Програм континуиране едукације-за запослене са средњом и вишом

сс, за запослене са I и II
нивоом високог образовања(основне струковне студије, струковне специјалистичке студије)

Oдлука Здравственог савета Србије бр. 15302-4320-2016-01-28.12.2016.
Предавања почињу у 11,30 , средом, по доле наведеним датумима
Брoj
акредитације Тема
Датум
Инфаркт миокарда-прехоспитално
збрињавање
и сестринске интервенције
5.4.2017. Д- 1-9-17
Виша медицинска сестра у превенцији
малигних болести
12.4.2017. Д-1-13-17

Предавач
Александра Вуковић, спец. стр. мед.
сестра,бр.лиц 038443-16
Мирјана Дацковић, спец. стр. мед.
сестра,бр. лиц.076547-11

10.5.2017. Д-1-18-17

Указивање на најчешће здравстевно-васпитне
проблеме-кроз здравствено-васпитна средства
Значај спровођења поступка дезинфекције у
стоматолошкој здравственој заштити
Здравствено-васпитне интервенције и
васпитање за планирање породице,припреме за
брак и родитељство

17.5.2017. Д-1-17-17

Реализација здравствено васпитних
програма у предшколским установама на
подручју градске општине Обреновац

Соња Карић, стр. мед. сестра,бр.
лиц.038505-16

24.5.2017. Д-1-19-17

Сестринске интервенције у третману улкуса
круриса на терену-приказ случаја

Миланка Јовановић, мед. сестра,038515-16

31.5.2017. Д-1-12-17

Виша медиицнска сестра у превенцији
карцинома дебелог црева

Анка Жилић, бр.лиц.спец. стр. мед. сестра,
038455-16

19.4.2017. Д-1-14-17
26.4.2017. Д-1-16-17

7.6.2017.

Д-1-20-17

Узимање
биолошког
лабораторијске анализе

материјала

Миланка Лукић, мед. сестра,бр. лиц.
038468-16
Драгица Мићић, стомат. Сестра,бр.
лиц.038431-16

Босиљка Молеровић, бр. лиц.038405-16

за Вера Петровић, бр. лиц.лабор.
Техничар,038447-16

14.6.2017. Д-1-7-17

Сестринске интервенције у спровођењу
календара вакцинације

Биљана Рајковић,виша мед.
сестра,бр.лиц.038

21.6.2017. Д-1-10-17

Здравствено -васпитне
програм
реализације
васпитних активности
Diabetesa mell.

бр.лиц.

28.6.2017. Д-1-11-17

Примена здравственог васпитања у основној и Анђелка Белић,спец. стр. мед. сестра, бр.
средњој школи
лиц.038431-16

13.9.2017. Д-1-15-17

Значај правилне исхране и физичке активности Весна Савески, мед. сестра,бр. лиц. 038462код радно активне популације
16

20.9.2017. Д-1-8-17

ЦВК као васкуларни приступ за ХД

стратегије и
здравстевно
у превенцији Душка Јелић, спец. стр. мед. сестра,

Снежана Дубаић, виша мед. сестра, бр.
Лиц.081386-12

Координатор континуиране медицинске едукације
Анка Жилић, стр. мед.сестра;спец.стр. мед. сестра

Програм континуиране едукације-за запослене са средњом и вишом сс, за запослене са I и II нивоом високог
образовања(основне струковне студије, струковне специјалистичке студије)

Oдлука Здравственог савета Србије бр. 153-02-425-2015-01-25.12.2015.
Предавања почињу у 11,30 , средом, по доле наведеним датумима
Датум

Брoj
акреди. Тема

Предавач

Организација и рад сестринске службе у
ванредним условима
Значај здраве пијаће воде у очуванју здравља

25.5.2016.

Д-1-3216
Д-1-3816

1.6.2016.

Д-1-5416

Здравственоваспитне интервенције у
палијативном збрињавању

Миланка Јовановић, бр.лиц. 038515-16

8.6.2016.

Д-1-2916

Спровођење сестринских интервенција у
хемодијализи

Сњежана Дубаић, бр. лиц.081376-12

15.6.2016.

Д-1-3616

Гинеколошко акушерска сестра у превенцији
малигних болести жена

Босиљка Молеровић,бр. лиц.038405-16

Едукација медицинских сестара у Дому здравља
Обреновац

Биљана Рајковић, бр. лиц 038535-16

29.6.2016.

Д-1-2816
Д-1-5416

7.9.2016.

Д-1-3516

14.9.2016.

Д-1-3916

18.5.2016.

22.6.2016.

28.9.2016.

Д-1-4016
Д-1-5516

5.10.2016.

Д-1-3116

21.9.2016.

Д-1-3312.10.2016. 16
Д-1-3719.10.2016. 16
Д-1-3426.10.2016. 16

2.11.2016.

D-1-3016

Анка Жилић,бр. лиц.038455Милка Пајић, бр. лиц 038394-16

Хидротерапијске процедуре
Жељка Милићевић,бр.лиц 038423-16
Специфичности здравствене неге код болесника са Александра Вуковић,бр.лиц 038443-16
преломом потколенице
Реализација здравственоваспитних програма
радно активном популацијом

са
Весна Савески, бр. лиц. 038462-16

Синдром сагоревања код медицинских сестара

Наташа Радосављевић, бр. лиц.03844116

Здравствено васпитни рад у стоматологији

Драгица Мићић, бр. лиц 038431-16

Испитивање повезаности антропометријских
параметара гојазности и липидног статуса код
жена у периоду пре и постменопаузе

Белић Анђелка, бр. лиц 038431-16

Радне процедуре у служби лабораторијске
дијагностике

Вера Петровић,бр. лиц.038447-16

Присуство потенцијалних фактора ризика за
оболевање од дијабетеса типа 2 међу запосленима
у Дому здравља Обреновац
Здравствено васпитне интервенције код старих
људи

КУРС-Сестринске интервенције и писане
процедуре у Општој медицини-Дом здравља
Обреновац

Снежана Ралић,бр. лиц.038428-16
Соња Карић, бр. лиц.038505-16
Јелена Ђотуновић, бр.лиц.038427-16;
Анка Жилић, бр. лиц. 03845516;Миланка Лукић, бр.лиц.03846816;Душанка Јелић, бр. лиц 038309-16;
Живка Јовановић,бр.лиц.038468-16.

Координатор континуиране медицинске едукације
Анка Жилић, стр. мед.сестра;спец.стр. мед. сестра

Програм континуиране медицинске едукације-за запослене са средњом, вишом и
високом стручном спремом(стр.мед. сестра, спец.стр. мед. сестра)

Одлуком Здравственог савета
Србије бр.153-02-04463/201401,акредитовани су следећи радови
Предавања почињу у 11,30 , средом, по доле наведеним датумима

Датум

Брoj
акредитације

Тема

Предавач

15.4.2015.

Д-1-30-15

Медицинска сестра у тиму за
палијативно збрињавање

Миланка Јовановић, мед. сестра

22.4.2015.

Д-1-31-15

29.4.2015.

Д-1-32-15

Сестринске интервенције у дијагностици
ортодонтских неправилности код деце
Медицинска сестра у реализацији
програма здравствено-васпитних
интервенција у основним и средњим
школама на територији општине
Обреновац

13.5.2015.

Д-1-33-15

Процедуре за спровођење сестринских
интервенција на првој дијализи

20.5.2015.

Д-1-34-15

27.5.2015.

Д-1-36---15

17.6.2015.

Д-1-37-15

Стрес у функцији менталног здравља
Медицинска сестра у спровођењу
дијагностичких процедура у
превентивним прегледима запослених
на радним местима са повећаним
ризиком
Припрема пацијената за лабораторијске
анализе, утицај преаналитичких фактора
на резултате
Медицинска сестра у превенцији
малигних болести

20.6.2015.

Јасмина Дубаић, стом. сестра
Соња Карић, стр. мед. сестра ;
Вера Узелац, виша мед. сестра;
Анка Жилић, спец. стр. мед.
сестра
Весна Васић, виша мед. сестра
Мајкић Даница, виша мед. сестра

Весна Савески, мед. сестра

Вера Петровић, лаб. техничар
Миланка Лукић, мед.
сестра,Босиљка Молеровић,
гин.ак.сестра,Душанка Јелић,
спец.стр. мед.сестра,Живка
Јовановић, мед. сестра, Анка
Жилић, спец. стр. мед. сестра

23.6.2015.

Д-1-39-15

Утицај физичке активности на здравље
деце школског узраста

Данијела Милић, виша
мед.сестара

30.6.2015.

Д-1-41-15

Сестринске интервенције у третману
васкуларних приступа

Снежана Дубаић, стр. мед. сестра

9.9.2015.

Д-1-42-15

Правилно коришћење здравствених
служби

Анђелка Белић,спец. стр.
мед.сестра

Сестринске интервенције у
превентивном раду у стоматологији, са
децом предшколског и школског узраста
Сестринске интервенције у дечијој
превентиви

Драгица Мићић, стом.сестра

16.9.2015.

Д-1-43-15

23.9.2015.

Д-1-44-15

30.9.2015.

Д-1-38-15

Марина Трипковић, пед.мед.
сестра

Сестринске интервенције код
спровођења спирометрије
Александра Вуковић, мед. сестра
Координатор за КМЕ за запослене са СС, ВСС,ВС,
Анка Жилић, стр. мед.сестра;спец.стр. мед. сестра

Програм континуиране медицинске едукације-за запослене са средњом, вишом и високом
стручном спремом(стр.мед. сестра, спец.стр. мед. сестра)
Одлуком Здравственог савета Србије
бр.153-02-04294/2013-01,акредитовани су
следећи радови
Предавања почињу у 11,30 , средом, по доле наведеним
датумима

Датум

Брoj
акредитације Тема

Предавач

16.4.2014.

D-1-301-14

Значај правилног вођења сестринске
документације у Служби за здравствену
заштиту одраслих грађана

23.4.2014.

D-1-302-14

Превентивни рад у дечијем диспанзеру

М. Трипковић, мед. сестра

14.5.2014.

Д-1-303-14

Значај процедура у раду физиотерапеута

Ж. Милићевић, виши ф.терапеут

3.9.2014.

Д-1-304-14

Значај процедура у раду патронажне
сестре-бабињара и новорођенче

А. Белић. в. мед. сестра; спец.
стр. мед. сестра

10.9.2014.

Д-1-305-14

Патронажна сестра у превенцији рака
дебелог црева

С. Карић, стр. мед. сестра

17.9.2014.

Д-1-306-14

Бактериолошки исправна вода за пићефактор здравља

М. Пајић, санит. техничар

1.10.2017.

Д-1-307-14

8.10.2014.

Д-1-279-14

Ж. Јовановић, мед. сестра

Медицинска сестра у превенцији малигних А. Жилић, стр. мед. сестра;спец.
болести
стр. мед. сестра
Значај процедура у раду стоматолошких
сестрара

Д. Мићић, ст. сестра

15.10.2014. Д-1-280-14

Значај спровођења процедура
здравстевне неге у Служби кућног леечња,
код компликација после апликоване
хемиотерапије
М. Јовановић, мед.с естра

22.10.2014. Д-1-283-14

Сестринске интервенције у превенцији
кардиоваскуларних оболења

Д. Јелић,стр. мед.сестра

29.10.2014. Д-1-299-14

Сестринске интервенције у збрињавању
пацијената са акутним панкреатитисом

А. Вуковић, мед. сестра

Значај процедура у раду медицинских
сестара у Сл.за здравствену заштиту
одраслих грађана

М. Лукић, мед. сестра

5.11.2014.

Д-1-300-14

12.11.2014. Д-1-942-14

Значај процедура у раду лабораторијског
техничара

Љ. Жужа, виши лаб. техничар

19.11.2014. Д-1-941-14

Превенција болничких инфекција

М. Пајић, санит. техничар

Координатор за КМЕ за запослене са СС, ВСС,ВС,
Анка Жилић, стр. мед.сестра;спец.стр. мед. сестра

Програм континуиране медицинске едукације-за запослене са средњом, вишом и високом
стручном спремом(стр.мед. сестра, спец.стр. мед. сестра)
Одлуком Здравственог савета Србије бр.153-023934/2012-01,акредитовани су следећи радови
среда 11,30h

Датум

Брoj
акредитације Тема

17.4.2013.

Д-1-226/13

Улога ст. сестре у збрињавању компликација
насталих током екстракције зуба

Г. Томић, ст. сестра

24.4.2013.

Д-1-240/13

Стоматолошка профилакаса трудница

Љ. Теофиловић, ст. сестра

22.5.2013.

Д-1-243/13

Значај здравствено-васпитног рада код деце
узраста од 1-6 година

Д. Мићић,ст. сестра

29.5.2013.

Д-1-236/13

Биолошки ефекти јонизујућег зрачења

Ј. Ђорђевић, ртг. техничар

19.6.2013.

Д-1-227/13

Здравствено васпитни рад са пацијентом
оболелим од шећерне болести

Н. Чолаковић, мед. сестра

26.6.2013.

Д-1-229/13

Декубиталне ране-превенција и лечење

М. Лукић, мед. сестра

14.9.2013.

Д-1-242/13

Значај процедура у раду гинеколошкоакушерских сестара

Б.Молеровић,гин.ак.сестра,
Љ. Поповић, гин.ак. сестра,
С.Николић,гин.ак.сестра,
М.Вујковић, гин.ак. сестра
С.Бомештар,гин.ак.сестра,
В.Васић, гин.ак. сестра

18.9.2013.

Д-1-241/13

Дом здравља-примарна здравствена заштита

Л. Митровић, мед. сестра

25.9.2013.

Д-1-230/13

Улога медицинске сестре у збрињавању АРИ

А. Вуковић, мед. сестра

Виша медицинска сестра у превенцији
карцинома дојке

С. Карић, виша мед. сестра

Здравствено васпитни рад са оболелим од
шећерне болести

Д. Мајкић, виша мед.
сестра

20.11.2013. Д-1-233/13

Исхрана и нега новорођенчета

А. Белић, виша мед.
сестра; спец. стр. мед.
сестра

23.11.2013. Д-1-242/13

Значај процедура у раду гинеколошкоакушерских сестара

23.10.2013. Д-1-237/13

30.10.2013

Д-1-231/13

Предавач

Б.Молеровић,гин.ак.сестра,
Љ. Поповић, гин.ак. сестра,
С.Николић,гин.ак.сестра,
М.Вујковић, гин.ак. сестра
С.Бомештар,гин.ак.сестра,
В.Васић, гин.ак. сестра

27.11.2013

Д-1-239/13

18.12.2013. Д-1-

/13

25.12.2013. Д-1-234/13

29.1.2014.

Д-1-235/13

Утицај аерозагађења на здравље становништва

Анка Жилћ, виша мед.
сестра; спец. стр. мед.
сестра

Рад више мед. сестре на унапређењу и очувању
здравља деце школског узраста

Д. Милић, виша мед.
сестра

Остеопороза и исхрана

Б. Јовић, виши
дијететичарнутрициониста; спец.стр.
дијететичарнутерициониста

Заблуде и предрасуде дијететских суплемената

М. Бугарски; дијететичарнутрициониста

ПЛАН ЕДУКАЦИЈА ЗА 2012.ГОДИНУ У ДОМУ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ
ПРЕМА ОДЛУЦИ ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА
Број: 153-02-2703/2012-01 Датум: 17.9.2012. године

организатор ДЗ Обреновац
РЕДНИ
БРОЈ
1.

ОДОБРЕНА ТЕМА ОД ЗДРАВСТВЕНОГ
САВЕТА СРБИЈЕ

ПРЕДАВАЧ

ДАТУМ

Стручни састанак

11.12.2012.

„Злоупотреба стероида“

13 h

8/D-1-1657/2012

Недељко Јовић, психолог

Бодови за слушаоца: 2
(лекари, стоматолози, фармацеути,
биохемичари, медицинске сестре и
здравствени техничари)

Котизацију у износу од 300,00 динара треба уплатити на: „Educo-centar“ Зрењанин, рачун у Banka Intesa бр: 160364963-26. Едукативном састанку ће моћи присуствовати само здравствени радници који донесу уплатницу. Неће бити
могуће платити на „лицу места“.

Руководилац КМЕ у ДЗ Обреновац

Прим др Снежана Јанковић

"Epidemiološki i klinički aspekti hepatitis C virusne infekcije"

15.06.2012. u 13 h u sali DZ Obrenovac

Predavač: dr Branko Mrđen, infektolog

Akreditovan pod rednim brojem: 867, A-1-1290/2012 odluka broj: 153-02-321/2012-01, od 01.03.2012.god.

Zdravstveni savet Srbije. Učesnici dobijaju 2 boda, predavač 3

Ciljna grupa su: lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari, medicinske sestre i zdravstv. tehničari

Kotizacija: 400 dinara na račun Podružnice Loznica SLD 160-18467-62, (nema poziva na broj, samo svrha kotizacija za 15.06.2012.)

Svi zaineresovani treba da se jave Slavici Ćurčić na tel: 011 35349.

Obrenovac,17.4.2012.Odlukom
Zdravstvenog saveta Srbije br.15302-321/2012-01od
1.3.2012.,akreditovani su dole
navedeni stručni radovi, i isti će biti
prezentovani kroz Program
KME,sredom u 11,30h,uz obaveze
predavača i polaznika,definisane
dopisom od 10.12.2010.

Datum
D-125.4.2012. 22/12

9.5.2012.

D-123/12

D-116.5.2012. 31/12
D-123.5.2012. 39/12

Program kontinuirane med.
edukacije

Predavač

Poslovi i radni zadaci stomatološke
sestre u dečijoj stomatologiji

Tatjana
Trninić,stomatol
oška sestra

Povrede mlečnih i stalnih zuba kod
dece

Bojana
Dosev,stomatol
oška sestra

Obolenja parodoncijuma i uloga
stomatološke sestre u lečenju

Slađana
Brković,stomato
loška sestra

Protetičko zbrinjavanje dece

Jasmina
Dubaić,stomatol
oška sestra

D-130.5.2012. 24/12

6.6.2012.

D-137/12

D-113.6.2012. 35/12

D-120.6.2012. 41/12
D-127.6.2012. 45/12
D-122.8.2012. 29/12

D-129.8.2012. 27/12

5.9.2012.

D-140/12

12.9.2012. D-1-

Psihofizička priprema trudnice

Vesna Vasić,
med. sestrababica

Perinatalna zaštita i porođaj u
vanbolničkim uslovima

Bosiljka
Molerović,med.
sestra-babica

Jelena
Centralni venski kateter kao vaskularni Đurić,medicinsk
pristup za hemodijalizu
a sestra

Uloga medicinske sestre u
zbrinjavanju šoknog stanja

Aleksandra
Vuković,
medicinska
sestra

Kolostoma, nega i praktični saveti u
nezi kolostome

Miroslav
Didanović, med.
tehničar

Uloga medicinske sestre u
parenteralnoj primeni leka

Živka
Jovanović,
med. sestra

Demencije

Latinka Mitrović,
medicinska
sestra

Primena anketiranja u istraživanju
kvaliteta ishrane

Snežana RalićMaričić,viši
dijetetičar
nutricionista,dipl
.ekonomista

Depresija

Milanka
Lukić,medicinsk
a sestra

D-119.9.2012. 48/12
D-126.9.2012. 44/12

3.10.2012. D-1-

Hitna stanja u oftalmologiji-uloga
medicinske sestre

Duška Jelić,
medicinska
sestra

Nega novorođenčeta

Anđelka Belić,
viša med.
sestra

Viša medicinska sestra u prevenciji
raka grlića materice

Anka Žilić, viša
medicinska
sestra

Koordinator kon. med. edukacije za zaposlene sa srednjom,
višom i visokom stručnom spremom,Anka Žilić, viša med.
sestra

Program Kontinuirane med. edukacije za zaposlene sa srednjom i višom stručnom
spremom-sreda 11,30h

23.02.2011

09.03.2011.

16.03.2011.

23.03.2011.

30.03.2011.

D-12766/10

Komunikacija u sestrinstvu

D-12767/10

HOBP-saveti za samopomoć-uloga med. sestre A. Žilić, v. med. sestra

D-12764/10

Hipertenzivna kriza-uloga med. sestre

D. Jelić, med. sestra

D-12741/10

Značaj primene standarda i normativa kod
bolesnika na hemodijalizi

S. Dubaić,v. med. sestra

D-12750/10

Uključenje pacijenata i parenteralna terapija na
hemodijalizi
L. Voštić, med.sestra

D-12773/10

Aktivnosti med. sestre u anamnezi i lečenju
hroničnog kancerskog bola

M. Jovanović, med.
sestra

D-12748/1

Angina pektoris-uloga med. sestre

B. Livić, med. sestra

D-12744/10

Patronažna sestra u zaštiti starih lica

S. Karić, viša med.
sestra

D-12771/10

Pušenje i zdravlje

A. Belić, viša med.
sestra

M. Lukić, med. sestra

Zdravstveno vaspitni rad sa obolelima od
šećerne bolesti

D. Majkić, viša med.
sestra

Edem pluća

A. Vuković, med. sestra

D-12743/10

Metode rada patronažne sestre

G. Pejčić, med. sestra

D-12738/10

Savetovalište za trudnice -uloga babice

B. Molerović,g. ak.
sestra

D-12772/10

Menstruacija -faze ciklusa

Lj. Popović, g. ak. sestra

4.5.2011.

D-12774/10

Dijabetes mell. kod dece i mladih

N. Damjanović, med.
sestra

11.5.2011

D-12769/10

Zlostavljanje dece

A. Bjelajac-Vasić,
med.sestra

18.5.2011.

D-12759/10

Imunizacija

J. Stefanović, med.
sestra

25.5.2011

D-12776/10

HIV-AIDS

M. Pajić, san. tehničar

1.6.2011.

D-12749/10

Zaraze

M. Pajić, san. tehničar

8.6.2011.

D-12736/10

Influenca-grip

M. Pajić, san. tehničar

15.6.2011.

D-12763/10

Stil života kod pacijenata sa Dijabetes
mellitusom

M. Bugarski,viši dij. nutr.

22.6.2011.

D-12737/10

Izrada monobloka

S. Ivanović, zubni
tehničar

29.6.2011.

D-12770/10

Nepravilnosti vilica

J. Gošić.stom.sestra

10.8.2011.

D-12740/10

Intraoralni radiografski metodi

J.Đorđevi,rtg.tehničar

17.8.2011.

D-12739/10

Rtg. snimanja u stomatologiji

Lj. Drakulić,rtg.tehničar

24,8.2011.

D-12775/10

Rad stomatološke sestre u seoskoj ambulanti

S. Vračar,st. sestra

D-12735/10
D-113.04..2011. 2777/10

20.04.2011.

Program je korigovan u skladu sa
Obaveštenjem od strane Zdravstvenog saveta,
od 23.3.2011.

Program Kontinuirane med. edukacije za zaposlene sa srednjom i višom stručnom
spremom-sreda 11,30h

23.02.2011 D-1-2766/10 Komunikacija u sestrinstvu
D-1-2767/10 HOBP-saveti za samopomoć-uloga med. sestre

M. Lukić, med. sestra
A. Žilić, v. med. sestra

09.03.2011. D-1-2764/10 Hipertenzivna kriza-uloga med. sestre
D. Jelić, med. sestra
Značaj primene standarda i normativa kod bolesnika
hemodijalizi
D-1-2741/10 na
Uključenje
pacijenata i parenteralna terapija na

S. Dubaić,v. med. sestra

16.03.2011. D-1-2750/10 hemodijalizi
Aktivnosti med. sestre u anamnezi i lečenju

L. Voštić, med.sestra

D-1-2773/10 hroničnog kancerskog bola
23.03.2011. D-1- 2748/1 Angina pektoris-uloga med. sestre
D-1-2744/10 Patronažna sestra u zaštiti starih lica

M. Jovanović, med. sestra
B. Livić, med. sestra
S. Karić, viša med. sestra

30.03.2011. D-1-2771/10 Pušenje i zdravlje
Zdravstveno vaspitni rad sa obolelima od šećerne

A. Belić, viša med. sestra

13.04..2011. D-1-2735/10
D-1-2777/10
D-1-2743/10
20.04.2011. D-1-2738/10
D-1-2772/10

bolesti
Edem pluća
Metode rada patronažne sestre
Savetovalište za trudnice -uloga babice
Menstruacija -faze ciklusa

D. Majkić, viša med. sestra
A. Vuković, med. sestra
G. Pejčić, med. sestra
B. Molerović,g. ak. sestra
Lj. Popović, g. ak. sestra
N. Damjanović, med.

4.5.2011.

D-1-2774/10 Dijabetes mell. kod dece i mladih

sestra
A. Bjelajac-Vasić,

11.5.2011
18.5.2011.
25.5.2011
1.6.2011.
8.6.2011.
15.6.2011.
22.6.2011.
29.6.2011.
10.8.2011.
17.8.2011.

D-1-2769/10
D-1-2759/10
D-1-2776/10
D-1-2749
D-1-2736/10
D-1-2763/10
D-1-2737/10
D-1-2770/10
D-1-2740/10
D-1-2739/10

med.sestra
J. Stefanović, med. sestra
M. Pajić, san. tehničar
M. Pajić, san. tehničar
M. Pajić, san. tehničar
M. Bugarski,viši dij. nutr.
S. Ivanović, zubni tehničar
J. Gošić.stom.sestra
J.Đorđevi,rtg.tehničar
Lj. Drakulić,rtg.tehničar

Zlostavljanje
Imunizacija dece
HIV-AIDS
Zaraze
Influenca-grip
Stil života kod pacijenata sa Dijabetes mellitusom
Izrada monobloka
Nepravilnosti vilica
Intraoralni radiografski metodi
Rtg. snimanja u stomatologiji

Програм континуиране едукације-за запослене са средњом и вишом

сс, за запослене са I и II
нивоом високог образовања(основне струковне студије, струковне специјалистичке студије)

Oдлука Здравственог савета Србије бр. 15302-4320-2016-01-28.12.2016.
Предавања почињу у 11,30 , средом, по доле наведеним датумима
Брoj
акредитације Тема
Датум
Инфаркт миокарда-прехоспитално
збрињавање
и сестринске интервенције
5.4.2017. Д- 1-9-17
Виша медицинска сестра у превенцији
малигних болести
12.4.2017. Д-1-13-17

Предавач
Александра Вуковић, спец. стр. мед.
сестра,бр.лиц 038443-16
Мирјана Дацковић, спец. стр. мед.
сестра,бр. лиц.076547-11

10.5.2017. Д-1-18-17

Указивање на најчешће здравстевно-васпитне
проблеме-кроз здравствено-васпитна средства
Значај спровођења поступка дезинфекције у
стоматолошкој здравственој заштити
Здравствено-васпитне интервенције и
васпитање за планирање породице,припреме за
брак и родитељство

17.5.2017. Д-1-17-17

Реализација здравствено васпитних
програма у предшколским установама на
подручју градске општине Обреновац

Соња Карић, стр. мед. сестра,бр.
лиц.038505-16

24.5.2017. Д-1-19-17

Сестринске интервенције у третману улкуса
круриса на терену-приказ случаја

Миланка Јовановић, мед. сестра,038515-16

31.5.2017. Д-1-12-17

Виша медиицнска сестра у превенцији
карцинома дебелог црева

Анка Жилић, бр.лиц.спец. стр. мед. сестра,
038455-16

19.4.2017. Д-1-14-17
26.4.2017. Д-1-16-17

7.6.2017.

Д-1-20-17

Узимање
биолошког
лабораторијске анализе

материјала

Миланка Лукић, мед. сестра,бр. лиц.
038468-16
Драгица Мићић, стомат. Сестра,бр.
лиц.038431-16

Босиљка Молеровић, бр. лиц.038405-16

за Вера Петровић, бр. лиц.лабор.
Техничар,038447-16

14.6.2017. Д-1-7-17

Сестринске интервенције у спровођењу
календара вакцинације

Биљана Рајковић,виша мед.
сестра,бр.лиц.038

21.6.2017. Д-1-10-17

Здравствено -васпитне
програм
реализације
васпитних активности
Diabetesa mell.

бр.лиц.

28.6.2017. Д-1-11-17

Примена здравственог васпитања у основној и Анђелка Белић,спец. стр. мед. сестра, бр.
средњој школи
лиц.038431-16

13.9.2017. Д-1-15-17

Значај правилне исхране и физичке активности Весна Савески, мед. сестра,бр. лиц. 038462код радно активне популације
16

20.9.2017. Д-1-8-17

ЦВК као васкуларни приступ за ХД

стратегије и
здравстевно
у превенцији Душка Јелић, спец. стр. мед. сестра,

Снежана Дубаић, виша мед. сестра, бр.
Лиц.081386-12

Координатор континуиране медицинске едукације
Анка Жилић, стр. мед.сестра;спец.стр. мед. сестра

