ПЛАН СТРУЧНИХ АКТИВНОСТИ САВЕЗА
УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ ЗА 2018 ГОД.
Mарт:.2018.год,Ниш
I Тематска конференција Друштва медицинских сестара-техничара и бабица
Србије(заједнички рад 20 секција)



Комуникација у сестринству
Будућност сестринства у Србији?

Mарт: 2018. год,Зрењанин , Врњачка Бања
XXI Републичка стручна конференција Друштва санитарних инжењера и
техничара Србије
 Едукативни семинар
 Безбедност хране
 Предмети опште употребе – изазови у контроли
 Здравствена исправност воде
 Безбедност и заштита здравља на раду
 Медицински отпад
 Заразне и незаразне болести
 Санитарни надзор
Март: 03.2018.год, Београд,
XVII Републичка стручна конференција Друштва фармацеутских техничара
Србије
 „Правилна употреба и злоупотреба ОТЦ препарата
Март: 30-31.03.2018.год, Параћин
Конференција Друштва лабоаторијских технолога и техничара Србије
 Курс I категорије:
„Савремена молекуларна дијагностика код пацијената са солидним
туморима“
• Курс I категорије
„Генетичко тестирање у пракси“

Aприл:.2018.год, Београд
Тематска конференција Друштва дијететичара-нутрициониста Србије
 Курс I категорије:
"Актуелна сазнања о исхрани током животног циклуса“

Maj 12.05.2018.год ,Смедеревска Паланка
ЦЕНТРАЛНА АКАДЕМИЈА-12 мај међународни дан сестара света
 Препоручена тема ICN-a :
" Медицинске сестре, водећи глас - Здравље је људско право“



Проглашавање најбољух сестара Србије за 2017
Проглашавање најбољух Студената и ученика сестринске
професије у Србији

Maj 23-27.05.2018.год ,Палисад -Златибор
НАЦИОНАЛНИ KОНГРЕС ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ“ Хоћемо и
можемо боље“ (са међународним учешћем)
Пленуми:
 „Превентивни програми у здравственим установама и скрининг
колоректалног карцинома“
Прим. др сц. мед. Верица Јовановић, в.д. директор Институт за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут”
 „Значај клиничких путева у здравству Србије“
Проф др сци Вицко Ференц,државни секретар,Министарство здравља Србије








Едукативни семинари
Форуми
Oкругли столови
Панели
Креативне радионице
Презентације радова
Постер сесије
 За Медицинске сестре-техничаре
 Бабице
 Санитарне инжењере и техничаре
 Лабораторијске технологе и техничаре
 Биохемичаре
 Нутриционисте и лекаре спец хигијене иисхране
 Физио и радне терапеуте и физијатре








Фармацеитске техничаре и фармацеуте
Зубне техничаре и лекаре протетичаре и стоматологе
Радиолошке техничаре и радиологе
Лекаре свих свих специјалности
Професоре и предаваче свих обазовних институција за
здравствене кадрове у Србији
Студенти свих профила здравствене стр

Мај,18-20.05.2018.год,Дивчибаре

XXXII Majски сусрети Друштва зубних техничара Србије


Пленум
Нова ера зубне технике
Републичко такмичење зуботехничких школа Србије

Јуни:16.06.2018.год,Прокупље
Симпозијум Друштва радиолошких техничара Србије
•
Курс I категорије:
,, Нуклеарно медицинска дијагностика и кардиохирургија“
Проф. др Радоје Илић , ВМА
Септембар,Децембар: 2018. Год, Смедерево
XXII Стручна конференција Друштва санитарних инжењера и техничара Србије
 Едукативни семинар
 Аерозагађења
 Заразне и незаразне болести
 Безбедност хране и флексибилност
 Добра хигијенска пракса, добра производна пракса
 Безбедност играчка
 Медицински отпад
 Вештина комуникације
 Мотивација, сарадња и тимски рад
Септембар:2018 год,Прокупље Београд.
Друштво физио и радних терапеута Србије.
 „Наше године у струци-заједно“
 Oбележавање дана физиотерапеутa

Oктобар:24-28.10.2018.год,Златибор-Палисад
КОНГРЕС ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ:“ Само од нас зависи“
(са међународним учешћем)”
 Пленум:

 „Како да будемо асертивни?“
Др Зоран Илиђ,психотерапеут ,Београд
 Мора ли љубав да боли?
Др Зоран Илиђ,психотерапеут ,Београд





















Едукативни семинари
Форуми
Oкругли столови
Панели
Креативне радионице
Презентације радова
Постер сесије
За медицинске сестре-техничаре
Бабице
Санитарне инжењере и техничаре
Лабораторијске технологе и техничаре
Биохемичаре
Нутриционисте и лекаре спец хигијене иисхране
Физио и радне терапеуте и физијатре
Фармацеитске техничаре и фармацеуте
Зубне техничаре, лекаре протетичаре и стоматологе
Радиолошке техничаре и радиологе
Лекаре свих свих специјалности
Професоре и предаваче свих обазовних институција за
здравствене кадровеу Србији
Студенти свих профилаз дравствене струке

Новембар,29.11.-02.12. 2018.год,Зрењанин
Симпозијум главних и руководећих сестара и техничара Србије:
“ Различитост као јединство“
 Коучинг –стил руковођења главних сестара 21 века
Др Зоран Илић, психотерапеут ,Београд
 Креативне радионице
 Oкругли столови
 Панели
 Презентације искуства из праксе

Председник НСО
Душанка Добрашиновић

Председник Савеза
Мр сци мед Радмила Нешић

