
ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ САСТАНАКА УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА НИШ 

АПРИЛ - ЈУН 2015. год. 
 

 

 

 

 

 

03.04.2015.год. 

НИШ 

СТРУЧНИ САСТАНАК: 

Д-1-2126/14 - Удружење здравствених радника Ниш 

Тема: „Улога медицинске сестре - техничара у праћењу интракранијалног притиска“, вмс 

Сунчица Митковић 

Акредитовано за: медицинске сестре, здравствене техничаре 

Број бодова: за предавача 3; за слушаоца 2 

 

Место одржавања: сала МК «Божидар Аџија» у Нишу са почетком у 15,00 часова 

 

08.04.2015.год. 

Војна болница 

Ниш 

СТРУЧНИ САСТАНАК: 

Д-1-2128/14 - Удружење здравствених радника Ниш 

Тема: „Физиотерапија након уградње ендопротезе кука“ - вфт Јасминка Стојадиновић 

Акредитовано за:  медицинске сестре, здравствене техничаре 

Број бодова: за предавача 3; за слушаоца 2 

 

ТЕСТ: 

Д-1-2130/14 - Удружење здравствених радника Ниш          

Тема: „ДЕПРЕСИЈА“, 

Др Драган Милошевић, вмс Данијела Тодоровић 

Акредитовано за: лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре 

Бр.бодова:10 

Укупан број питања:50, за пролазност 30 тачних одговора, односно 60% 

Литература за припрему полагања теста на сајту: www.uzrnis.rs 

 

Место одржавања: сала Војне болнице у Нишу са почетком у 14,00 часова 

 

21.04.2015.год. 

Соко Бања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНИ САСТАНАК: 

Д-1-2127/14 - Удружење здравствених радника Ниш 

Тема: „Етички кодекс медицинских сестара-техничара-теме и дилеме у раду медицинске 

сестре, вмс Душанка Станковић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре, Здравствене техничаре 

Број бодова: за предавача 3; за слушаоца 2 

 

ТЕСТ: 

Д-1-2131/14 - НАУЗРС 

Тема: «Обавезна имунизација лица експонираних одређеним заразним болестима», Вмс 

Гордана Живановић 

Акредитовано за: медицинске сестре и здравствене техничаре 

Бр.бодова:10 

Укупан број питања: 50, за пролазност 30 тачних одговора, односно 60% 

Литература за припрему полагања теста на сајту: www.uzrnis.rs 

 

Место одржавања: сала Дома здравља Соко Бања са почетком у 14,00 часова 

 



 

22.04.2015.год. 

Гаџин Хан 

СТРУЧНИ САСТАНАК: 

Д-1-1883/14 - Удружење здравствених радника Ниш 

Тема:“ Унапређење свести жена о значају превентивних гинеколошких прегледа“, Др 

Марина Брешковић, мс Љубинка Јовановић 

Акредитовано за:  медицинске сестре, здравствене техничаре 

Број бодова: за предавача 3; за слушаоца 2 

 

ТЕСТ: 

Д-1-2131/14 - НАУЗРС 

Тема:«Обавезна имунизација лица експонираних одређеним заразним болестима», Вмс 

Гордана Живановић 

Акредитовано за: медицинске сестре и здравствене техничаре 

Бр.бодова:10 

Укупан број питања: 50, за пролазност 30 тачних одговора, односно 60% 

Литература за припрему полагања теста на сајту: www.uzrnis.rs 

 

Место одржавања: сала Дома здравља Гаџин Хан са почетком у 14,00 часова 

 

24.04.2015.год. 

Железничка 

амбуланта Ниш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНИ САСТАНАК 

Д-1-2129/14 - Удружење здравствених радника Ниш 

Тема: ,,Здравствена нега оперисаних ларинголошких болесника по новој методи ПЗН“- смс 

спец. Бојана Миладиновић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре, Здравствене техничаре 

Број бодова: за предавача 3; за слушаоца 2 

 

ТЕСТ: 

Д-1-2131/14 - НАУЗРС 

Тема:«Обавезна имунизација лица експонираних одређеним заразним болестима», Вмс 

Гордана Живановић 

Акредитовано за: медицинске сестре и здравствене техничаре 

Бр.бодова:10 

Укупан број питања: 50, за пролазност 30 тачних одговора, односно 60% 

Литература за припрему полагања теста на сајту: www.uzrnis.rs 

 

Место одржавања: сала Железничке амбуланте у Нишу  са почетком у 14,00 часова 

27.04.2015.год. 

Дољевац 

СТРУЧНИ САСТАНАК 

Д-1-2126/14 - Удружење здравствених радника Ниш 

Тема: „Улога медицинске сестре - техничара у праћењу интракранијалног притиска“, вмс 

Сунчица Митковић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре, Здравствене техничаре 

Број бодова: за предавача 3; за слушаоца 2 

 

ТЕСТ: 

Д-1-2130/14 - Удружење здравствених радника Ниш         

Тема: „ДЕПРЕСИЈА“ 

Др Драган Милошевић, вмс Данијела Тодоровић 

Акредитовано за: лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре 

Бр.бодова:10 

Укупан број питања: 50, за пролазност 30 тачних одговора, односно 60% 

Литература за припрему полагања теста на сајту: www.uzrnis.rs 

 

Место одржавања: сала Дома здравља у Дољевцу са почетком у 14,00 часова 

 



28.04.2015.год. 

СБПБ 

Г.Топоница 

СТРУЧНИ САСТАНАК: 

Акредитовано за:  Медицинске сестре, Здравствене техничаре 

Број бодова: за предавача 3; за слушаоца 2 

Д-1-2129/14 - Удружење здравствених радника Ниш 

Тема: ,,Здравствена нега оперисаних ларинголошких болесника по новој методи ПЗН“- смс 

спец. Бојана Миладиновић 

 

ТЕСТ: 

Д-1-2130/14          

Тема: „ДЕПРЕСИЈА“ 

Др Драган Милошевић, вмс Данијела Тодоровић 

Акредитовано за: лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре 

Бр.бодова:10 

Укупан број питања:50, за пролазност 30 тачних одговора , односно 60% 

Литература за припрему полагања теста на сајту: www.uzrnis.rs 

 

Место одржавања: сала СПБ Г.Топоница  са почетком у 14,00 часова 

 

 

30.04.2015.год. 

Алексинац 

 

 

СТРУЧНИ САСТАНАК: 

Д-1-2127/14 - Удружење здравствених радника Ниш 

Тема: „Етички кодекс медицинских сестара-техничара-теме и дилеме у раду медицинске 

сестре,вмс Душанка Станковић 

Акредитовано за: Медицинске сестре, Здравствене техничаре 

Број бодова: за предавача 3; за слушаоца 2 

 

ТЕСТ: 

Д-1-2131/14 - НАУЗРС 

Тема:«Обавезна имунизација лица експонираних одређеним заразним болестима», Вмс 

Гордана Живановић 

Акредитовано за: медицинске сестре и здравствене техничаре 

Бр.бодова:10 

Укупан број питања:50, за пролазност 30 тачних одговора , односно 60% 

Литература за припрему полагања теста на сајту: www.uzrnis.rs 

 

Место одржавања: сала ДЗ Алексинац са почетком у 14,00 часова 

 

07.05.2015.год. 

СВРЉИГ 

СТРУЧНИ САСТАНАК: 

Д-1-2127/14 - Удружење здравствених радника Ниш 

Тема: „Етички кодекс медицинских сестара-техничара-теме и дилеме у раду медицинске 

сестре,вмс Душанка Станковић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре, Здравствене техничаре 

Број бодова: за предавача 3; за слушаоца 2 

 

ТЕСТ: 

Д-1-2131/14 - НАУЗРС 

Тема: «Обавезна имунизација лица експонираних одређеним заразним болестима», Вмс 

Гордана Живановић 

Акредитовано за: медицинске сестре и здравствене техничаре 

Бр.бодова:10 

Укупан број питања: 50, за пролазност 30 тачних одговора , односно 60% 

Литература за припрему полагања теста на сајту: www.uzrnis.rs 

 

Место одржавања: сала Дома здравља Сврљиг са почетком у 14,00 часова 

 



 

18.05.2015.год. 

МЕРОШИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУЧНИ САСТАНАК 

Д-1-2127/14 - Удружење здравствених радника Ниш 

Тема: „Етички кодекс медицинских сестара – техничара - теме и дилеме у раду медицинске 

сестре, вмс Душанка Станковић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре, Здравствене техничаре 

Број бодова: за предавача 3; за слушаоца 2 

 

ТЕСТ: 

Д-1-2131/14 - НАУЗРС 

Тема: «Обавезна имунизација лица експонираних одређеним заразним болестима», Вмс 

Гордана Живановић 

Акредитовано за: медицинске сестре и здравствене техничаре 

Бр.бодова:10 

Укупан број питања: 50, за пролазност 30 тачних одговора, односно 60% 

Литература за припрему полагања теста на сајту: www.uzrnis.rs 

 

Место одржавања: сала Дома здравља у Мерошини  са почетком у 14,00 часова 

 

19.05.2015.год. 

 

ЗЗЗЗР Ниш 

Амбуланта 

МИН-а 

 СТРУЧНИ САСТАНАК: 

Д-1-2129/14 - Удружење здравствених радника Ниш 

Тема: ,,Здравствена нега оперисаних ларинголошких болесника по новој методи ПЗН“- смс 

спец. Бојана Миладиновић 

Акредитовано за:  медицинске сестре, здравствене техничаре 

Број бодова: за предавача 3; за слушаоца 2 

 

ТЕСТ: 

Д-1-2130/14 - Удружење здравствених радника Ниш          

Тема: „ДЕПРЕСИЈА“ 

Др Драган Милошевић, вмс Данијела Тодоровић 

Акредитовано за: лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре 

Бр.бодова:10 

Укупан број питања: 50, за пролазност 30 тачних одговора, односно 60% 

Литература за припрему полагања теста на сајту: www.uzrnis.rs 

 

Место одржавања: сала амбуланте МИН-а-ЗЗЗЗР у Нишу са почетком у 14,00 часова 

 

20.05.2015.год. 

Нишка Бања 

 

 

 СТРУЧНИ САСТАНАК: 

 

Д-1-2128/14 - Удружење здравствених радника Ниш 

Тема: „Физиотерапија након уградње ендопротезе кука“ - вфт Јасминка Стојадиновић 

Акредитовано за:  медицинске сестре, здравствене техничаре 

Број бодова: за предавача 3; за слушаоца 2 

 

ТЕСТ: - Удружење здравствених радника Ниш 

Д-1-2130/14          

Тема: „ДЕПРЕСИЈА“ 

Др Драган Милошевић, вмс Данијела Тодоровић 

Акредитовано за: лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре 

Бр.бодова:10 

Укупан број питања: 50, за пролазност 30 тачних одговора, односно 60% 

Литература за припрему полагања теста на сајту: www.uzrnis.rs 

 

Место одржавања: сала амфитеатра Института Нишка Бања са почетком у 14,00 часова 

 



 

05.06.2015.год. 

Ражањ 

 

 

СТРУЧНИ САСТАНАК: 

Д-1-2127/14 - Удружење здравствених радника Ниш 

Тема: „Етички кодекс медицинских сестара - техничара - теме и дилеме у раду медицинске 

сестре,вмс Душанка Станковић 

Акредитовано за:  медицинске сестре, здравствене техничаре 

Број бодова: за предавача 3; за слушаоца 2 

 

ТЕСТ: 

Д-1-2131/14 - НАУЗРС 

Тема:«Обавезна имунизација лица експонираних одређеним заразним болестима», Вмс 

Гордана Живановић 

Акредитовано за: медицинске сестре и здравствене техничаре 

Бр.бодова:10 

Укупан број питања: 50, за пролазност 30 тачних одговора, односно 60% 

Литература за припрему полагања теста на сајту: www.uzrnis.rs 

 

Место одржавања: сала Дома здравља у Ражњу  са почетком у 14,00 часова 

 

12.06.2015.год. 

НИШ 

 

 

СТРУЧНИ САСТАНАК 

 

Д-1-2128/14 - Удружење здравствених радника Ниш 

Тема: „Физиотерапија након уградње ендопротезе кука“ - вфт Јасминка Стојадиновић 

Акредитовано за: медицинске сестре, здравствене техничаре 

Број бодова: за предавача 3; за слушаоца 2 

 

Место одржавања: сала МК „Божидар Аџија“ у Нишу са почетком у 15,00 часова 

 

22.06.2015.год. 

НИШ 

 

 

СТРУЧНИ САСТАНАК 

 

Д-1-2129/14 - Удружење здравствених радника Ниш 

Тема: ,,Здравствена нега оперисаних ларинголошких болесника по новој методи ПЗН“ - смс 

спец. Бојана Миладиновић 

Акредитовано за: медицинске сестре, здравствене техничаре 

Број бодова: за предавача 3; за слушаоца 2 

 

Место одржавања: сала МК „Божидар Аџија“ у Нишу са почетком у 15,00 часова 

 

 


