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                         „Силна реч је као гром 
                         Она поражава грешника, мелем је болноме  
                         и потиштеноме, утук развратноме 
                        а опомена богатоме“  (O Богу и људима, 1993). 
                                      Владика Николај Велемировић  
 
Поштовани пријатељи и сарадници, 
 
позивам вас да учествујете на нашем Симпозијуму,који носи 
мото:“ Снагом речи“ у Октобру на Златибору.Кажу да смо 
оно што мислимо а приказујемо се оним што кажемо кроз 
речи.Често речи банализујемо,а речи су и симболи..Ми смо 
ти који им можемо дати разорну снагу,да нас диже,да 
освајамо знања,да освајамо свет,али и да нас понизе ,ране и 
повреде.. Компјутерски програми зависе од речи,љубав 
зависи од речи,наши пацијенти зависе од наших речи.. 
Стање свести зависи од речи.. Речи су знање.. енергија и 
обавијају све и валадају без граница.. 
Позивам вас,да вашим речима кроз ваша искуства пренесете 
ваша знања и вештине колегама,размените  
пријатељста,познанастав ,дилеме сумње и несигурности..и у 
прелепемо амбијенуту Златибора  учинимо незабораван 
стручни скуп.. Такође вас позивам да заједно прославимо 
нашу Славу Св.Петку.27.10.2016 год  у здрављу  весељу1 
Добро дошли!!  
 
                                         Председница Савеза 
                                           Мр сци мед Радмила Нешић 

 
ВАЖНИ ДАТУМИ: 
20.09.2016.Г. – КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВУ 
САЖЕТАКА РАДОВА 
30.09.2016.Г.– ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ РАДОВА 
07.10.2016.Г. –ПРОГРАМ СИМПОЗИЈУУМА  
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ПЛЕНАРНА ТЕМАТИКА ЗА СВЕ 
ПРОФИЛЕ 

 
 

МОЛЕКУЛАРНИ МЕХАНИЗМИ РЕЗИСТЕНЦИЈЕ 
БАКТЕРИЈА НА АНТИБИОТИКЕ 

Проф.Др. Љубиша Тописаревић,Иновативни центар 
Технолошко металуршког факултета,Универзитета у 

Београду 
 

ЋЕЛИЈСКА ТЕРАПИЈА У ХУМАНОЈ МЕДИЦИНИ 
Мр мед сци Др.Драгана Вујић,Институт за здравствену 

заштиту мајке и детета,,Др Вукан Чупић,, Београд 
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I ..    ДДРРУУШШТТВВОО  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККИИХХ  
ССЕЕССТТААРРАА,,  ТТЕЕХХННИИЧЧААРРАА  ИИ  ББААББИИЦЦАА  

ССРРББИИЈЈЕЕ   
 

                                Пленум: 
 

   Како направити презентацију за памћење? 
Др.Зоран, Илић, психотерапеут, Београд 

 
Надградња амбулант дружинске медицине в 

Словенији з встопом дипломиране медицинске 
сестре в здравствени тим 

Дипломирана медицинска сестра Даринка 
Клеменц,Словенија, 

Моника Ажман,Словенија 
Зашто пријавити професионалну грешку 
Доц.Бранислава Брестовачки Свитлица,Институт за 
здравствену заштиту деце и омладине Војводине 
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  СТРУЧНА ТЕМАТИКА ПО СЕКЦИЈАМА  

 
 
 

 
 
 
 

 
1.СЕКЦИЈА УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ 

Округли сто 

Сестра организатор у хитној помоћи 

ВСС Јелена Живковић,Завод за хитну медицинску 

помоћ,Ниш 

Теме: 

1.Искуства са терена 
2.Ургентна стања у педијатрији-приказ случаја 
3.Ургентна стања у гинекологији - приказ случаја 
4.Тематика по избору 
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2.СЕКЦИЈА ОНКОЛОГИЈЕ 

 
Oкругли сто 

Практични приказ самопрегледа дојки 
ВСС Биљана Савељић, OБ Ужице 

 
Теме : 
1.Подршка пацијената код мастеректомије 
2.Скрининг 
3.Хигијенско дијететски режим пацијената са дисекцијом 
аксиле 
4.Едукација пацијената за одржавање каниле 
5.Заштита запослених у онкологији 
6.Тематика по избору 
 
 
 

 

 
3.СЕКЦИЈА ИНСТРУМЕНТАРА И СЕСТАРА НА 

СТЕРИЛИЗАЦИЈИ 
 

Округли сто 
Провера лимфних нодуса ,,стражара,,код раног 

карцинома дојке 
Мр.мед сц Др.Марко Јеврић,Институт за онкологију и 

радиологију Србије 
Теме: 
1. Делокруг рада медицинске сестре техничара у 
операционом блоку 
2.Протоколи инструментирања 
3.Бум оут синдром медицинске сестре техничара у 
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операционом блоку 
4.Иновативне технике инструментирања 
5.Припрема материјала за стерилизацију 
6.Слободна тематика 
 

 

 
4.СЕКЦИЈА ПЕНЗИОНИСАНИХ МЕДИЦИНСКИХ 

СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА 
 

 Теме:  
 1.Активности пензионисаних здравствених радника у 
матичним удружењима 
 2.Статус пензионисаних здравствених радника и бенефити у 
матичним удружењима после пензионисања 
 3.Активности пензионера  у секцији пензионисаних 
здравствених радника СУЗРС 
 4.Тематика по избору 

 

 
5.СЕКЦИЈА ИНФЕКТОЛОГИЈЕ СА 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈОМ 
 

                         Округли сто 
Примена етарског уља рузмарина у 

фармацеутским и козметичким препаратима 
Проф.Др спец Клиничке фармакологије-

козметологије Исидора Милановић,Висока 
здравствена школа струковних студија,Београд 
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                                     Округли сто 
                  Начини преношења полних инфекција 

Др.сци.мед Милан Бјекић,Градски завод за кожне и 
венеричне болести,Београд 

 
                                    Округли сто 

Процедура постекспозиционе профилаксе-
компетенције и законска обавеза сестара у 

амбулантном раду 
ВМС Јелена Николић,КЦС-Клиника за инфективне и 

тропске болести,Београд 
 
 Tеме : 
 1.Иницијални третман болесника у хеморагијском шоку 
 2.Здравствено васпитни рад код инфективних болесника 
 3.Специфичности у здравственој нези оболелих од 
резистентног облика ТБЦ-менингитиса 
 4.Тохоплазмоза у трудноћи 
 5.Салмолезне инфекције-некад и сад  
 6. Лековито биље и њихова примена у козметичким 
препаратима 
 7.Полно преносиве болести –некада и сада 
 8.Медицинско естетске процедуре – значај и предности 
 9.Инфективна обољења коже 
10.Тематика по избору                                                                                                  

 

 

 
6.СЕКЦИЈА БАБИЦА 

                                        Округли сто 
Улога ОТЦ препарата и биљних лекова у ублажавању 

симптома менопаузе 
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Виши фармацеутски техничар Лазар Новаковић,Апотека 
Шабац 

 
Teме:  
 1. Одговорност здравствених радника у спровођењу 
скрининг програма 
 2. Бабица као члан тима за превенцију малигних обољења 
 3.Здравствено васпитни рад са женама оболелим од 
карцинома на гинеколошким одељењима 
 4.Прођимо безбедно кроз доба менопаузе  
5.Драге колегинице наша лепа реч је неком излечење 
6. Тематика по избору 
 

 

 
7.СЕКЦИЈА АНЕСТЕЗИЈЕ И ИНТЕЗИВНИХ НЕГА 

 
Округли сто 

Резистенција на антимикробне лекове – да ли је то 
стварна претња 

Др.Зорица Којић, КБЦ  Звездара 
 

  Tеме:  
 1.Примена и значај локалне анестезије код хируршких 
интервенција 
 2.Делокруг рада медицинске сестре техничара у служби 
анестезије и реанимације 
 3.Делокруг рада медицинске сестре техничара код отежане 
интубације 
 4.Протоколи у јединицама интезивног лечења 
 5. Медицинска документација у ЈИЛ 
 6.Слободна тематика   
 



10 

 

 

 
8.СЕКЦИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈЕ 

 
Oкругли сто 

                        Значај прегледа очног дна 
Др.Живодар Јовановић,ОБ Смедеревска Паланка 

 
 Tеме : 
 1.Проблеми ока код оболелих од дијабетес мелитуса 
 2.Правилно апликовање локалне терапије код повреде ока 
 3.Дакриоциститис неонаторум-значај неге 
 4.Тематика по избору 
  

 

 
9.СЕКЦИЈА ИНТЕРНИСТИЧКИХ ГРАНА 

 
Oкругли сто 

 
 Делокруг рада медицинске сестре у превенцији 

инфаркта срца и шлога 
ВСС Мила Вукадиновић,ИКВБ ,,Дедиње,, 

 
 Tеме: 
 1.Сестринске интервенције код хематолошких пацијената 
 2.Специфичности рада код пацијената са болестима бубрега 
 3.Аритмија срца- сестринске интервенције 
 4.Оксигенотерапија код пнеумофтизиолошких пацијената 
 5.Хитна стања у гастроентерологији 
 6.Tема по избору из области интернистичких грана   
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10.СЕКЦИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ 

 
       Oкругли сто 

Страх у стоматолошкој ординацији – делокруг 
рада сестре 

Ецц мен у здр.Александра Перовић-ЗЦ Зајечар, 
Вмс Ирена Митровић-ЗЗЗЗ студената,Београд, 

МС Габриела Симић-Завод за 
стоматологију,Крагујевац 

 
Округли сто 

Нема уважавања без стручности и одговорности – 
менаџмент у стоматологији 

Вмс Ирена Митровић -ЗЗЗЗ студената,Београд, 
Ецц мен у здр.Александра Перовић ЗЦ Зајечар, 
МС Габриела Симић -Завод за стоматологију 

Крагујевац 
 Tеме: 
 1. Правилна исхрана – здрави зуби  
 2. Делокруг рада превентивне сестре 
 3. Тематика по избору 
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11.СЕКЦИЈА СТУДЕНАТА 

 
Oкругли сто 

Малолетничке трудноће 
Др Весна Малићанин,гинеколог,директор,ДЗ Врњачка Бања 

 
 

Oкругли сто 
 

Репродуктивно здравље у служби младих 
Др Весна Малићанин,гинеколог,директор,ДЗ Врњачка Бања 

 
 Tеме : 
 1.Контрацепија код студената 
 2. Гинеколошка контрола код младих 
 3.Тематика по избору 

 
  
  
  

 

 
12.СЕКЦИЈА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И НЕУРОЛОГИЈЕ 

 
 Tеме: 
 1.Значај ране рехабилитације након неурохируршких 
интервенција 
 2.Делокруг медицинске сестре техничара у рехабилитацији 
након ампутације 
 3.Делокруг медицинске сестре техничара на одељењима 
трауматологије 
 4.Примум нон ноцере у рехабилитацији 
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 5.Неуролошка обољења и њихова праћења са аспекта 
медицинске сестре техничара 
 6. Мултипла склероза – делокруг рада медицинске сестре 
техничара 
 7.Тематика по избору 

 
 

 
13.СЕКЦИЈА ЕНДОСКОПИЈЕ 

 
Oкругли сто 

Примена аргон плазма коагулације у гастроентерологији 
ССМС Милица Дејановић,Ургентни центар-Клиника 

ГЕХ,Београд 
 Tеме : 
 1.Колоноскопија златни стандард за дијагностику болести 
дебелог црева 
 2.Колоноскопија са полипектомијом 
 3.Боље спречити него лечити-значај скрининга у пракси 
 4.Тематика по избору  

 

 
14.СЕКЦИЈА ПСИХИЈАТРИЈЕ 

 
Oкругли сто 

                             Старење и деменција 
Др.Божица Ивић, примаријус специјалиста 

психијатрије,СБПБ Горња Топоница 
 

Медицинско-етички аспекти третмана дементног 
пацијента 

Др Јелена Врућинић ,СБПБ ГорњаТопоница 
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 Tеме : 
 1.Нега пацијента оболелог од деменције 
 2.Здравствено васпитни рад са породицом оболелог од 
Алцхајмера 
 3.Оболели од деменције и његова средина 
 4.Значај породице у опоравку оболелог од деменције 
 5.Квалитет живота у старости 
 6.Тимски рад у психијатрији 
 7.Соматски еквиваленти депресије – маскирана депресија 
 8.Тематика по избору   

 

15.СЕКЦИЈА ХИРУРШКИХ ГРАНА 
 

Oкругли сто 
Хируршко лечење интракранијалних менингеома са 

перитуморским едемом 
Др. Марко Марковић, КБЦ Земун 

 
Делокруг рада медицинске сестре након 

неурохируршких операција 
 Вмс Влатка Ковић, КБЦ Земун 

 
 Tеме : 
 1.Делокруг рада медицинске сестре техничара на 
неурохирургији 
 2.Примена крви и крвних деривата 
 3.Значај асепсе и антисепсе у хирургији 
 4.Иновативне хируршке технике 
 5.Делокруг медицинске сестре техничара  на пластичној и 
реконструктивној хирургији 
 6.Ургентна стања у хирургији 
 7.Поштедне хируршке технике 
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 8.Стандарди и нормативи хируршких одељења 
 9.Делокруг рада медицинске сестре техничара у 
педијатријској хирургији 
 10.Делокруг рада медицинске сестре техничара у 
педијатријској хирургији 
 11.Тематика по избору 

 

 
16.СЕКЦИЈА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ СА МЕДИЦИНОМ 

РАДА 
 

Oкругли сто 
                     Дијабетес – болест савременог доба 

Др.Биљана Манић,ДЗ Пожаревац 
 

Округли сто 
Дијабетес мелитус – значај превенције са аспекта 

медицинске сестре 
ВМС Верица Вујичић,ДЗ Топола 

 
Tеме : 
1.Тријажа у чекаоници као битна карика за добро 
функционисање службе  
2.Твоје срце је у твојим рукама – одлучујеш сам 

  3.Стрес здравствених радника и његов утицај на радну 
способност  
4.Дијабетес – болест савременог доба 
5.Сцлеросис мултипле – делокруг рада медицинске сестре 
техничара  
6.Тематика по избору 
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          17.СЕКЦИЈА ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖЕ 
 

Округли сто  
Менаџмент у здравству – инструмент за унапређење 

квалитета здравствених услуга 
Модератор : Љиљана Јовчић,Висока здравствена школа 

струковних студија,Београд 
 

 
 Tеме : 
 1.Унапређење квалитета рада у Патронажној служби 
 2.Поштовање Етичког кодекса у сестринској професији 
 3.Промоција здравља у раду са школском децом и 
омладином 
 4.Очување репродуктивног здравља жене 
 5.Здравствена култура у служби очувања здравља уста и 
зуба    
 6.Улога правилне исхране у превенцији МХНО 
7.Тематика по избору 
 

 

 
18.СЕКЦИЈА ПЕДИЈАТРИЈЕ 

 
Oкругли сто 

 
Родитељство 

Модератор: Дипл.дефектолог,брачни и породични саветник 
Ивана Синђић,Школа за основно и средње образовање,,Мара 

Мандић,,Панчево  
 
 Tеме : 
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 1.Неуролошки развој беба 
 2.Најчешћа неуролошка болест код деце са потешкоћама у 
развоју 
 3.Рано препознавање и лечење деце са потешкоћама у 
развоју 
 4.Вирусна и бактеријска упала можданица 
 5.Инфективна мононуклеоза 
 6.Тематика по избору 
 

 

 
 

19.СЕКЦИЈА КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА СА 
ГЕРОНТОЛОГИЈОМ 

 
               Округли сто 
 

Клинички аспекти дијагностике и лечења акутног 
риносинузитиса 

Др.Зоран Докић, спец ОРЛ , ДЗ,,Стати град,,Београд 
                   
 Tеме : 
 1.Депресија,болест савременог доба и нега болесника у 
кућним условима 
 2.Специфичности пласирања уринарног катетера у кућним 
условима 
 3.Психосоцијална подршка рековалесцента,наркомана и 
његове породице 
 4.Рећи мало уз осмех 
 5.Тематика по избору 
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II. ДРУШТВО ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ТЕХНИЧАРА 

И ТЕХНОЛОГА СРБИЈЕ  
- 

Едукативни семинар 
 

Ткивни адхезиви 
Прим.мр сц мед Братислав Станковић,Висока 
здравствена школа струковних студија,Београд 

                                                                                           
Теме: 
1.Утицај липидног статуса у развоју атеросклерозе 
2.Праћење и значај хематолошких параметара код 
анемије 
3.Карцином бубрега –имунофлоресценција метода 
позитивности 
4.Интраоперативно спашавање крви 
5.Псеудомонас аеругиноса као изолат из брисева ране 
6.Тематика по избору 

 

 

 
III. ДРУШТВО НУТРИЦИОНИСТА-

ДИЈЕТЕТИЧАРА СРБИЈЕ 
  

Едукативни семинар 
Улога хомоцистеина у атеросклерози 

Мр сци.мед Др.Светлана Стојановић,Висока здравствена 
школа струковних студија,Београд 

Новине о магнезијуму 
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Мр сци.мед Др. Верослава Станковић, Висока 
здравствена школа струковних студија,Београд 

Теме : 
1.Гојазност 
2.Алтернативна исхрана 
3.Декларисање намерница 
4.Исхрана школске деце 
5.Суплементација 
6.Исхрана и физичка активност 
7.Тематика по избору 

 
 

 
  
 

IV.ДРУШТВО ФАРМАЦЕУТСКИХ ТЕХНИЧАРА 
СРБИЈЕ  

 
Округли сто 

 
Алге као биостимулатори 

Фармацеутски техничар Тања Кајалић 
 

Бета – глукани као имуностимулатори 
Фармацеутски техничар Весна Исаковић 

 
Биљне сировине као биостимулатори 
Фармацеутски техничар Владимир Пурић 

 
Теме 
1.Тематика по избору 
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V. ДРУШТВО ФИЗИО И РАДНИХ ТЕРАПЕУТА 

СРБИЈЕ 
 

Округли сто 
                         Значај ране рехабилитације 

Виши физиотерапеут Маријана Ећим, КБЦ Земун 
 
Теме : 
1.Тематика по избору 

 
 

 

VI.  ДРУШТВО РАДИОЛОШКИХ ТЕХНИЧАРА 
СРБИЈЕ 

 
Едукативни семинар 

 
Значај и место сцинтиграфије паратироидних жлезда 
у примарном и секундарном хиперпаратироидизму 

Асс,Др.Сања Дугоњић,ВМА ,Београд 
Теме 
1.Тематика по избору 

                           

 

 

VII. ДРУШТВО ЗУБНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ 
 

Теме: 
 1.Зубни техничар,како даље?( уреформама здравственг 
система) 
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2. Савремени свет имплантата 
3.Тематика по избору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ДРУШТВО САНИТАРНИХ ТЕХНИЧАРА И 
ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ 

 
Јавно васпитни рад – улога санитарно еколошког 

инжињера специјалисте 
Струк.санитарно еколошки инжењер специјалиста Ксенија 

Краљ,ЗЈЗ Панчево 
Струк.санитарно еколошки инжењер специјалиста Брана 

Ђаниш Максић,ПУ ,,Бошко Буха,, Инђија 
 
 

Теме 
1.Епидемиолошка ситуација у објектима под санитарним 
надзором 
2.Масовно незаразне болести 
3.Снабдевање становништва хигијенски исправном водом за 
пиће 
4.ПВЦ амбалажа 
5.ДДД Заштита 
6.Медицински отпад 
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7.Аерозагађења 
8.Тематика по избору 
 

 


