
 
 

                                                                                     
 

Котизација за учешће на Kонгресу износи 
1.500,00 рсд за активне учеснике, за пасивне учеснике 
2.000,00 рсд, за остале учеснике који нису чланови СЗРВ 
3.000,00 рсд и уплаћује се по профактури добијеној из Савеза 
здравствених радника Војводине. 
Kонтакт особа: технички секретар Јелена Видић, 
телефон 066/360-968 
                       
Смештај: Цена смештаја на бази пуних пансиона  

➢  у једнокреветној соби износи 295 е 
➢  у двокреветној соби 205 е 
➢ у трокреветној  соби 189 е 
➢ у четворокреветној соби 175 е  

За резервације и профактуре за смештај обратити на 
 е-маил   milica.kadric@mkresort.com, alisa.lazic@mkresort.com 
info@mkresort.com, vesna.stojanovic@mkresort.com 
 
Превоз у супственој организацији,  уз могућност 
организованог превоза из Новог Сада и Сомбора. 
Контакт особа: потпредседник Петар Павловић, 
Телефон 066/360-967 
Све информације можете добити и на сајту  

www.szrv.org  e-mail: savezvojvodina@gmail.com      
 

                                    
 
САВЕЗ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА 

ВОЈВОДИНЕ 
 

                                       XI КОНГРЕС   
                                 “КОВИД-19” 

 

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

 
 

Конгрес је акредитован од стране Здравственог Савета 
Србије,  одлуком бр.153-02-475/2022-01 

од 15.08.2022. под бројем Д-1-407/22 
 

Пленарни предавачи 12 бодова 
 За видео презентације 9 бодова 

   За постер презентације 7 бодова 
                              За пасивне учеснике 6 бодова 
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Поштоване колегинице, колеге, цењени сарадници, 
 

Позивамо Вас да учествујете на XI Конгресу СЗРВ који је 
посвећен инфекцији изазваној вирусом Ковид 19. 

    

                                                 Predsednica SZRV  Brankica Perić 
                                  

 
 
 

Сажетак рада за учешће на Конгресу се могу пријавити на  
www.szrv.org - дугме горе десно - Конгрес Копаоник 2022.  

до 01.09.2022. године. 
 

Назив рада (великим штампаним словима), име и презиме аутора,  
установа из које долази,број лиценце и маил адреса, начин учешћа 
(активно,пасивно, видео или постер презентација),сажетак до 200 
речи (латиница,  фонт Ариал, величина 12). 

 
 
 
 

ВАЖНИ ДАТУМИ: 
 

01. јул 2022. године - отварање  опције за слање сажетка на сајт СЗРВ; 
01. септембар 2022. године - завршетак рока за слање радова; 
05. септембар 2022. године - обавештење о прихватању радова; 
15. септебар 2022. године - крајњи рок за уплaту котизација и смештаја; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПЛЕНАРНИ ПРЕДАВАЧИ КОНГРЕСА 
 
Проф. др Томислав Преведен, Клиника за инфективне болести,      
Клиничког центра Војводине, Нови Сад, - „Рад пријемно тријажне 
амбуланте Ковид болнице Клиничког центра Војводине“; 
Прим. др Веселин Бојат , Дом здравља „ Нови Сад“ , Нови Сад,-  „Успешан 

одговор Дома здравља „ Нови Сад“ на епидемију Ковид 19“;  

Проф. Др Надица Ковачевић, Клиника за инфективне болести, Клиничког 

центра Војводине, Нови Сад, - „Clostridioides difficile инфекција код Ковид 

19 болесника хоспитализованих у Ковид болници Клиничког центра 

Војводине“; 

Проф. др Велибор Чабаркапа, Ковид болница, Клиничког центра 
Војводине, Нови Сад, - „Организација рада Ковид болнице“; 
Др Емина Долмагић Ћатовић, Дом здравља „Нови Сад“, Нови Сад,- 
„Збрињавање оболелих од Ковид 19 инфекције у респираторном центру 
Дома здравља „Нови Сад“; 
Доц. др Драган Николић, Ургентни центар, Клиничког центра Војводине, 
Нови Сад, - „Специфичности у дијагностици и лечењу тромбозе можданих 
венских синуса повезане са Ковид 19 инфекцијом“; 
Асист. Др Маријана Баста Николић, Центар за радиологију, Клиничког 
центра  Вовјводине, Нови Сад, - „ Радиолошка перспектива Ковид 19 
инфекције“; 
Др Наташа Гоцић Перић, Ургентни центар, Клиничког центра Војводине, 
Нови Сад ,- „Мултидисциплинарни приступ, тимски рад и изазови у 
лечењу бплесника са SARS-CoV 2 инфекцијом – наша искуства“; 
Прим. Др Сања Булатовић, Клиника за гинекологију и акушерство, 
Клиничког центра Војводине, Нови Сад,- „Ковид 19 инфекција: начин 
лечења и утицај на исход трудноће“; 
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“; 
ВМС Јелена Гуцијан, Општа болница Панчево,  - „Улога медицинске сестре 
у нези болесника оболелих од Ковид 19 у црвеној зони“; 
МС Марија Крунић, Општа болница Панчево, - „Улога медицимске сестре 
у нези болесника оболелих од Ковид 19 у зеленој зони“; 
МС Адријана Латиновић, Општа болница Врбас, -  „Улога медицинске 
сестре у нези пацијената оболелих од SARS-CoV 2“. 


