
ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ АКТИВНОСТИ 

Удружења здравствених радника Ниш 

МАРТ-ЈУН 2014. 

26.03.2014.год. 

НИШ 

 

 

Д-1-1372/13       Удружење здравствених радника Ниш 

,,Бол као 5.витални параметар“ – вмт Милан Павловић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре ,Здравствене техничаре 

Број бодова :       за предавача 3 ;         за слушаоца 2 

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

09.04.2014.год. 

     АЛЕКСИНАЦ 

 

 

 

 

 

1. Д-1-1366/13       Удружење здравствених радника Ниш 

„Подршка животно угроженим пре-хоспитализације“- вмт Горан Гавриловић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре ,Здравствене техничаре 

Број бодова :       за предавача 3 ;         за слушаоца 2 

Место одржавања: сала ЗЦ Алексинац, са почетком у 15,00 час. 

2. Д-1-1363/13       Удружење здравствених радника Ниш 

„Значај вођења сестринске документације и примена у пракси“- смт Весна 

Гласновић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре ,Здравствене техничаре 

Број бодова :       за предавача 3 ;         за слушаоца 2 

Место одржавања: сала ЗЦ Алексинац , са почетком у 16,00 час.      

 

15.04.2014.год. 

НИШ 

 

 

 

Д-1-2277/13       Удружење здравствених радника Ниш 

„Како препознати и спречити злостављање-мобинг на радном месту“- вмс 

Душанка Станковић 

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 

 

 

16.04.2014.год. 

НИШ 

 

 

Д-1-2279/13       Удружење здравствених радника Ниш 

„Сунчање- за и против из угла фармацеутских техничара“- фарм.тех. Љиљана 

Ђокић 

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 

 

17.04.2014.год. 

ДОЉЕВАЦ 

 

 

1. Д-1-2280/13       Удружење здравствених радника Ниш 

„Промоција здравља из угла медицинске сестре“- смт Снежана Миленковић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре ,Здравствене техничаре 

Број бодова :       за предавача 3 ;         за слушаоца 2 

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

2. Д-1-888/14       Удружење здравствених радника Ниш 

 „Процес здравствене неге научна метода-нова метода у лечењу и неговању 

болесника“- смс спец. Бојана Миладиновић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре ,Здравствене техничаре 

Број бодова :       за предавача 3 ;         за слушаоца 2 

Место одржавања: сала Дома здравља у Дољевцу, са почетком у 15,00 часова 



 

 

 

15.05.2014.год. 

СВРЉИГ 

 

            

1. Д-1-1894/13       Удружење здравствених радника Ниш 

 „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 

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

 2. Д-1-1906/13       Удружење здравствених радника Ниш 

 ,, Депресија,,- смс Данијела Тодоровић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре ,Здравствене техничаре 

Број бодова :       за предавача 3 ;         за слушаоца 2 

Место одржавања: сала Дома здравља Сврљиг са почетком у 15,00 часова 

 

 

20.05.2014.год. 

СОКО БАЊА 

 

 

 

1. Д-1-2277/13       Удружење здравствених радника Ниш 

„Како препознати и спречити злостављање-мобинг на радном месту“- вмс 

Душанка Станковић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре ,Здравствене техничаре 

Број бодова :       за предавача 3 ;         за слушаоца 2 

Место одржавања: сала ДЗ Соко Бања са почетком у 15,00 часова 

2. Д-1-2279/13       Удружење здравствених радника Ниш 

„Сунчање- за и против из угла фармацеутских техничара“- фарм.тех. Љиљана 

Ђокић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре ,Здравствене техничаре 

Број бодова :       за предавача 3 ;         за слушаоца 2 

Место одржавања: сала ДЗ Соко Бања са почетком у 16,00 часова 

 

 

23.05.2014.год. 

КУРШУМЛИЈА 

 

 

1. Д-1-1894/13       Удружење здравствених радника Ниш 

„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 

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

2. Д-1-2277/13       Удружење здравствених радника Ниш 

„Како препознати и спречити злостављање-мобинг на радном месту“- вмс 

Душанка Станковић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре ,Здравствене техничаре 

Број бодова :       за предавача 3 ;         за слушаоца 2 

Место одржавања: сала ДЗ Куршумлија, са почетком у 15,00часова 

 



 

 

 

24.05.2014.год. 

КУРШУМЛИЈА 

 

 

 

1. Д-1-2279/13       Удружење здравствених радника Ниш 

„Сунчање- за и против из угла фармацеутских техничара“- фарм.тех. Љиљана 

Ђокић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре ,Здравствене техничаре 

Број бодова :       за предавача 3 ;         за слушаоца 2 

Место одржавања: сала ДЗ Куршумлија, са почетком у 10,00 часова 

 

2. Д-1-888/14       Удружење здравствених радника Ниш 

„Процес здравствене неге научна метода-нова метода у лечењу и неговању 

болесника“- смс спец. Бојана Миладиновић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре ,Здравствене техничаре 

Број бодова :       за предавача 3 ;         за слушаоца 2 

Место одржавања: сала ДЗ Куршумлија, са почетком у 11,00 часова 

 

03.06.2014.год. 

       ГАЏИН ХАН 

 

 

1. Д-1-2277/13       Удружење здравствених радника Ниш 

„Како препознати и спречити злостављање-мобинг на радном месту“- вмс 

Душанка Станковић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре ,Здравствене техничаре 

Број бодова :       за предавача 3 ;         за слушаоца 2 

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

 

2. Д-1-1905/13 Удружење здравствених радника Ниш 

„Значај скрининг теста за превенцију карцинома грлића материце“-вмс 

Лилијана Милић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре ,Здравствене техничаре 

Број бодова :       за предавача 3 ;         за слушаоца 2 

Место одржавања: сала ДЗ Гаџин Хан са почетком у 15,00 часова 

 

05.06.2014.год. 

          РАЖАЊ 

 

 

 

1. Д-1-2279/13       Удружење здравствених радника Ниш 

„Сунчање- за и против из угла фармацеутских техничара“- фарм.тех. Љиљана 

Ђокић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре ,Здравствене техничаре 

Број бодова :       за предавача 3 ;         за слушаоца 2 

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

 

2. Д-1-2277/13       Удружење здравствених радника Ниш 

„Како препознати и спречити злостављање-мобинг на радном месту“- вмс 

Душанка Станковић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре ,Здравствене техничаре 

Број бодова :       за предавача 3 ;         за слушаоца 2 

Место одржавања: сала ДЗ Ражањ са почетком у 15,00 часова 

 

10.06.2014.год. 

НИШ 

 

 

Д-1-1905/13 Удружење здравствених радника Ниш 

 „Значај скрининг теста за превенцију карцинома грлића материце“-вмс 

Лилијана Милић 

Акредитовано за:  Медицинске сестре ,Здравствене техничаре 

Број бодова :       за предавача 3 ;         за слушаоца 2 

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

часова 


