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Поштоване колегинице  и колеге, 

сарадници, и пријатељи професије здравствених 

радника! 

 
Посебна ми је част и задовољство да вам најавим наш Конгрес 

здравствених радника републике Србије,прве категорије 

“Промоција знања“(са међународним учешћем) на коме ће 

учествовати 58 предавача по позиву ,са планираном актуелном 

стручном тематиком . 

Уважени аутори стручних саопштења, 

без којих овај Конгрес не би имао стручност,знање и топлину 

молимо вас да испоштујете наведене датуме и упутства на 

одштампаном формулару“Резиме рада,“како би благовремено 

ваши радови пристигли за  Програм  и Зборник радова Конгреса . 

Покровитељ нашег Конгреса је као и до сада Министарство 

здравља и Комора медицинских сестар и техничара 

Србије.Конгрес се бодује у Складу са Правилником о КЕ од 

стране Здравственог савета Србије. 

Цењене колеге,добро дошли на ваш Конгрес! 

За ближа обавештења посетите наш сајт: www.szr.org.rs 

 и Фб старну:Савез удружења здравствених радника Србије 

 

С поштовањем, 

Мр сци мед.Радмила Нешић 

 
 
 

ВАЖНИ ДАТУМИ: 

 

20.04.2017.г. – КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВУ САЖЕТКА 

РАДОВА 

24.04.2017.г.– ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ РАДОВА 

01.05.2017.г. –ПРОГРАМ КОНГРЕСА (сајт САВЕЗА) 
 

 

http://www.szr.org.rs/
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ПЛЕНАРНА ТЕМАТИКА КОНГРЕСА 

ЗА СВЕ ПРОФИЛЕ 

 

1.Могућности за повећање безбедности 

жена изложене насиљу кроз систем 

здравствене заштите 

 
Доц. др. Вицко Ференц  

1. Универзитет у Новом Саду, Медицински 

факултет,Институт за онкологију Војводине, 

Сремска Каменица 

2. Министарство Здравља Републике Србије 

 

2. Насиље према женама у партнерском 

односу и у породици 
Тања Игњатовић,психилог,Аутономни женски центар, 

Београд 
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I. ДРУШТВО МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА 

ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА СРБИЈЕ 
                                Пленум: 

 Мој однос према послу који радим 
Вмс, Mаја  Mитић, ДЗ здравља Стари Град  

 Oднос медицинских сестара према писању 

стручних радова и истраживању 

 Вмс,Снежана Јоцић ,Здравствени центар Зајечар  

 Медицинске сестре  и стручно усавршавање 
Всс.Зорица Михајло КБЦ Земун  

 

 Сагорјевање на радном мјесту медицинских 

сестара и техничарау Универзитетској болници 

Фоча 
Мр Жељко М.Вуковић, Универзитетска болници 

Фоча,Република Српска ,Босна и Херцеговина 
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 СТРУЧНА ТЕМАТИКА ПО СЕКЦИЈАМА:       
 

      1.СЕКЦИЈА УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ 

Округли сто: 

 Од кијавице до кардиопулмоналне реанимације - 

Алергије" 

Модератор:Др Јованка Копривица ,спец ургентне 

медицине,Хитна помоћ.ДЗ Бошко Вербалов Зрењанин, 

ВСС Мирослав Копривица, Хитна помоћ, ДЗ Бошко Вербалов 

Зрењанин 

 Кардиопулмонална реанимација –сестрински аспект 
    Модератор:ВСС Јованка Оташевић.КЦ Крагујевац 

 

Теме: 

 Ургентна стања у кардиологији са посебним освртом на 

срчана обољења 

 Примена кисеоника у ургентним стањима 

 Искуства са терена 

 Слободне теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СЕКЦИЈА ОНКОЛОГИЈЕ 

Едукативни семинар: 

Хируршко лечење меланима 

Руководилац:Др Марко  Јеврић хирург, онкологИОРС 
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Марија Гошовић , Институт за онкологију и радиологију 

Србије 

Теме : 

 

 Нежељени ефекти хемотерапије и радиотерапије 

 Делокруг рада у интезивној нези онколошке клинике 

 Терапија бола 

 Слободна тематика 

 

 

3.СЕКЦИЈА ИНСТРУМЕНТАРА И СЕСТАРА НА 

СТЕРИЛИЗАЦИЈИ 

 

Округли сто: 

 План хигијене (превенција хоспиталних 

инфекција ) Антисептично – дезинфекциони 

третмани 

Модератор:Зоран Михаиловић.мед.тех инструментар 

Операциони центар,КЦ Крагујевац 

 Интрахоспиталне инфекције 

Всс,Јованка Оташевић, Служба за анестезију и реанимацију 

Одељење интензивне неге КЦ Крагујевац 

 

Теме: 

 

 Превенција хоспиталних инфекција  

 Нове технологије и њихова примена у 

интраоперативним поступцима  

 Новине у поступцима стерилизације 

 Слободна тематика 
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4.СЕКЦИЈА НЕУРОЛОГЈЕ 

Едукативни семинар : 

 Лечење и збрињавање оболелих од Дискус херније 

Руководилац семинара : Др Слободан Пејић,неуролог, ОБ 

Врање 

 

Теме: 

 Трауматске повреде мозга,комликације улога 

медицинске сестре у збрињавању 

 Мултипла склероза-физикална терапија 

 Транзиторни исхемијски атак 

 Велики епилептицни напад и прва помоћ 

 Слободне тематика 

 

 

 

 

 

 

 

5.СЕКЦИЈА ИНФЕКТОЛОГИЈЕ СА ДЕРМАТО -

ВЕНЕРОЛОГИЈОМ 

 

Едукативни семинар: 

 

 Лична хигијена и примена личне заштитне опреме 

у служби некад и сад-да ли смо свесни или не? 

Всс.Светлана Обрадовић Клиника за инфективне и тропске 

болести КЦС,Београд 

 Инфекције уринарног тракта као последица 
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уринарног катетера 

Ссс Весна Хавран,Клиника за инфективне и тропске болести 

КЦС,Београд 

 Интрахоспиталне инфекције - ССМС Јокић 

Марина, Клиника за инфективне и тропске болести 

КЦС,Београд 

 Анализа интрахоспиталне инфекције У КСЦ-у 

2015.-2016  
Радовановић Ивана Клиника за инфективне и тропске 

болести- Др.,, Коста Тодоровић”- КЦС Београд,    

 

Округли сто: 

 Уринарне интарахоспиталне инфекције- проблем 

савремене медицине 

Модератор: Вмс Николић Јелена Клиника за инфективне и 

тропске болести КЦС,Београд, 

 Tеме : 

  Пострауматски менингитис- компликације 

   Пнеумоније изазване  

 .Неспецифичне клиничке слике у дерматологији 

 Вирусне инфекције коже-лечење и правилна нега 

 Тематика по избору                                                                                                    

 

 

 

6.СЕКЦИЈА БАБИЦА 

Округли сто: 

 Ахондроплазија са приказомс случаја  
Др ЖивкоТеодоровић, спец. педијатар, ОБ “ДрЛаза К 

Лазаревић” Шабац 

 

Teме:  



9 

 

 Нега новорођенчади са урођеним аномалијама 

 Дојење код новорођенчади са урођеним аномалијама 

 Комуникација у породилишту  

 Тематика по избору 

 

 

 

 

7.СЕКЦИЈА АНЕСТЕЗИЈЕ И ИНТЕЗИВНИХ НЕГА 

 

Oкругли сто: 

 

Основни принципи реанимације и реанимациони 

поступци код политраума и делокруг рада 

медицинске сестре-техничара-анестетичара 

Др Слободан Гавриловић-Општа болница Лесковац 

 Бранко Ђорић,анестетичар,Служба Анестезиологије са 

реанимацијом Општа болница Лесковац 

 

Теме: 

-Успостављање периферног и Централног венског пута, 

-Анестезија код препонске киле-делокруг рада анестетичара 

-Апендектомија,припрема болесника за увод у анестезију 

-Улога медицинске сетре-техничара у ЈИЛ И лечење    

болесника са тешким опекотинама, 

-Постоперативна нега болесника у ЈИЛ, 

-Инфузиона терапија течностима у ЈИЛ, 

-Основни принципи механичке вентилације, 

-Мониторинг виталних функција код болесника на 

 механичкој вентилацији 

-Тематика по избору 
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8.СЕКЦИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈЕ 

 

Oкругли сто: 

Рехабилитација,образовање и социјлна 

интеграција деце и омладине са 

инвалидитетом(слепило и слабовидост) 

 Модератор:Слободанка Богдановић Васић 

дипл.спец.педагог,мастер организатор здравствене неге 

висока медицинска и пословнотехнолошка школа 

струковних студија Шабац 

 

Tеме : 

      -Траума ока – рад.мед. сестре у збрињавању пацијената 

      -Увеитис – рад мед.сестре у лечењу и неговање оболелих 

      -Рад мед.сестре са слепим и слабовидим особама 

      -Тематика по избору 

 

 

 

 

                    

                    9.СЕКЦИЈА ИНТЕРНИСТИЧКИХ ГРАНА 

 

Едукативни семинар :  

 Успешна комуникација – пут ка успешној 

професији  

 ВСС Весна Николић, Клинички центар Крагујевац 

 Добра комуникација са пацијентима услов за добру 

едукацију 

ВМС Катарина Гајић, Клинички центар Крагујевац 
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Теме:   

 Тимски рад у здравственој нези ендокринолошких 

пацијената 

 Комуникација медицинска сестра – лекар – пацијент 

 Здрав начин живота – предуслов квалитног живота 

 Тајне успешне комуникације у тиму за здравствену 

негу 

 Да ли нас је довољно у тиму за здравствену негу – 

нормативи у раду 

 Имплементација процеса здравствене неге у здр.нези 

пулмолошких пацијената 

 Сестринске интервенције код пацијената са 

улцерозним колитисом 

 Представите свој стручни тим 

 Медицинска сестра у збрињавању пацијента са 

нефропатијом 

 Тема по избору                                                     

 

 

 

 

 

10.СЕКЦИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ 

 

Oкругли сто 

 Квалитет рада ИСО стандарди у 

стоматологији 

Вмс Ирена Митровић-ЗЗЗЗ студената,Београд, 

МС Габриела Симић-Завод  за стоматологију,Крагујевац 

 Значај рада стоматолошке сестре у 

превентиви са предшколском децом 

Ецц мен у здр.Александра Перовић ЗЦ Зајечар, 
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МС Габриела Симић -Завод за стоматологију Крагујевац 

 

 Tеме: 

 Делокруг рада стоматолошке сестре са 

предшколском децом 

 Одговорност у раду стом.сестара 

  Инфекције у оралној хирургији 

 Тематика по избору 

 

 

11.СЕКЦИЈА СТУДЕНАТА 

 

Oкругли сто: 

 Контрацепција "јутро после" 

Модератор: Др Весна Малићанин,гинеколог, ДЗ 

Врњачка Бања 

 Превенција  нежељених трудноћа код младих на 

нивоу примарне здрав заштите 

              Модератор:Доц др Милорад Јеркан,ДЗ Ниш 

 Tеме  

-Малигне болести код младих 

-Здравствено васпитини рад са студентском популацијујом у 

превенцији нежељених трудноћа 

'-Слободне теме 

 

 

12.СЕКЦИЈА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И  

РЕУМАТОЛОГИЈЕ 

 

Oкругли сто 

 Лумбални  синдром  -бол у доњем дјелу леђа 
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Модератор: Др Снежана Мијатовић,Клиника за 

рехабилитацију Зотовић ,Београд,Мр сци мед Радмила 

Нешић Београд 

Едукативни семинар : 

 Здравствена нега пацијента са лумбалном дискус 

хернијом  

ВСС,Светлана Жунић,Специјална болница за рехабилитцију 

Бања Ковиљача 

 Остеоартрозе (ОА) 

ССС,Весна Јокић. Специјална болница за рехабилитцију 

Бања Ковиљача 

 

 Tеме: 

  Рехабилитација код дископатија 

 Прва помоћ код акутног лумбалног синдрома 

 Здравствена нега  код остеоартроза  

  Балнеотерапија –сестринске компентенције 

 Тематика по избору 

 

 

 

13.СЕКЦИЈА ЕНДОСКОПИЈЕ 

 

Едукативни семинар: 

 Clostridium difficile колитис 

Руководилац :СМСС,Милица Дејановић, Клиника за 

гастроентерологију и хепатологију КЦС 

Округли сто: 

 Примена биолошке терапије код Кронове болести 

и улцерозног колитиса у К.Ц Крагујевац 

Модератор:Јасмина Николић, Клиника за 

Гастроентерологију и хепатологију Клинички центар 
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Крагујевац 

Tеме : 

  Clostridium difficile колитис 

 Могућност преношења Clostridium difficile инфекције 

ендоскопом 

  Тематика по избору  

 

 

14.СЕКЦИЈА ПСИХИЈАТРИЈЕ 

 

 Oкругли сто 

Политоксикоманија -клиничка слика и апстиненцијални 

синдром  

др.Предраг Гаговић,неуропсихијатар, СБПБГ.Топоница 

 

Теме: 

 Делокруг рада струковне мед.сестре код пацијента 

оболелог од опијатске зависности 

.Учесталост и фактори ризика од употрбе ПАС-а код 

младих 

 Злоупотреба ПАС-а у адолестенском период 

 Полироксикоманија младих 

.Апстиненцијални синдром опијатске зависности 

 Делокруг рада струковне мед.сестре у збрињавању 

пацијента који болује од опијатске зависности 

 Значај рада здравствених радника у превенци 

бихевиоралне зависности 

 Коморбидитет и зависност од дрога 

 9.Стигма оболелих од АИДС-а  

 Здравствена нега и праћење пацијента са АИДС-ом 

 Наркоманија као социјални проблем 

  Зависност од дрога и лечење 
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 Рад на едукацији мед.сестра у превазилажењу 

конфликата са  пацијентом и његовом породицом 

 Тематика по избору   

 

 

 

15.СЕКЦИЈА ХИРУРШКИХ ГРАНА 

 

Oкругли сто 

 Превенција повреда жучних путева током 

лапараскопске холецистектомије 

Модератор:др Перисић Златко , Општа болница Лозница 

 

 Делокруг рада медицинске сестре код 

лапараскопских операција 

Модератор :спец. смс. Станковиц Марина , Општа болница 

Лозница 

 3.Савремени дијагностички и терапијски приступ 

везико-уретралном рефлуксу код деце 
Модератор:Марија Мирков ,Клиника за дечију хирургију 

Клинички центар Крагујевац 

 

 Tеме :  

 Делокруг рада медицинске сестре на одељењима 

абдоминалне хирургије 

 Делокруг рада медицинске сестре-дечија хирургија 

 Значај  вођења медицинске документације 

 Примена крви и крвних деривата у постоперативном 

току 

 Значај преоперативне припреме деце-пацијената 

 Нутритивна потпора пацијената-значај и потребе 

 Организација хируршке интезивне неге код деце 
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 Иновативне технике у хирургији 

 Тематика по избору 

  

 

 

 

16.СЕКЦИЈА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ СА МЕДИЦИНОМ 

РАДА 

 

Oкругли сто 

Акутна коронарна инсуфицијенција и  фактори ризика 

Модератор :  др Златан Миливојевић,ДЗ Пожаревац 

 

Tеме : 

 Твоје је срце у твојим рукама- чувај га 

 Значај тимског рада у очувању здравља 

 Улога медицинске сестре у тријажи пацијената 

 Буди чувар свога здравља 

 Слободне теме 

 

 

 

 

17.СЕКЦИЈА ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖЕ 

 

Округли сто : Кардиоваскуларна обољења – стварност 

савременог друштва 

 Стрес-фактор ризика за настанак  КВО 

 Модератор:дип. Психолог, Живана Пантић ДЗ Ваљево 

 Рад  Патронажне службе на превенцији КВО 

Модератор:спец. струковна сестра Славица Филиповић ДЗ 
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Ваљево 

 

 

 Tеме : 

 КВО- наша искуства у раду 

 Значај промоције здравља у служби превенције 

МХНО 

 Артеријска хипертензија- фактор ризика у трудноћи 

 Утицај правилне исхране и физичке активности у 

очувању здравља 

 Слободне теме 

 

 

 

18.СЕКЦИЈА ПЕДИЈАТРИЈЕ 

 

Oкругли сто: 

Вакцинација деце- истине и заблуде  

Модератор:  пед.сес.Драгана Крстић ДЗ Ниш 

 

 Tеме : 

 Календар вакцинације 

 Утицај исхране на развој болести дигестивног тракта 

 Заразне болести код школске деце 

 Деца и болничко лечење- хоспитализам 

 Слободне теме 

 

 

 

19.СЕКЦИЈА КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА СА 

ГЕРОНТОЛОГИЈОМ 
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Едукативни семинар:  

 Лечење старих особа са ортопедским и хируршким 

ранама у кућним условима “ 

Руководилац семинара:Мс Јасна Ристић,ДЗ Страи град 

 

Округли сто: 

 Правилно превијање рана и декубита у кућним 

условима 

Модератор: Перић др Бојан, Магнапхармација, Београд, 

Јасна Ристић, ДЗ Страи град                   

 Tеме : 

 Превенција и лечење незаразних болести у кућним 

условима 

 Здавствена нега пацијената са инвалидитетом у 

кућним условима 

 Здравствена нега пацијента након операције 

карцинома простате у кућним условима 

 Техника пласирања и хигијена катетера, 

 Тематика по избору 

 

 

 

  

 

20.СЕКЦИЈА КАРДИОЛОГИЈЕ 

Округли сто: 

 Аритмија и улога медицинске сестре приликом 

електрокардиоверзије 

Модератор: СМС,Бисерка Михаиловић Клиника за 
кардиологију Коронарна јединица КЦ Крагујевац 
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Теме: 
1. Pomoć pacijentu da se vrati normalnom životu posle 

infarkta miokarda 
2. Rehabilitacija bolesnika posle kardiohirurškog zahvata 
3. Motivisanost medicinskih sestara-tehničara koji rade u 

koronarnoj jedinici 
4. Prikaz slučaja 

 

 

 

 

 

 

 

II. ДРУШТВО ЛАБОРАТОРИЈСКИХ 

ТЕХНИЧАРА И ТЕХНОЛОГА СРБИЈЕ 

 
Едукативни семинар: 

  Едукативни семинар :  

 Пренатално генетичко тестирање у савременој 

медицини  

Руководилац семинара: Данијела Радивојевић, Лабораторија 

за медицинску генетику, Институт за здравствену заштиту 

мајке и детета Р. Србије „Др Вукан Чупић“ 

 

 Правилно узимање и обрада материјала за 

цитогенетичке и молекуларно генетичке 

пренаталне анализе   

Славиша Краљевић, Лабораторија за медицинску генетику, 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Р. Србије 

„Др Вукан Чупић 
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Теме: 

 Тумори централно нервног система, 

имунохистохемијска детекција и доказивање 

 Правилно узимање и транспорт биолошког 

материјала за микробиолошку анализу 

 Одређивање Д димера код сумње на ДИК 

 Значај праћења хематолошких параметара код 

кардиоваскуларних болесника 

 Лабораторијска дијагностика и праћење бубрежне 

инсуфицијенције 

 Слободна тема 

 

 

 III. ДРУШТВО ДИЈЕТЕТИЧАРА 

НУТРИЦИОНИСТА СРБИЈЕ 

Округли сто 

 Духовни аспекти поста   

В.Станковић1, Љ.Кнежевић1,  

1Висока здравстевна школа струковних студија у 

Београду 

2 КБЦ " Звездрара" Београд 

 Детекција Listerije monocytogenes  у храни   

Санитарно еколошки инжињер Поповић Зоран, ,Институт за 

јавно здравље  Подгорица                                                                                          

Теме 

 Пост 

 Безбедност хране 

 Интеракције хране и лекова 

 Минерали и витамини у исхрани 

 Исхрана деце предшколског узраста 
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 Гојазност 

 Тематика по избору 

 

 

 

IV.ДРУШТВО ФАРМАЦЕУТСКИХ 

ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ 

 

Едукативни семинар 

 Израда тритурата у апотекарској пракси 

Дипл.фармац.спец Милановић Ивана,Фар. техничар Ивана 

Видојковић.Фар.т Бобан Громић Апотека Крушевац 

Теме 

 Тематика по избору 

 Постер изложба 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ДРУШТВО ФИЗИО И РАДНИХ 

ТЕРАПЕУТА СРБИЈЕ 
 

Едукативни семинар: 
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 Мануелне технике и методе код повреде зглоба 

колена 

Руководилац:Ссфт Милош Секулић,ЗЗЗЗ радника МУП-

а,Београд 

 

 Хиропрактика– мануелна мобилизација   

Др Снежана Мијатовић,спец рехабилитације,Клиника за 

рехабилитацију „Зотовић“Београд 

 

Теме: 

1.Тематика по избору 

 

 

VI.  ДРУШТВО РАДИОЛОШКИХ 

ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ 
 

Едукативни семинар 

 Виртуелне ЦТ технике 

Прим. др сц. мед. Ђорђе Лалошевић, радиолог, КБЦ „Др 

Драгиша Мишовић – Дедиње“, Београд 

Теме: 

Тематика по избору                 

 

 

 

 

 

VII. ДРУШТВО САНИТАРНИХ ТЕХНИЧАРА И 

ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ 
 

Едукативни семинар: 



23 

 

 Узорковање, испитивања и класификација 

отпада у републици Србији 

Струк. санитарно-еколошки инжењер, Јелена Дапчевић, 

Градски завод за јавно здравље Београд 

Мр.сци Драган Црнковић,  Градски завод за јавно здравље 

Београд 

 

Теме: 

•Тимски рад санитарне инспекције и института и завода за 

јавно здравље у циљу заштите здравља 

•Процес приступања Републике Србије у ЕУ – 

хармонизација националног законодавства са одговарајућим 

ЕУ прописима – изазови и планови 

•Производња и промет хране и ПОУ 

•Водоснабдевање 

•Заразне болести  

•Биохазардни отпад 

•Слободне теме 
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