
Акредат. број Организатор Датум и место Тема Предавач Врста едукације Циљна група
Бр. бод. за 
слушаоца

ДЗ Шабац 12.01.20107 / 13 сати
Болничке инфекције у примарној 
здравственој заштити у скалду са 
новим правилником

Проф. Др Љиљана Марковић - 
Денић,                                  
Медицински факултет Београд

Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Д 1-2033/15 ДЗ Шабац 26.01.20107 / 13 сати Ван болничке пмеумоније др Мирјана Симић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Лекари,стоматолози,фармацеути,  
биохемичари,медицинске сестре и 
здравствени техничари

1

ДЗ Шабац  9.02.2017 / 13 сати
Подршка развоју деце у раном 
детињсту

Проф. др Радован Богдановић -
МФ Београд,                            
Прим. мр сц Драгана Лозановић- 
Соц. педијатрија Институт за 
мајку и дете

ДЗ Шабац   14.02.2017
Обележавање Међународног дана 
деце оболелеле од малигних 
болести

Д-1-188/16 ОБ Шабац   28.02.2017 / 9 сати
Ургентна стања у трудноћи, 
порођају и постпорђајном периоду - 
аспект делеовања акушерске сетре

Група предавача Курс Медицинске сестре и здравствени 
техничари 6

Д-1-188/16 ОБ Шабац   02.03.2017 / 9 сати
Ургентна стања у трудноћи, 
порођају и постпорђајном периоду - 
аспект делеовања акушерске сетре

Група предавача Курс Медицинске сестре и здравствени 
техничари 6

ДЗ Шабац  06.03.2017 / 12 сати

Репродуктивно здравље жене - 
употреба медицинских средстава за 
самодијагностификовање и 
самотестирање

Проф. др сци мед Душан Ђурић 5

Алвоген  07.03.2017 / 13 сати Colistin -Последња линија одбране
др Владимир Југовић, клинички 
фармаколог ОБ Шабац

Д-1-973/16 УМСТС  09.03.2017 / 11 сати

Мере превенције медицинских 
сестара - техничара у злоупотреби 
психоактивних супстанци - приказ 
случаја

струк.мед.сестра Весна 
Цмиљанић,  ВМА Београд

Тест Медицинске сестре и здравствени 
техничари 5

Д-1-140/17 ДЗ Шабац   14.03.2017 / 13 сати 'Бионатор'' по Балтерсу зт Александар Јовановић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Медицинске сестре и здравствени 
техничари 1

Д-1-836/16 СУЗРС 15.03.2017 / 13 сати
Бити мршав-бити "ИН"-поремећаји 
исхране

Мр сци мед Радмила Нешић, 
проф др сци мед Анђелка 
Лазаревић

Тест
Лекари,стоматолози,фармацеути,биох
емичари,медицинске 
сестре,здравствени техничари

5

А-1-254/17 ОБ Шабац 16.03.2017 / 13 сати
Улога лекара у раној дијагностици и 
лечењу генерализованог анксиозног 
поремећаја 

др Љ. Станимировић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Лекари,стоматолози,фармацеути,  
биохемичари,медицинске сестре и 
здравствени техничари

1

А-1-251/17 ДЗ Шабац   17.03.2017 / 13 сати
Тровање антихолинесеразним 
једињењима-Прехоспитални 
поступак

Прим. Др Мирослав Поповић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Лекари,стоматолози,фармацеути,  
биохемичари,медицинске сестре и 
здравствени техничари

1

А-1-252/17 ДЗ Шабац   20.03.2017 / 13 сати
Значај едукације пацијената-
исхрана и физичка активност у 
дијабетесу Тип 2

др Бранкица Крстић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Лекари,стоматолози,фармацеути,  
биохемичари,медицинске сестре и 
здравствени техничари

1



А-1-166/17 ОБ Шабац 21.03.2017 / 13 сати  Етички и законски аспекти лекарске 
грешке др З. Катић Стручни састанак у здравственој 

установи и приватној пракси

Лекари,стоматолози,фармацеути,  
биохемичари,медицинске сестре и 
здравствени техничари

1

Д-1-73/17 ОБ Шабац 24.03.2017 / 13 сати
Комуникација и хипотезе, 
стандардизација пословног 
понашања

вмс Д. Тодоровић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Медицинске сестре и здравствени 
техничари 1

Д-1-71/17 ОБ Шабац 29.03.2017 / 13 сати  Активности сестре код  хитних 
стања у неурологији вмс Д. Јовановић Стручни састанак у здравственој 

установи и приватној пракси
Медицинске сестре и здравствени 
техничари 1

Д-1-143/17 ДЗ Шабац   30.03.2017 / 13 сати
Откриј на време и победи! 
Превенција рака дојке

вмс Данијела Марковић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Медицинске сестре и здравствени 
техничари 1

Д-1-74/17 ОБ Шабац 03.04.2017 / 13 сати Знацај комуникације на релацији 
медицинска сестра-пацијент  вмс Д. Јовановић Стручни састанак у здравственој 

установи и приватној пракси
Медицинске сестре и здравствени 
техничари 1

Д-1-142/17 ДЗ Шабац   5.04.2017 / 13 сати
Професионалне и непрофесионалне 
болести медицинских сестара и 
здравствених техничара

мс Милија Селенић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Медицинске сестре и здравствени 
техничари 1

А-1-247/17 ДЗ Шабац   10.04.2017

Здравствени радници у примарној 
здравственој заштити у едукацији 
пацијената са дијабетесом-
Савремена терапија инсулином

Прим. др Мирослав Миљешић, 
вмс Андрица Поповић

Стручни састанак I реда
Лекари,стоматолози,фармацеути,  
биохемичари,медицинске сестре и 
здравствени техничари

2

А-1-249/17 ДЗ Шабац   19.04.2017 / 13 сати
Дијабетесно стопало као 
компликација шећерне болести

др Јасмина Станковић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Лекари,стоматолози,фармацеути,  
биохемичари,медицинске сестре и 
здравствени техничари

1

Д-1-144/17 ДЗ Шабац   20.04.2017 / 13 сати
Кућни љубимци-љубав,помодарство 
или нешто треће

вмс Весна Гргуровић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Медицинске сестре и здравствени 
техничари 1

Д-1-70/17 ОБ Шабац 24.04.2017 / 13 сати
Декубитуси и програм за негу рана -
улога сестре 

вмс Д. Јовановић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Медицинске сестре и здравствени 
техничари 1

Д-1-215/17 ОБ Шабац 26.04.2017 / 13 сати
Организација рада у служби за 
инфективне болести-улога сестре

мс З.Васић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Медицинске сестре и здравствени 
техничари 1

Д-1-72/17 ОБ Шабац 04.05.2017 / 13 сати Уринарни катетер-нега и значај 
сестрe вмс Д. Јовановић Стручни састанак у здравственој 

установи и приватној пракси
Медицинске сестре и здравствени 
техничари 1

А-1-250/17 ДЗ Шабац   10.05.2017 / 13 сати
Едем плућа срченог порекла. 
Прехоспитални третман-Искуство 
СХМП Шабац у 2015

Прим.др Мирослав Поповић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Лекари,стоматолози,фармацеути,  
биохемичари,медицинске сестре и 
здравствени техничари

1

Д-1-194/17 ДЗ Шабац   12.05.2017 / 13 сати 'Флоренс Најтингејл'' вст Александар Бељић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Медицинске сестре и здравствени 
техничари 1



Д-1-69/17 ОБ Шабац 15.05.2017 / 13 сати

Знацај интердисциплинарне 
сарадње при пријему  пацијената са 
АМУ у ЈМУ и протокол процеса рада 
сестра

вмс Д. Тодоровић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Медицинске сестре и здравствени 
техничари 1

А-1-248/17 ДЗ Шабац   17.05.2017 / 13 сати

Улога лекара примарне здравствене 
заштите у примени 
ацетилсалицилне киселине у 
примарној и секундарној 
превенцији

др Бранкица Крстић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Лекари,стоматолози,фармацеути,  
биохемичари,медицинске сестре и 
здравствени техничари

1

Д-1-149/17 ДЗ Шабац   22.05.2017 / 13 сати
Хигијена-здравствени и естетски 
значај

вмс Сања Мушкиња Возаревић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Медицинске сестре и здравствени 
техничари 1

А-1-246/17 ДЗ Шабац 30.05.2017 / 13 сати Гихт, тихи убица др Саша Добријевић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Лекари,стоматолози,фармацеути,  
биохемичари,медицинске сестре и 
здравствени техничари

1

Д-1-75/17 ОБ Шабац 1.06.2017 / 13 сати Савремена неуролошка 
дијагностика и улога сестре вмс Д. Јовановић Стручни састанак у здравственој 

установи и приватној пракси
Медицинске сестре и здравствени 
техничари 1

Д-1-141/17 ДЗ Шабац   02.06.2017 / 13 сати Хемостаза
вмс Весна Адамовић,             вмт 
Живослав Николић

Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Медицинске сестре и здравствени 
техничари 1

Д-1-76/17 ОБ Шабац 12.06.2017 / 13 сати Здравствена нега ЦВК -улога сестре вмс Д. Јовановић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Медицинске сестре и здравствени 
техничари 1

А-1-245/17 ОБ Шабац 05.09.2017 / 13 сати  Дифернцијална дијагноза ЦТ 
елевације др М. Павловић Стручни састанак у здравственој 

установи и приватној пракси

Лекари,стоматолози,фармацеути,  
биохемичари,медицинске сестре и 
здравствени техничари

1

А-1-255/17 ОБ Шабац 15.09.2017 / 13 сати Витамин Д  - садашњост и 
будућност др М. Павловић Стручни састанак у здравственој 

установи и приватној пракси

Лекари,стоматолози,фармацеути,  
биохемичари,медицинске сестре и 
здравствени техничари

1

А-1-253/17 ДЗ Шабац   27.09.2017 / 13 сати
Функционалне опстипације у раном 
дечијем узрасту

Прим.др Снежана Бојанић Стручни састанак у здравственој 
установи и приватној пракси

Лекари,стоматолози,фармацеути,  
биохемичари,медицинске сестре и 
здравствени техничари

1
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