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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 XIV Конгресу Националне асоцијације удружења здравствених 
радника Србије са међународним учешћем, који ће се одржати у Хотелу "БРЕЗА" од 01. 
- 05. јула 2020. 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 XIV конгреса Националне асоцијације удружења здравствених 
радника Србије са међународним учешћем је Д-1-1019/19. 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. 

Свечано отарање и пленум: 01. јул 2020. године у 17.00 сати – Хотел Бреза 

Тема: Савремене anti-aging процедуре - мезотерапија у естетској дерматологији 
Предавачи: Прим. др Александар Адамовић, спец.дерматовенеролог, 
Директор Градског завода за кожне и венеричне болести Београд 
Др Лана Ћирковић, спец.дерматовенеролог, Градски завод за кожне и венеричне 
болести 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 

 

Очекујемо Вас на Конгресу и радујемо се Вашем доласку. 



Важне информације: 
Трајање конгреса: среда, 20. мај – 24. мај 2020. године. 
Отварање конгреса и Пленум: среда, 20. мај у 17.00 сати. Конгресна сала Хотела БРЕЗА 
Рок за слање радова: 01. априла 2020. 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)  
 

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


Смештај: 

Хотел „БРЕЗА“ Врњачка Бања 

 
КОНТАКТ ЗА СМЕШТАЈ У ХОТЕЛУ БРЕЗА: 
 
АГЕЦИЈА: “ GALAXY TRAVEL “ 
Ул. Хајдук Вељкова 37-II-4 
18000 Ниш 
 
Телефон за резервације: 018/252858; 0604889848 
 
Мејл: galaxytravel181@gmail.com 
 

Најава мора садржати податке: 
-број и тип смештаја 
-име и презиме крајњих корисника услуге 
-датум доласка и одласка из Хотела 
Плаћање најкасније 7 дана по потврђеној најави 
Плаћање се врши вирманским путем на рачун ТА „“ GALAXY TRAVEL  доо Ниш“ код 
Ерсте банке 340-11021527-30, позив на број-редни број профактуре 

 
 

ЦЕНЕ ПАНСИОНА: 
 
3.350 динара по особи дневно 
Доплата за 1/1 собу износи 500,00 динара дневно  
Доплата за апартман (АП) износи 1.000,00 динара дневно по особи 
Боравишна такса и осигурање нису урачунати у цену и износе 122,06 динара дневно по 
особи (БТ=120,00 +ОС = 2,06) 
Гости могу користити базен, сауну и салу за стони тенис,који се налазе у склопу Хотела 
Бреза 

 
РОК ЗА НАЈАВУ –НАЈКАСНИЈЕ ДО 15.06.2020.год. 
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Офталмолошка секција 

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

Потпредседник секције: НАТАША ЦРНОГЛАВАЦ - ОБ Крушевац 

Секретар секције: ЈАМИНА МИЛАНОВИЋ- ОБ Пожаревац 

 

едукативни семинар: Ризик од пада код офталмолоских пацијената, потенцијална 

сестринска дијагноза у процесу здравствене неге 

Виша медицинска сестра Јелена Докас, Општа болница Ваљево 

Теме: 

   

Значај медицинске сестре у санирању повреде око 

Синдром сувог ока 

Офтамологија и неурологија - уска повезаност 
Страбизам 

Слободне теме 

 

 

Секција интезивне неге, анестезије и реанимације  

Председник секције: ЛИДИЈА ИГЊАТОВИЋ - ОБ Крушевац 

Потпредседник секције: ЛАЗАР ЈОВИЧИЋ - КЦ Крагујевац 

Секретар секције:  

 

едукативни семинар: Кардиопулмоцеребрална реанимација одраслих - приступ 

пацијенту у болничким условима 

Спец.анестезиологије са реаниматологијом др Љубиша Мирић, ОБ Крушевац 

едукативни семинар: Севофлуран, клинички значај 

Специјалиста анестезиологије са реаниматологијом др Небојша Стевановић, Клинички 

центар Крагујевац 

Теме: 

   

Делокруг рада медицинских техничара у јединици итезивног лечења 

Неочекивано отежана интубација 

Специфичности у дечијој анестезији 

Слободне теме 

 

 



Секција сестара у нефрологији и хемодијализи 

Председник секције: ДАНИЦА МИТРОВИЋ - КЦ Ниш, Вд председника секције: 

МАРИЈА СТАНОЈЕВИЋ-ОБ Ћуприја 

Потпредседник секције: ВЕСНА КАЗАКОВИЋ – КЦ Крагујевац 

Секретар секције: САНЕЛА ВИТИЋ - ОБ Пожаревац 

 

едукативни семинар: Синдром изгарања у службама дијализе- фактори ризика , 

маинифестације и последице 

Доцент на Медицинском факултету - Београд доц др Јасна Трбојевић Станковић, КБЦ  

Др Драгиша Мишовић 

Теме: 

   

Биопсија бубрега сестринске интервенције 

Васкуларни приступи за хемодијализу 

Комплиације катетера за перитонеалну дијализу  

Слободне тема 

 

 

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: Превенција инфекција изазваних хуманим папилома вирусима и 

рака грлића материце 

Мастер организатор здравствене неге Сузана Милутиновић, Дом здравља Медикус 

универзалис-Томовић 

предавање: Улога медицинске сестре у савременом здравству-где смо а где треба да 

будемо 

Наставник вештина,Здравствена нега Сунчица Ивановић, Висока медицинска школа 

струковних студија Ћуприја 

Теме: 

   

Превеннтива карцинома грлића материце 

Борба за бољи систем образовања у здравству 

Став студената о здравственом систему - остати или отићи из земље 
Слободне теме 

 

 



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: Добро ми је-тако ми треба 

смс Татјана Спасић, Дом здравља Крагујевац 

Теме: 

   

Насиље - све актуелни проблем у породици, вршњачко насиље над женама 

Болести зависности - (алкохол, дрога и интернет) и њихова експанзија - истраживања 

Психотерапијски приступ оболелим од карцином  

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: Грешке приликом коришћења инхалера и њихов утицај на исход 

лечења 

Специјалиста пнеумофтизиолог др Мирослав Јевтић, Специјална болница за плућне 

болести "Озрен" Сокобања 

Теме: 

   

Спутум као материјал за дијагностику плућних болести 

Крварење из респираторног тракта - здравствено васпитни поступци медицинске сестре 

ARDS - акутни респираторни дистрес синдром 

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 

 

едукативни семинар: Значај преаналитичке фазе за валидност лабораторијских резултата  

- доктор медицинских наука - специјалиста медицинске биохемије - специјалиста 

фармацеутске здравстве Верољуб Марковић, Биохемијска лабораторија „Medico lab“-

Крагујевац 

Теме: 

   

Лабораторијска дијагностика кардиоваскуларних обољења 

Лабораторијско праћење дијабетеса 

Обрада материјала у микробиолошкој лабораторији 

Слободне теме 

 

 

Интернистичка секција 

Председник секције: ЈАСМИНА ЂОРЂЕВИЋ - КЦ Ниш 

Потпредседник секције: МАЈА САВОВИЋ - ОБ Ћуприја 

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

 

едукативни семинар: ДИЈАГНОЗА И ТЕРАПИЈА ЕЗОФАГОГАСТРИЧНИХ 

ВАРИКОЗИТЕА КОД БОЛЕСНИКА СА ЦИРОЗОМ ЈЕТРЕ 

Ванредни професор др Даниела Бенедето - Стојанов, Клинички центар Ниш 

Теме: 

   

Приказ случаја пацијената са цирозом јетре 

Едукација пацијената на интерном одељењу 

Синдром изгарања код медицинских радника 

Слободне теме 

 

 



Секција ургентне медицине 

Председник секције: МИЛОШ ЂОРОВИЋ - ЗЗХМП Крагујевац 

Потпредседник секције: НЕНАД ВЕЉКОВИЋ - ЗЗХМП Ниш 

Секретар секције: МИЛКА ГАВРИЛОВИЋ - Општа болница Ужице 

 

едукативни семинар: Акутно плућно срце АПС 

смт Славиша Гопић, Завод за хитну медицинску помоћ Ниш 

Теме: 

   

Акутно плућно срце 

Акутни короннарни синдром 

Приказ случаја 
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: Исхрана хирушких пацијената 

Нутрициониста -дијететичар Ана Цогољевић Милосављевић, ПУ Нада Наумовић; 

Крагујевац 

Теме: 

   

Исхрана предшколске и школске деце 

Исхрана спортиста 

Масовне незаразне болести - аспект исхране 
Специфичности исхране у болницама 

Слободне теме 

 

 



Секција кућне неге  

Председник секције: БОЈАН СТЕВИЋ - ДЗ Пожаревац  

Потпредседник секције:  

Секретар секције: АНА ТОШИЋ - ДЗ Кнић  

 

едукативни семинар: Значај и рад тимске сестре/техничара са изабраним лекаром у  

примарној здравственој заштити 

др Марко Стеванић, Дом здравља Пожаревац 

Теме: 

   

Здравствена нега пацијенткиње оболеле од карцинома дојке 

Тимски рад као услов успешног збрињавања пацијента 

Медицинска сестра као едукатор у кућним условима 
Слободне теме 

 

 

Секција бабица и гинеколошкo - акушерских 

сестара 

Председник секције: РАДМИЛА МИХАЈЛОВИЋ - ОБ ПОЖАРЕВАЦ 

Потпредседник секције: ЉУБИНКА ЈОВАНОВИЋ - ЗЗЗР Ниш 

Секретар секције: ЈОВАНКА МИЛОШЕВИЋ-КЦ Крагујевац 

 

едукативни семинар: ПРИКУПЉАЊЕ БИОЛОШКИХ ДОКАЗА И ДОКУМЕНТОВАЊЕ 

СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА 

вмс Адриана Банковић, Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др 

Вукан Чупић" Београд 

едукативни семинар: Антисептици у свакодневној употреби 

Живана Вуковић, магистар здравствених наука, Фонд здравственог осигурања Републике 

Српске, Бања Лука 

Теме: 

   

Сексуално насиље над женама 

Здравље жена ко предуслов за здраву трудноћу 

Слободне теме 

 

 



Педијатријска секција 

Председник секције: АЛЕКСАНДРА СТОИЛКОВИЋ, ДЗ Алексинац 

Потпредседник секције: I потпредседник: МИРА АВРАМОВИЋ, КЦ Крагујевац, I 

потпредседник: Слађана Аврамовић Лавро - ОБ Пожаревац 

Секретар секције: ЛИДИЈА МАРКОВИЋ, КЦ Крагујевац 

 

едукативни семинар: Улога тимског рада у раном откривању развојног поремећаја кука 

др Марија Младеновић Станојевић, Дом здравља Алексинац 

Теме: 

   

Комуникација и подршка дојењу 

Инфекције 

Слободне теме 

 

 

Дерматовенеролошка са инфектолошком 

секцијом 

Председник секције: ГОРДАНА ВЕСИЋ – Завод за кожне и венеричне болести Београд 

Потпредседник секције: ГОРДАНА СТЕВОВИЋ - КЦ Ниш 

Секретар секције: ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ- КЦ Ниш 

 

едукативни семинар: Истине и заблуде о укланјанју младежа на кожи 

Специјалиста дерматовенерологије др Драгана Љубисављевић, Клинички центар Ниш 

Теме: 

   

Лепота и здравље 

Путеви преношења инфективних болести 

Сексуално трансмисивне болести 
Слободне теме 

 

 



Друштво санитарно – еколошких инжињера и 

техничара 

Председник секције: МАЈА НЕШКОВИЋ- ПУ &quot;Љубица Вербалов&quot; 

Пожаревац 

Потпредседник секције: ДЕЈАН БЛАГОЈЕВИЋ - ДЗ Ражањ 

Секретар секције: ЛЕТИЦА ЈОСИЋ - ЗЗЈЗ Пожаревац 

 

едукативни семинар: Планирана набавка и безбедно чување вакцина 

вмт Дејан Благојевић, Дом здравља Ражањ 

Теме: 

   

Хигијена ваздуха 

Контрола воде и водни објекти 
Хигијенске мере у ванредним ситуацијама 

Слободне теме 

 

 

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: Инервални физички тренинг 

Струковни физиотерапеут Драгана Радовановић, Институт за лечење и рехабилитацију 

Нишка Бања 

Теме: 

   

Улога физио и радних терапеута у кардиологији 

Физиотерапија у неурологији 

Значај кинези терапије у лечењу обољења локомоторног апарата 
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: Значај улоге медицинске сестре/техничара код ларингектомисаних 

пацијентата 

др сци. мед Стеван Стојановић, Клинички центар Крагујевац 

Теме: 

   

Фонијатријска рехабилитација пацијената 

Сестринске интервенције након FESS-a 

Едукативни рад са младим колегиницама на клиници (одељењу) 

Слободнe теме 

 

 

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: Премедикација и лечење ризичних пацијената у стоматологији 

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

Теме: 

   

Стоматолог, стоматолошка сестра и зубни техничар у тиму за протетичку рехабилитацију 

геријатријских пацијената 

Спој традиције и иновације у раду стоматолошке сестре 

Промоција значаја зубних надокнада у очувању оралног здарвља  
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: Професионални стрес и мере превенције 

др Слободанка Миловановић, Завод за здравствену заштиту радника "Железнице Србије" 

Београд Огранак Ниш 

Теме: 

   

Превентини пегледи радника 

Брноут синдром код здравствених радника 

Дијагностичке процедуре у медицини рада 

Слободне теме 

 

 

Хируршка секција 

Председник секције: МАРИЈА РАЈИЋ ЈОВИЧИЋ - ОБ Пожаревац 

Потпредседник секције: ЈАСМИНА СИМОНОВИЋ - КЦ Крагујевац 

Секретар секције: МИЛКОШ МИЛОЈЕВИЋ - Општа болница Крушевац 

 

едукативни семинар: ПРИНЦИП  ЗБРИЊАВАЊА  ОБОЛЕЛИХ  ОД  СЕПСЕ  

Дипломирани струковни менаџер из области менаџмента Марија Рајић Јовичић, Општа 

болница Пожаревац 

Теме: 

   

Процес здравствене неге - пријем пацијенатау јединици интезивног лечења 

Сестринске интервенције код пацијената са декубитусом 

Третмин хроничних рана са В.А.Ц. системом 

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: Здрав парадонцијум-кључ добре фиксне протетике 

доктор стоматологије Ђорђе Лалић, Стоматолошка ординација“ DENTAL CITY“-

Београд 

едукативни семинар: Излазни профил импланта - улазна карта за успијех протетске 

надокнаде 

доктор стоматологије Синиша Ковачевић, приватна ординација "Stomatologija 

Kovačević"-Banja Luka 

Теме: 

   

Савремена зубна техника 
Биодентпласт протезе 

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: Бол као значајан дијагностичи податак 

смс Наташа Јевтовић, Клинички центар Крагујевац 

Теме: 

   

Безбедност пацијенат на неуролошким одељењима - клиникама 

Болести централног нервног система - здравствена нега 
Болести периферног нервног система - здравствена нега 

Ретке неуролошке болести- приказ случаја 

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: Хипертензија-јавно здравствени проблем у Расинском округу 

смс специјалиста јавног здравља Светлана Миловановић, Дом Здравља Крушевац 

Теме: 

   

Медицинска сестра као члан здравственог тима у едукацији породице оболелог од карцинома 

Хиперлипидемија као фактор ризика код Кардио-васкуларних обољења 

комуникација у здравству 
Слободне теме 

 

 

Трансфузиолошка секција 

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

Потпредседник секције:  

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

 

едукативни семинар: РЕТКЕ КРВНЕ ГРУПЕ - КАРАКТЕРИСТИКЕ И КЛИНИЧКИ 

ЗНАЧАЈ 

примаријус, специјалиста трансфузиoлог, доктор медицинских наука – област 

хематологија Ана Антић, Завод за трансфузију крви - Ниш 

Теме: 

   

Требовање и издавање крви и крвних деривата 

Правила конверзација крви 

Имуносеролошка обрада крви давалаца 

Чување крви и крвних продуката 
Слободне теме 

 

 



Хематоонколошка секција 

Председник секције: СУЗАНА ЂОРЂЕВИЋ- КЦ Ниш 

Потпредседник секције: СОЊА РАЈЧИЋ - ОБ Пожаревац 

Секретар секције: ВЛАДАНА ФРАНЕТА - КЦ Ниш   

 

едукативни семинар: СПЕЦИФИЧНОСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ ПАЦИЈЕНТА СА 

МЕТАСТАТСКИМ ТУМОРИМА СА НЕПОЗНАТИМ ПРИМАРНИМ ИСХОДИШТЕМ 

смс Татјана Петковић, КЦ Ниш - Клиника за онкологију 

Теме: 

   

Брахитерапија - када се примењује 

Рано откривање преканцерогених промена и рака грлића материце 

Ургентна стања у онкологији 
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: Третман декубиталних рана 

Др Славица Козомара, Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка Бања“, Ниш 

Теме: 

   

Компликацијеу рехабилитацији код прелома бутне кости - делокруг рада медицинске сестре 

Новине у лечењу системских болести 

Слободне теме 

 

 



Друштво фармацеутских техничара 

Председник секције: ЉИЉАНА ЂОКИЋ - Denta pharm Beograd 

Потпредседник секције: СЛАВИША БЕРЈАНОВИЋ - Апотека Пожаревац 

Секретар секције: НАДА ДЕНЧИЋ - Суботица 

 

едукативни семинар: Терапијски потенцијал Н-ацетилцистеина 

магистар фармације Милица Милинковић, Апотека Крагујевац 

Теме: 

   

Повлачење лека из промета - процедура 

Биљни лекови - контрола квалитета 

Несаница - најбољи лек за несаницу 
Слободне теме 

 

 

Секција поливалентне патронаже 

Председник секције: ВЕЛИБОРКА ПЕШИЋ МИЛИЋ - ДЗ Алексинац 

Потпредседник секције:  

Секретар секције: СУНЧИЦА БАЦИЋ - ДЗ Велика Плана 

 

едукативни семинар: Превенција хроничних копликација дијабетеса мелитуса 

др Данијела Митић, Дом здравља Алексинац 

Теме: 

   

Предности дојења 

Здравствено васпитни рад патронажне сестре са оболелим од дијабетеса 

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: Перкутане интервенције на хепатобилијарном тракту 

Редовни  професор, проф.др Драган Машуловић, Клинички Центар Србије Центар за 

Радиологију и магнетну резонацију 

Теме: 

   

Карцином колона - дијагностика 

Коронографија 
Радиотерапија карцинома плућа 

Слободне теме 

 

 

Секција сестара у ортопедији 

Председник секције: АНИТА ТАСИЋ - КЦ Ниш 

Потпредседник секције: СВЕТЛАНА МИЛОВАНОВИЋ - Дом здравља Крушевац 

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

 

едукативни семинар: Surgical approaches in stiff elbow surgeries 

Prof.dr sci med In-Ho JEON, Specialist Orthopaedic, Department of Orthopaedic Surgery, Asan 

Medical Center, Uslan Medical school, SEOUL. KOREA 

едукативни семинар: Примарна артропластика кука  

Др. спец. ортопедије Предраг Стојиљковић, Клинички центар Ниш 

едукативни семинар: У неколико корака до праве дијагнозе код бола у рамену 

Ванредни професор Проф. др Иван Мицић, Клинички центар Ниш, Медицински 

факултет Универзитета у Нишу 

 

Теме: 

   

Спортске повреде 
Траума у ортопедији 

Ендопротезе у ортопедији 

Слободне теме 

  



Уролошка секција 

Председник секције: ДАНИЈЕЛА СТАМЕНКОВИЋ - КЦ Ниш 

Потпредседник секције: МИЛИЦА СТАНКОВИЋ - ОБ Смедерево 

Секретар секције: МАРИЈА ЗЕКИЋ - КЦ Ниш 

 

Теме: 

   

 Хитна стања у урологији 

 Пласирање уринарног катетера - врсте катетера 

 Нега болесника са карциномом бешике 

 Слободне теме 

 

 

 

Секција инструментара и сестара у анестезији 

Председник секције:  

Потпредседник секције:  

Секретар секције: БИЉАНА БРАНКОВИЋ – ОБ Алексинац 

 

Теме:   

 Херниа - Инструментирање и пласирање мрежице 

 Интубација пацијената - значај анестетичара 

 Слободне теме 

 


