
 
 

XI КОНГРЕС САВЕЗА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА 
ВОЈВОДИНЕ 

-  ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ – 
                                                                              COVID  19 
                                                     

 
                    

Копаоник  хотел „Гранд“ 
19. - 22. септембар  2022. године 

 

Поштовани, 

 

 Част нам је и задовољство позвати Вас на XI КОНГРЕС Савеза здравствених 

радника Војводине "Covid  19" који ће се одржати на Копаонику у хотелу "ГРАНД" 

од 19. до 22. септембра 2022. године. 

 Радови еминентних стручњака у датој области биће представљени кроз 

предавања и интерактивне презентационе форме у оквиру пленарних тематика кроз сва 

три дана рада са посебним акцентом на актуелна достигнућа. Садржај конгреса ће 

креирати могућност за учење, учествовање и умрежавање присутних здравствених 

професионалаца  отварајући им пут ка самом врху области њиховог делокруга рада. 

 На бази одлуке о акредитацији програма континуиране едукације 

информисаћемо Вас о броју бодова које ће моћи да се оствари присуством на конгресу, 

а уз Ваше учешће и допринос, сигурни смо да ће квалетет рада и дискусија бити на 

високом нивоу. 

  Смештен надомак ски стаза и ски лифтова, са предивним погледом на шумовите 

падине Гранд Хотел & Спа,  где ће се конгрес одржати, један је од квалитетније 

опремљених и организованих објеката за конгресну делатност, представља савршену 

локацију на Копаонику, као највећем ски центру у Србији и једаном од 

најпопуларнијих у региону.  Карактерише га невероватан природни потенцијал од око 

200 сунчаних и око 160 дана под снежним покривачем током године. 

  

У име Организационог одбора, унапред се радујемо сусрету! 

 

Председница Савеза здравствених радника Војводине 

       Бранкица Перић 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ТЕМЕ КОНГРЕСА  

 

1. Проф. др Томислав Преведен, Клиника за инфективне болести, Клиничког центра 

Војводине, Нови Сад – „Рад пријемно тријажне амбуланте Ковид болнице 

Универзитетског клиничког центра Војводине“; 

2. Прим. др Веселин Бојат, Дом здравља, Нови Сад –„Успешан одговор Дома 

здравља „Нови Сад“ на епидемију COVID 19“; 

3. Проф. др Надица Ковачевић, Клиника за инфективне болести, Клиничког центра 

Војводине, Нови Сад – „Clostridioides difficile инфекција код COVID 19 болесника 

хоспитализованих у Ковид болници Клиничког центра Војводине“; 

4. Проф. др Велибор Чабаркапа, Ковид боница, Клиничког центра Војводине, Нови 

Сад – „Организација рада Ковид болнице“;  

5. Др Емина Долмагић Ћатовић, Дом здравља, Нови Сад,  „Збрињавање оболелих од 

цовид-19 инфекције у респираторном центру Дома здравља Нови Сад“; 

6. Доц. др Драган Николић, Ургентни центар, Клиничког центра Војводине, Нови 

Сад – „Специфичности у дијагностици и лечењу тромбозе можданих венских 

синуса повезане са COVID 19 инфекцијом“; 

7.  Доц. др Маријана Баста Николић, Центар за радиологију, Клиничког центра 

Војводине, Нови Сад – „Радиолошка перспектива COVID 19 инфекције“; 

8. Др Наташа Гоцић Перић, Ургентни центар, Клиничког центра Војводине, Нови 

сад – „Мултидисциплинарни  приступ, тимски рад и изазови у лечењу болесника са 

SARS-CoV 2 инфекцијом-наша искуства“; 

9.  Прим. др Сања Булатовић, Клиника за гинекологију и акушерство, Клиничког 

центра Војводине, Нови Сад – „COVID 19 инфекција: начин лечења и утицај на 

исход трудноће“; 

10.  Струковни здравствени техничар Миљан Мићуновић, Дом здравља „Вељко 

Влаховић“, Врбас – „Организација рада Дома здравља „Вељко Влаховић“ Врбас у 

току пандемије изазване вирусом SARS-CoV 2“; 

11. Виша медицинска сестра Јелена Гуцијан, Општа болница Панчево – „Улога 

медицинске сестре у нези болесника оболелих од  COVID 19 у црвеној зони“; 

12. Медицинска сестра Марија Крунић, Општа болница Панчево – „Улога 

медицинске сестре у нези болесника оболелих од COVID 19 у зеленој зони“; 

13.  Медицинска сестра  Адријана Латиновић, Општа болница Врбас – „Улога 

медицинске сестре у нези пацијената оболелих од SARS-CoV2“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВАЖНИ ДАТУМИ: 

 

01. јул 2022. године – почетак рока за  слање сажетака на сајт СЗРВ; 

01. септембар 2022. године - завршетак рока за слање радова; 

05. септембар 2022. године - обавештење о прихватању радова; 

15. септембар 2022. године - крајњи рок за уплaту котизација; 

 

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ: 

• преко интернет странице СЗРВ: https://www.szrv.org или 

• преко е-maila: savezvojvodina@gmail.com 

Обавезни подаци:  

• ИМЕ И ПРЕЗИМЕ,  

• БРОЈ ЛИЦЕНЦЕ, 

• НАЗИВ УСТАНОВЕ, 

• ЗА АКТИВНЕ УЧЕСНИКЕ: обавезно навести врсту презентације (видео или 

постер). 

Смернице за израду радова биће објављене на интернет страници.  

 

КОТИЗАЦИЈА: 

 

АКТИВНИ УЧЕСНИЦИ:1500,00 дин; 

ЧЛАНОВИ СЗРВ: 2000,00 дин; 

ОСТАЛИ: 3000,00 дин. 

 

Уплата котизације се врши на рачун СЗРВ: Банка Intesa, рачун 160-921758-78,  

сврха уплате „котизација“. 

 

Контакт особа : технички секретар Јелена Видић, телефон: 066/360-968 

 

Постоји  могућност организације аутобуског превоза.  

 

Контакт особа за смештај и превоз : потпредседник Петар Павловић, 

телефон 066/360-967 

 

 

ЦЕНА СМЕШТАЈА У ХОТЕЛУ ГРАНД: 

  

Цена смештаја За 3 дана боравка 

у једнокреветној соби 

 

295е 

у двокреветној соби 205е 

 

у троктреветној соби 

 

189е 

У четворокреветној соби 

 

175е 

 

 

Цене из табеле су по особи за смештај у смештајној јединици. За све дане трајања 

Конгреса сви СПА садржаји за госте хотела су бесплатни. 

 

Више информација о хотелу можете погледати путем линка: 

https://www.mkresort.com/grand/  
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