар: Утицај асистиране репродукције на морбидитет новорођене деце 
асистент педијатар- неонатолог Драгана Савић, КЦ Крагујевац 

Теме: 

   

� Улуга МСТ у правилном развоју детета 
� Дојење најбољи почетак - здравствено васпитни рад МСТ 

� Слободна тема 

 



 

Дерматовенеролошка са инфектолошком 

секцијом 

Председник секције: СОЊА ПАРАВИНА - ЈАНЧИЋ - КЦ Ниш  

Потпредседник секције: ГОРДАНА СТЕВОВИЋ - КЦ Ниш 

Секретар секције: АЛЕКСАНДРА СПАСОЈЕВИЋ - ОБ Пожаревац 

 

предавање: Лечење и нега коже код деце са атопијским дерматитисом 

Редовни професор Проф. др Драган Јовановић, Медицински факултет Ниш, Клинички 

центар Ниш 

Теме: 

   

� Улога МСТ у дијагностичким процедурама 
� Физикална терапија му дерматологији 

� Слободне теме 

 

Друштво санитарно – еколошких инжињера и 

техничара 

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

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

ECO VITA Београд 

Секретар секције: ЛЕТИЦА ЈОСИЋ- ЗЗЈЗ Пожаревац 

 

едукативни семинар: ВОДНИ  РЕСУРСИ  СА  АСПЕКТА  ОДРЖИВОСТИ 

Истраживач-сарадник Драган М Угринов, Завод за јавно здравље Панчево 

предавање: Национално проучване за нивата на радон в сгради върху здравето на 
българското население 
Преподавател по практика на специалност „инспектор по обществено здраве” Илия 
Kостадинов Tасев, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” при Медицински 

университет-гр. София 

Теме: 

   

� Контрола ПОУ 

� ПВЦ амбалажа 
� Санитарни надзор над објектима за колективни смештај деце 
� Медицински отпад 
� Водоснабдевање 
� Слободне теме 



 

 

Друштво физио и радних терапеута 

Председник секције: ЈАСМИНКА СТОЈАДИНОВИЋ - Институт Нишка бања    
Потпредседник секције: ДАРКО ЈОВАНОВИЋ - ОБ Пожаревац 

Секретар секције: ИВАНА ВЕСЕЛИНОВИЋ - ЗЦ Куршумлија 

 

предавање: Кинезитерапијски третман код  periartritis humeroskapularis-a 

струковни физиотерапеут Душан Поповић, Институт Нишка Бања 
едукативни семинар: Промени в познавателните способности на деца с нарушения на 
ученето под влияние на сензорномоторна терапия 
dr specijalista sportske medicine Emil Marinov Cvetanov, Sv.Kl.Ohridski-Pleven 

Теме: 

   

� Физиотерапија мускуло-скелетних дисфункција 
� Рехабилитација у педијатрији 

� Слободне теме 

 

 

ОРЛ секција 

Председник секције: БОЈАНА МИЛАДИНОВИЋ - КЦ Ниш  

Потпредседник секције: ЈЕЛЕНА ЈОВИЋ - ОБ Пожаревац 

Секретар секције: ТАЊА СТОЈАНОВИЋ - КЦ Ниш   

 

округли сто: Планирање здравствене неге у клиничкој пракси              

Специјалиста - струковна медицинска сестра, дипл.ецц - економиста менаџмента у 

здравству Миладиновић Бојана, Медицински факултет Ниш 

Теме: 

   

� Малигни тумори ларинкса 
� Сестринске интервенције код болести унутрашњег уха 
� Ургентна стања у ОРЛ и тандарди 

� Страна тела у дисајним путевима код деце 
� Здравствена нега оперисаних од ДСН 

 

 



Секција стоматолошких сестара 

Председник секције: МИРЈАНА ЈАНКОВИЋ - ДЗ Пожаревац 

Потпредседник секције: ВЕРИЦА ЂОРЂЕВИЋ - Завод за стоматологију Крагујевац 

Секретар секције: ЈЕЛЕНА ЈЕВТОВИЋ- ДЗ Ниш 

 

предавање:  Пацијенти ризика у стоматологији 

Специјалиста парадонтологије и оралне медицине др Ивица Глишић, Дом здравља 
Пожаревац 

едукативни семинар: Узроци заразе и мере спречавања инфекције у стоматолошкој 
ординацији 

специјалиста стоматолошке протетике,доктор медицинских наука др Милена Костић, 
Медицински факултет у Нишу,Клиника за стоматологију 

Теме: 

   

� Занемаривање хигијене и здравља уста и зуба код деце 
� Пацијенти ризика 
� Лекови у стоматологији 

� Карциноми усне дупље 
� Слободне теме 

 

 

Секција медицина рада 

Председник секције: ДУШАНКА СТАНКОВИЋ - ЗЗЗЗР  Ниш 

Потпредседник секције: ЗОРИЦА РАДИНОВИЋ - ДЗ Костолац 

Секретар секције: СЛАВИЦА МИЛОВАНЧЕВИЋ - ЗЗЗР Крагујевац 

 

едукативни семинар: Бука у радној и животној средини 

Редовни професор Проф. др Јовица Јовановић, Медицински факултет Универзитет у 
Нишу, Завод за здравствену заштиту радника Ниш 

Теме: 

   

� Заштита здравља здравствених радника 
� Слободне теме 

 

 



Хируршка секција 

Председник секције: МАРИЈА РАЈИЋ - ОБ Пожаревац 

Потпредседник секције: СНЕЖАНА ЂУРИЋ - Војна болница Ниш 

Секретар секције: КОСТИЋ ЗОРИЦА - ОБ Петровац на Млави 

 

едукативни семинар: Изработване и въвеждане на алгоритъм на поведение на 
медицинската сестра при пациенти с операция на злокачествени новообразувания на 
кожата в отделение по хирургия 
виша хирушка сестра Пепа Стоянова, МБАЛ”Д-р Стамен Илиев” – Монтана 
едукативни семинар: Кронова болест 
,Асистент у настави-ужа научна област хирургија Дејан Лазић, Клинички центар 
Крагујевац 

предавање: САВРЕМЕНО ЛЕЧЕЊЕ ХРОНИЧНИХ РАНА 

Примаријус др мед Срећко Д. Босић, Општа болница Пожаревац 

Теме: 

   

� Значај рада МСТ у превенцији и сузбијању Интрахоспиталних инфекција на хируршком 

оделењу 
� ПЗН код пацијената са стомом - примери из праксе 
� Пријем и третман деце на хируршком одељењу 
� Здравствена нега пацијената након ампутације 
� Слободне теме 

 

 

Уролошка секција 

Председник секције: ДАНИЈЕЛА СТАМЕНКОВИЋ - КЦ Ниш 

Потпредседник секције: МИЛИЦА СТАНКОВИЋ - ОБ Смедерево 

Секретар секције: МАРИЈА ФИЛИПОВИЋ - КЦ Ниш 

 

едукативни семинар: Превенција интрахоспиталних инфекција 
струковна медицинска сестра Милица Станковић, Општа болница "Свети Лука" 

Смедерево 

Теме: 

   

� Превенција карцинома простате 
� Перкутана нефростома 
� Медицинска сестра у јединици интензивне неге 
� Слободне теме 

 



 

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: Акрилати као биолошки материјали 

специјалиста стоматолошке протетике, доктор медицинских наука др Милена Костић, 
Медицински факултет у Нишу, Клиника за стоматологију 
едукативни семинар: Терапијски ефекти примене Френклових регулатора функције у 
раном третману скелетно дисталног и мезијалног загрижаја 
Доцент доктор специјалиста ортопедије вилица Доц. др Зорана Стаменковић, 

Стоматолошки факултет у Београду, Клиника за ортопедију вилица 

Теме: 

   

� Савремене методе и њихова примена у зубној техници 

� Положај зубних техничара у здравственом систему Србије 
� Слободна тема 

 

 

Неуролошка секција 

Председник секције: НАТАША ЈЕВТОВИЋ - КЦ Крагујевац 

Потпредседник секције: БОЈАНА ВИНЧИЋ - СБПБ Др Славољуб Бакаловић Вршац 

Секретар секције: ВЕСНА ЗЛАТИЋ - ЗЦ Ужице 

 

едукативни семинар: Учесталост дискус херније код медицинских сестара, мере 
превенције 
Струковна медицинска сестра Наташа Јевтовић, Клинички центар Крагујевац -Клиника 
за неурологију 

Теме: 

   

� Здравствена нега пацијената са обољењима централног нервног система 
� Здравствена нега пацијената са обољењима периферног нервног система 
� Специфичне дијагностичке процедуре код неуролошких пацијената  
� Организација здравствене неге на неуролошким одељењим 

� Слободне теме 

 

 

 



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: Младост имамо да бисмо чинили глупости 

Струковна медицинска сестра Босиљка Томић, Дом здравља Жагубица 
едукативни семинар: Утицај психосацијалних фактора на пружање здравствене заштите 
на терену 

специјалиста опште медицине др Драгољуб Петровић, Дом здравља Сокобања 

Теме: 

   

� Дијабетско стопало,клинички синдром- поступци и улога МСТ 

� Скрининг коло - ректалног карцинома - искуства МСТ 

� Слободне тема 

 

 

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: Периоперативно трансфузиолошко збрињавање пацијената са 
хематолошким обољењима 
Специјалиста трансфузиoлог, доктор медицинских наука, Др сци.мед. Ана Антић, Завод 

за трансфузију крви - Ниш 

Теме: 

   

� Претрансфузијска испитивања - задаци МСТ 

� Имунохематологија 
� ХЛА типизација 
� Добровољно давалаштво 
� Слободне теме 

 

 



Хематоонколошка секција 

Председник секције: МИЛАН ПАВЛОВИЋ - КЦ Ниш 

Потпредседник секције: СОЊА РАЈЧИЋ - ОБ Пожаревац 

Секретар секције: ВЛАДАНА ФРАНЕТА - КЦ Ниш   

 

предавање: Проучване мнението на онкологично болни  за необходимостта от 
палиативни грижи 

specijalista strukovnih studija med.nauka TatjanaKostadinova Slavkova, MBAL Dr Stamen 

Ilijev,hirurhija 

едукативни семинар: Савремени приступ  оболелима од хроничних 

лимфопролиферативних обољења 
Специјалиста интерне медицине др Весна Николић, Клинички центар Ниш 

едукативни семинар: Савремени приступ терапији канцерског бола 
Ванредни професор Проф. др Светислав Врбић, КЦ Ниш - Клиника за онкологију 

Теме: 

   

� Примена антидота код апликовања хемиотерапеутика – сестринске интервенције 
� Централни венски катетер – ризици код имунокомпромитованих пацијената на хемотерапији 

� Карцином тестис – новине у лецењу 
� Слободне теме 

 

 

Секција сестара и техничара у рехабилитацији 

Председник секције: ЗОРИЦА ПЕТРОВИЋ - Институт Нишка бања 
Потпредседник секције: МЕРИТА КЕРПЕНИЖАН - ОБ Суботица 
Секретар секције:  

 

едукативни семинар: Клинички фактори ризика и минерална коштана густина: одлука о 

лечењу остеопорозе 
доктор медицинских наука, специјалиста физикалне медицине и рехабилитације Проф. 

др Розита  Филипов, Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања 

Теме: 

   

� Системске болести - значај МСТ у превенцији и увођењу новина у лечењу 
� Остеопороза - задаци МСТ у рехабилитацији након прелома 
� Слободне теме 

 

 



Друштво фармацеутских техничара 

Председник секције: ЉИЉАНА ЂОКИЋ - Апотека Ниш 

Потпредседник секције: СЛАВИША БЕРЈАНОВИЋ - Апотека Пожаревац 

Секретар секције: СВЕТЛАНА ДРАШКОВИЋ - Апотека Крагујевац 

 

предавање: Лечење гљивичних инфекција 
специјалиста клиничке фармакологије Никола Росић, Клинички центар Крагујевац 

Теме: 

   

� Органски препарати за негу коже 
� Слободна тема 

 

 

Секција поливалентне патронаже 

Председник секције: БОШКОВИЋ ДРАГАНА  - ДЗ Кучево 

Потпредседник секције: ЉИЉАНА ДИЗДАРЕВИЋ - ДЗ Крагујевац 

Секретар секције: ИВАНА РАДОЈКОВИЋ - ДЗ Топола 

 

предавање: Значај познавања вештина комуникације у раду патронажних сестара 
др медицине, специјалиста социјалне медицине др Весна Андрејевић, Институт за јавно 

здравље Крагујевац 

Теме: 

   

� Улога патронађне сестре у савременом здравственом систему 
� Злостављање и занемаривање деце у породици - здравствено васпитни рад 
� Вршњачко насиље 
� Слободне теме 

 

 



Друштво струковних медицинских радиолога и 

рентген техичара 

Председник секције: САША КОСТАДИНОВИЋ - ОБ Лесковац 

Потпредседник секције: СЛАЂАН ПЕТРОВИЋ - Војна болница Ниш 

Секретар секције: БРАНИСЛАВ БЈЕЛЕТИЋ - ОБ Суботица 

 

едукативни семинар: Критеријуми за процену одговора солидних тумора 
Специјалиста радиологије, радиотерапеут др Наташа Симоновић, Клинички центар 

Ниш 

предавање: Нуклеарна кардиологија-основни принципи, технички аспект и клиничка 
примена 
магистар Шишић Марија, Институт за нуклеарну медицину, Београд, Војномедицинска 
академија 
предавање: Скрининг мамографија,важност скрининг мамографије у раном откривању 

карцинома дојке код жена 
лекар специјалиста радиолог др Магдалена Матић, Дом здравља Лесковац 

Теме: 

   

� Ангиографија на МСЦТ 

� Сцинтиграфија 
� Радиотерапиј карцинома плућа 
� Слободне теме 

 

 

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: Гестацијски дијабетес мелитус 
Доцент,специјалиста интерне медицине и ендокринологије  Виолета Младеновић, 

Клинички центар Крагујевац 

предавање: Новине у лечењу шећерне болести тип 2 

Интерниста ендокринолог др Братислав Б. Миловановић, Специјална болница 
„Меркур“ Врњачка Бања 
предавање: Хроничне дијабетесне микроваскуларне компликације 
Примаријус доктор специјалиста ендокринолог Прим. др Драгана Живојиновић, 

Специјална болница "Меркур", Врњачка Бања 



Теме: 

   

� Улога МСТ код пацијената са гестацијским дијабетом 

� Сексуална дисфункција код дијабетичара - здравствено васпитни рад МСТ 

� Задаци МСТ у лечењу дијабетичара 
� Слободна тема 

 

 

Секција сестара у ортопедији 

Председник секције: АНИТА ТАСИЋ - КЦ Ниш 

Потпредседник секције: СВЕТЛАНА ТАСИЋ - Општа болница „Свети Лука“ 

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

 

едукативни семинар: Инфекције костију и зглобова - заједничка одговорност и изазов 
доцент Нина Ђорђевић, Медицински факултет Ниш 

едукативни семинар: Лечење  отворених прелома потколенице  спољном скелетном 

фиксацијом 

Редовни професор Зоран В. Голубовић, Медицински факултет Ниш, Клинички центар 

Ниш  

Теме: 

   

� Инфекције у ортопедији – знацај сестринских интервенција у спрецавању истих 
� Отворени преломи и њихово лецење – Процес здравствене неге 
� Слободне теме 

 

Секција сестара у нефрологији и хемодијализи 

Председник секције: ДАНИЦА МИТРОВИЋ - Клинички центар Ниш 

Потпредседник секције:  
Секретар секције:  

 

едукативни семинар: Улога медицинске сестре у дијагностичком приступу 

болесницима са бубрежном инсуфицијенцијом 

Виша медицинска сестра Данијела Цвејић, Клинички центар Ниш 

Теме: 

   

� Задаци медицинске сестре - техничара у припреми за кадаверичну трансплатацију 
� Нега хоспитализованих пацијената са централним венским катетером 

� Артеријска хипотензија као најчешћа акутна компликација хемодијалзе 



� Правилна исхрана болесника на хемодијализи 

� Слободна тема 

 


