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Поштоване колеге, 
пријатељи и сарадници, 

 
Посебна ми је част и задовољство да вам најавим наш Конгрес 
здравствених радника републике 
Србије“Истражи,cаопшти,питај“( са међународним учешћем) 
на коме ће учествовати 44 предавача по позиву  
са планираном актуелном стручном тематиком тематиком. 
Ви,уважени аутори стручних саопштења, 
без којих овај Конгрес не би имао стручност,и топлину 
молимо вас да испоштујете наведене датуме и упутства на 
одштампаном формулару“Резиме рада,“како би благовремено 
васи радови ушли у Програм  и Зборник 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: 
 
02.04.2016.г. – КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВУ САЖЕТАКА 
РАДОВА 
11.04.2016.г.– ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ РАДОВА 
22.04.2016.г. –ПРОГРАМ КОНГРЕСА (сајт САВЕЗА 
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ПЛЕНАРНА ТЕМАТИКА КОНГРЕСА 
ЗА СВЕ ПРОФИЛЕ 

 
 

ПОЛНО ПРЕНОСИВЕ БОЛЕСТИ 
ДДооцц  ддрр..ВВииццккоо  ФФееррееннцц,Институт за Онкологију 

Војводине,Сремска Каменица, Мед,факултет Нови 
Сад 

 
 

 
 
 

СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА-12 МАЈ 
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН СЕСТАРА 
ПРЕПОРУЧЕНА ТЕМА ICN-a :  
""ССЕЕССТТРРЕЕ,,ССННААГГАА,,ККООЈЈАА  ЖЖЕЕЛЛИИ  ППРРООММЕЕННЕЕ::ППООББООЉЉШШААЊЊЕЕ  
ООТТППООРРННООССТТИИ  ЗЗДДРРААВВССТТВВЕЕННИИХХ  ССИИССТТЕЕММАА""  
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I.  ДРУШТВО МЕДИЦИНСКИХ 
СЕСТАРА ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА 

СРБИЈЕ 
 

                                Пленум: 
 
 

   Континуитета всеживљењскега учења 
терпомен наград ин признањ на подрочју 

здравствене неге в Словенији 
ДДооцц..ддрр..  ААннддрреејјаа  ККвваасс,виш.мед сес,проф.здр.взг.Универза в 
Љубљани,Здравствена факултета,Оделек за здравствено него 
 
Признање за рад медицинске сестре које 

додељује асоцијација 
СССССС  ААллееккссааннддрраа  ССттоојјиићћ,КБЦ Земун 

 
Признање за рад медицинске сестре у установи 

ВВММСС  ДДуушшааннккаа  РРааддооввааннооввиићћ,ДЗ Ниш 
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        СТРУЧНА ТЕМАТИКА ПО СЕКЦИЈАМА:       
 

 

1.СЕКЦИЈА УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ 
 

Округли сто 

Модели хитне помоћи 

Всс Јелена Живковић,Завод за хитну медицинску помоћ,Ниш 

Теме: 

1.Контраверзе у кардиопулмоналној реанимацији 
2.Ургентна стања у ендокринологији - приказ случаја 
3.Ургентна стања у неурологији - приказ случаја 
4.Тематика по избору 

 
 
 

 
2.СЕКЦИЈА ОНКОЛОГИЈЕ 

 
Oкругли сто 
 
Мере спречавања компликација и нежељених дејстава 
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хемиотерапије-сестринске интервенције 
Всс Милка Стојић, OБ Ужице 
 
Теме : 
1.Здравствено васпитни рад-егзогени фактори ризика појаве 
малигних обољења 
2.Здравствено васпитни рад -ендогени фактори ризика 
појаве малигних обољења 
3.Примарна превенција,унапређење здравља-улога сестре 
4.Секундарна превенција малигних обољења-улога сестре 
5.Терцијална превенција малигних обољења-спречавање 
инвалидитета 
6.Сестринске интервенције у мерама спречавања 
компликација и нежељених дејстава хемо терапије 
7.Слободна тематика 

 

 
3.СЕКЦИЈА ИНСТРУМЕНТАРА И СЕСТАРА НА 

СТЕРИЛИЗАЦИЈИ 
 
Округли сто 
 
Саркоми меких ткива 
Мр.мед сц Др.Стеван Јокић,Институт за онкологију и 
радиологију Србије 
Теме: 
1.Нове технологије и њихова примена у интраоперативним 
поступцима 
2.Новине у поступцима стерилизације 
3.Слободна тематика 
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4.СЕКЦИЈА ПЕНЗИОНИСАНИХ МЕДИЦИНСКИХ 
СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА 

 
 Теме:  
 1.Проблеми прихватања пензије и како их превазићи 
 2.Активност у асоцијацији пензионисаних здравствених 
радника 
 3.Визије за будућност 
 4.Веза између Асоцијације и пензионисаних здравствених 
радника 
 5.Тематика по избору 

 

 
5.СЕКЦИЈА ИНФЕКТОЛОГИЈЕ СА ДЕРМАТО -

ВЕНЕРОЛОГИЈОМ 
 

Округли сто 
 

Инфекције уринарног тракта као последица уринарног 
катетера 
Ссс Весна Хавран,Клиника за инфективне и тропске болести 
КЦС,Београд 
 
Округли сто 

 
PIXEL PEEL- хемијски пилинг сигуран корак у 
отклањању ожиљака 
Всс Мирјана Блануша,ГЗЗКВБ,Београд 

 
 Tеме : 
 1.Инфекције ЦНС-а изазване борелијама 
 2.Нејасна фебрилна стања-проблем неге и лечења у 
савременој инфектологији 
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 3.Херпес зоостер офталмикус-компентеције медицинске 
сестре 
 4.Неспецифичне клиничке слике у дерматологији 
 5. Вирусне инфекције коже-лечење и правилна нега 
 6. Лековито биље и њихова примена у козметичким 
препаратима 
 7.Филери-истине и заблуде 
 8.Тематика по избору                                                                                                   

 

 
6.СЕКЦИЈА БАБИЦА 

 
Округли сто 
 
Пренатална дијагностика  
Др.Живко Теодосић,ОБ Шабац 
 
Oкругли сто 
 
 Здравствено васпитни рад са мајкама беба са 
порођајним повредама 
Акушерска сестра Драгана Боројевић,ОБ Шабац 
 
 Teме:  
 1. Бабица као члан тима у кабинетима пренаталне 
дијагностике 
 2. Вештина комуникације приликом здравствено васпитног 
рада у саветовалиштима за младе 
 3.Дојење код новорођенчади са урођеним аномалијама  
 4.Бебица као члан тима у контроли фертилитета  
5. Тематика по избору 
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7.СЕКЦИЈА АНЕСТЕЗИЈЕ И ИНТЕЗИВНИХ НЕГА 

 
Oкругли сто 
 
Фактори ризика у анестезији 
Др. Светлана Недељковић, спец анестезије и реанимације, 
Клиника за гинекологију и акушерство, КЦ Србије, Београд 
 
  Tеме:  
 1.Делокруг рада медицинске сестре техничара у јединицама 
анестезије и интезивних нега 
 2.Постоперативно праћење пацијента у оквиру ЈИЛ 
 3.Локална анестезија- предности и недостаци 
 4.Нега линија и убодних места у оквиру ЈИЛ 
 5.Мониторинг у ЈИЛ  
 6.Здравствена нега пацијената у ЈИЛ 
 7.Слободна тематика   

 

 
8.СЕКЦИЈА ОФТАЛМОЛОГИЈЕ 

 
Oкругли сто 
 
Увод у озбиљне офталмолошке компликације-синдром 
рада са рачунаром 
Мс Биљана Благојевић,КЦ Крагујевац 
 
 Tеме : 
 1.Епидемијски коњуктивитис- значај неге офталмолошког 
болесника 
 2.Страно тело у оку-делокруг медицинске сестре техничара 
у нези и лечењу 
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 3.Глауком-правилна апликација локалне терапије 
 4.Здравствено васпитни рад деце са страбизмом 
 5.Тематика по избору 

 

 
9.СЕКЦИЈА ИНТЕРНИСТИЧКИХ ГРАНА 

 
Oкругли сто 
 
 Дијабетес мелитус-болест садашњости и будућности 
Др.Радмила Милосављевић субсп.ендокринолог,Општа 
болница Ћуприја 
 
Хигијенско - дијететски режим код пацијената са 
дијабетес мелитусом 
Проф др Биљана Илић,Висока здравствена школа Ђуприја 
 
Сестринске интервенције код пацијената са дијабетесом 
мелитусом 
ВСС Весна Николић,Клинички центар Ћуприја 
 
 Tеме: 
 1.Делокруг рада мед.сестре у пулмологији 
 2.Значај тимског рада код пацијената са шећерном болешћу 
 3.Здравствено васпитни рад код пацијената на хемодијализи 
 4.Представите свој стручни тим у области 
гастроентерологије 
 5.Мониторинг пацијената у интезивним негама - коронарној 
јединици 
 6.Tема по избору из области интернистичких грана                                       
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10.СЕКЦИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ 
 
Oкругли сто 

Парадонтопатија-масовно обољење данас 
Ецц мен у здр.Александра Перовић-ЗЦ Зајечар, 
Вмс Ирена Митровић-ЗЗЗЗ студената,Београд, 
МС Габриела Симић-Завод за 
стоматологију,Крагујевац 
 
Округли сто 
Системска обољења-промене у усној дупљи 
Вмс Ирена Митровић -ЗЗЗЗ студената,Београд, 
Ецц мен у здр.Александра Перовић ЗЦ Зајечар, 
МС Габриела Симић -Завод за стоматологију 
Крагујевац 

 
 Tеме: 
 1. Ургентна стања у стоматологији 
 2. Инфекције у оралној хирургији 
 3. Тематика по избору 

 

 
11.СЕКЦИЈА СТУДЕНАТА 

 
Oкругли сто 
Motivation factors impact on acquiring practice in nursing 
students 
Дипл.м.с.маг Манца Пајнич,Универзитет у Љубљани 
 
Cutaneous haemangioedothelioma epitheloides-CHEE 
Мр.мед.сц.Др Стеван Јокић,Институт за Онкологију и 
Радиологију Србије,Београд 
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 Tеме : 
 1.Ставови студената током студија на Високим струковним  
   студијама 
 2.Тематика по избору 
  

 

 
12.СЕКЦИЈА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И НЕУРОЛОГИЈЕ 

 
Oкругли сто 
Здравствени радници и интерперсонална комуникација 
Вмс Душица Докмановић,Институт за рехабилитацију 
Нишка бања 
 
 Tеме: 
 1.Рехабилитација и подршка сигуран успех 
 2.Прва помоћ у неурологији 
 3.Хипертензија - ризико фактор за цереброваскуларни 
инсулт 
 4.Психијатријски поремећаји код неуролошких обољења 
 5.Здравствена нега болесника у коми 
 6. Здравствена нега koд неуролошких пацијената 
 7.Тематика по избору 

 
 

 
13.СЕКЦИЈА ЕНДОСКОПИЈЕ 

 
Oкругли сто 
 
Припрема пацијента за колоноскопски преглед 
Ссмс Милица Дејановић,Ургентни центар-Клиника 
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ГЕХ,Београд 
Ендоскопска полипептомија 
Вмт Јагош Радовић, КЦ Крагујевац 
 
 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 
 
Главобоља-глобални проблем данашњице 
 
Главобоља,етиопатогенеза и клиничка слика 
Др Мирослав Петковић, неуропсихијатар СБПБГ.Топоница 
 
Главобоља као симптом и као болест 
Др.Ирена Милић,неуропсихијатар,спец 
психоанализе,СБПБГ.Топоница 
 
 
Лиасон консултативна психијатрија-делокруг 
медицинске сестре техничара 
 Вмс Верица Ковачевић , КЦ Крагујевац 
 
 Tеме : 
 1.Делокруг рада струковне медицинске сестре код 
пацијената са васкуларном главобољом 
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 2.Принципи савремене терапије главобоља 
 3.Рано откривање и лечење главобоља 
 4.Здравствена нега и праћење пацијента са главобољом 
 5.Хипертензија као фактор ризика за настанак васкуларне 
главобоље 
 6.Главобоља као последица времена у коме живимо 
 7.Тематика по избору   

 

15.СЕКЦИЈА ХИРУРШКИХ ГРАНА 
 
Oкругли сто 
 
Механичка потпора циркулацији 
Др. Љубомир Ђоковић ИКВБ ,,Дедиње“ 
 
Делокруг рада медицинске сестре у оквиру механичке 
потпоре циркулацији 
 Вмс Јелена Вукашиновић ИКВБ,,Дедиње“ 
 
Oкругли сто 
 
Секундарна реконструкција дојке 
     Др.Борка Милев,КЦ Крагујевац 
 
 Tеме : 
 1.Значај нутризивне потпоре након хируршких 
интервенција 
 2.Делокруг рада медицинске сестре техничара у хируршкој 
јединици интезивног лечења 
 3.Интрахоспиталне инфекције хируршких одељења 
 4.Делокруг рада медицинске сестре техничара на торакалној 
хирургији 
 5.Делокруг рада медицинске сестре техничара на 
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ортопедији 
 6.Иновативне хируршке технике 
 7.Делокруг рада медицинске сестре техничара на 
абдоминалној хирургији 
 8.Хитна стања у хирургији 
 9.Кардиопулмонална -церебрална реанимација 
 10.Делокруг рада медицинске сестре техничара на 
нефролошким и уролошким одељењима са дијализом 
 11.Тематика по избору 

 

 
16.СЕКЦИЈА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ СА МЕДИЦИНОМ 

РАДА 
 
Oкругли сто 
 
Савремени приступ у превенцији и лечењу малигног 
тумора дебелог црева 
Др.Јасмина Јевтић спец опште медицине ДЗ Ваљево 
 

 
Tеме : 
1.Исхрана и хипертензија  
2.Учешће медицинске сестре у едукацији оболелих од 
дијабетес мелитуса  
3.Масовне не заразне болести  
4.Комуникација у интерперсоналним односима 
5.Промотивне активности у превентивном центру  
6.Едукација пацијената за правилно узимање узорака за 
тест-скрининг раног откривања карцинома дебелог црева 
7.Угроженост физичког здравља медицинске сестре 
техничара на радном месту  
8.Професионална обољења и законодавство 
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9.Значај  медицине рада и закон о безбедности и здрављу 
на раду запослених на радним местима са повећаним 
ризиком 
10.Тематика по избору 

 

 
17.СЕКЦИЈА ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖЕ 

 
Едукативни семинар  
 
Јачање сестринске и акушерске неге/ЕСД/-Европски 
стратешки правци и циљеви  Здравље 2020 
Модератор : Мр сци мед Радмила Нешић,СУЗРС Београд 
 
Едукативни семинар 
 
Izzivi dolgotrajne oskrbe pacienta na domu 
Пред.маг Марија Милавец 
Капун,виш.мед.сес,дипл.уни.проф.деф,Универзитета у 
Љубљани  
 
 Tеме : 
 1.Образовање медицинских сестара и здравствених 
техничара- потребе и могућности 
 2. Медицинска документација у Поливалентној патронажној 
служби 
 3.Промоција здравља у заједници 
 4.Подршка одговорном родитељству-школа за труднице 
 5.Дојење- најбољи избор за правилан раст и развој деце    
 6.Здравствено васпитни рад патронажне сестре са 
породицом 
7.Тематика по избору 
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18.СЕКЦИЈА ПЕДИЈАТРИЈЕ 

 
Oкругли сто 
 
Реци не- ако си сигрна,стручна,самосвесна и одговорна 
Вмс Јелена Малетин,Институт за здравствену заштиту 
деце и омладине Војводине,Нови Сад  
 
Округли сто 
 
Значај дојења за здравље новорођенчета- став и 
информисаност породиља 
Всс спец клиничке неге Дијана Амановић,КБЦ Земун 
 
 Tеме : 
 1.Ларингитис код деце 
 2.Неурозе дечијег доба 
 3.Јувенилне спондилоартропатије 
 4.Атопијски дерматитис код деце 
 5.Пролећне алергије код деце  
 6.Поремећаји спавања и успављивања код деце 
 7.Тематика по избору 

 

 
19.СЕКЦИЈА КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА СА 

ГЕРОНТОЛОГИЈОМ 
 
 Едукативни семинар 

 
Старачка наглувост 
Модератор; Прим др Ненад Стојановић,ДЗ ,,Стари 
град“Београд 
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Округли сто 
Препознавање и лечење првих знакова Деменције у 
кућним условима 
Др.Обрадовић Бисерка,Др Ненад Стојановић,Мс Јасна 
Ристић,ДЗ,,Стари град“Београд 
                   
 Tеме : 
 1.Здравствена нега болесника оболелих од Ца грла и усне 
дупље 
 2.Превенција настанка обољења дисајних органа-нега у 
кућним условима 
 3.Правилна исхрана код старих особа 
 4.Психосоцијална подршка оболелог и његове породице 
 5.Тематика по избору 

 

 

 
II. ДРУШТВО ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ТЕХНИЧАРА 

И ТЕХНОЛОГА СРБИЈЕ 
 

Едукативни семинар 
 

Интраоперативна дијагностика тумора 
Доц др Вицко Ференц,Институт за Онкологију 
Војводине,Сремска Каменица 

                                                                                         
Теме; 
1.Биомаркери у дијагностици коронарних болести 
2.Праћење хематолошких параметара у кардиоваскуларним 
обољењима 
3.Карциноми респираторног тракта-имуно и хистохемијско 
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доказивање 
4.Значај брзих тестова у вирусологији 
5.Значај добровољног давалаштва крви 
6.Тематика по избору 

 

 
 III. ДРУШТВО ДИЈЕТЕТИЧАРА НУТРИЦИОНИСТА 

СРБИЈЕ 

Узроци појаве поремећаја у исхрани 
Мр сци.мед др Светлана Стојановић,Висока 
здравствена школа струковних студија,Београд 
 
Исхрана жена у репродуктивном периоду 
Проф.Др Маја Николић,Медицински факултет,Ниш 
 
Реики 
Мр сци.мед др Верослава Станковић,Висока 
здравствена школа струковних студија,Београд 
                                                                                          
Теме; 
1.Минералне материје 
2.Витамини 
3.Исхрана у трудноћи и лактација 
4.Исхрана деце 
5.Исхрана старих 
6.Исхрана у стационарним здравственим установама 

      7.Тематика по избору 
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IV.ДРУШТВО ФАРМАЦЕУТСКИХ ТЕХНИЧАРА 
СРБИЈЕ 

 
Едукативни семинар 

 
Фитотерапија код гениталних инфекција 
Др.Сузана Ћосић,спец физикалне медицине и 
рехабилитације,ДЗ ,,Симо Милошевић,,Београд 

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

СРБИЈЕ 
 
Едукативни семинар 
 
Примена различитих мануелних техника код особа са 
болом у лумбалном делу кичме 
Ссфт Милош Секулић,ЗЗЗЗ радника МУП-а,Београд 
Теме 
1.Тематика по избору 

 

 
VI.  ДРУШТВО РАДИОЛОШКИХ ТЕХНИЧАРА 

СРБИЈЕ 
 

Едукативни семинар 
 

Конформална радио терапија саркома меких ткива 
Врт Светлана Стевановић,Институт за Онкологију и 
Радиологију Србије 

 
Радионуклидна палиација бола код пацијената са 
метастазама на костима 
Прим.мр.сци мед Др Драган Пуцар, ВМА,Београд 
Врт Милан Перовановић,ВМА,Београд 
Теме 
1.Тематика по избору                 

 
 
 

VII. ДРУШТВО САНИТАРНИХ ТЕХНИЧАРА И 



23 

 

ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ 
 
Едукативни семинар 
Значај редовних вакцинација-најбољи вид заштите 
становништва од заразних болести 
Струк.о санитар. Екол. инжењер,Љубиша Анђелић,ДЗ 
Лазаревац 
 
Теме 
1.Тимски рад санитарне инспекције и института и завода за 
јавно здравље у циљу заштите здравља 
2.Процес приступања Републике Србије у ЕУ-хармонизација 
националног законодавства са одговарајућим ЕУ прописима-
изазови и планови 
3.Производња и промет хране и ПОУ 
4.Водоснабдевање 
5.Заразне болести 
6.Биохазардни отпад 
7.Тематика по избору 

 


