
 
 

                                                                                      
 
Котизација за учешће на Kонгресу износи 
 2.500,00  за активне учеснике, за остале 4.000,00 динара  
и уплаћује се по профактури добијеној из Савеза 
здравствених радника Војводине. 
                       
Смештај: Цена смештаја на бази пуних пансиона  
  у једнокреветној соби износи 30.798,00 дин 
  у двокреветној соби 21.594,00 дин 
 у трокреветној  соби 19.470,00 дин 

Доплата за свечану вечеру износи 1.200,00 дин.  
Аранжман почиње са ручком 19.09.2019.године а завршава са 
доручком 22.09.2019.године. 
За резервације и профактуре обратити на телефон 
036/ 5471246 рецепција Хотела „Гранд“,  

 
Превоз у супственој организацији,  уз могућност 
организованог превоза из Новог Сада. 
 
Контакт:  
Због пресељења СЗРВ у нове просторије, све информације 
можете добити на бројеве телфона: 
066/460-967 или 065/898-07-77 
www.szrv.org  e-mail: savez@szrv.org 

                                     
 
САВЕЗ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА 

ВОЈВОДИНЕ 
 
                                       IX КОНГРЕС   

 
“ХИТНА СТАЊА - ОД ПРИМАРНОГ ДО 

ТЕРЦИЈАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ” 
 

 Хотел „Гранд“ Копаоник 
19. ‐ 22. септембар  2019. године 

 
 

Конгрес је акредитован од стране Здравственог Савета 
Србије,  одлуком бр.153-02-1403/2019-01 

од 20.05.2019. под бројем Д-1-530/19 
 

Пленарни предавачи 12 бодова 
 За видео презентације 9 бодова 

  За постер презентације 7 бодова 
                              За пасивне учеснике 6 бодова 

 
 
                              

  



 
 

Поштоване колегинице, колеге, цењени сарадници, 
Позивамо Вас да учествујете на IX Конгресу СЗРВ који је 

посвећен хитним стањима од примарног до терцијарног нивоа 
здравствене заштите.     

                                                 Predsednica SZRV  Brankica Perić 
                                  

Сажетак рада за учешће на Конгресу се могу пријавити на  
www.szrv.org - дугме горе лево - Конгрес Копаоник 2019.  

до 01.08.2019 године. 
Назив рада (великим штампаним словима), Име Презиме аутора,  
Установа из које долази, (Сажетак до 200 речи, латиница,  фонт 
Ариал, величина 12). 

ВАЖНИ ДАТУМИ: 
 

15. јун 2019. године - отварање  опције за слање сажетка на сајт СЗРВ; 
1. август 2019. године - завршетак рока за слање радова; 
10. август 2019. године - обавештење о прихватању радова; 
1. септебар 2019. године - крајњи рок за уплaту котизација и смештаја; 
 

ПЛЕНАРНИ ПРЕДАВАЧИ КОНГРЕСА 
 
 Др Татјана Аранђеловић Клоснетић, Дом Здравља Панчево, Панчево ‐ 
„Анафилактичка реакција у ординацији примарне здравствене заштите“; 
 Мс Јелена Вуковић, Дом Здравља Панчево, Панчево ‐  „Анафилактичка 
реакција у ординацији примарне здравствене заштите – улога медицинске 
сестре“;  
Др Дане Табш, Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад ‐ 
„Ванболнички срчани застој“; 
Мст Маријан Цигановић, Завод за хитну медицинску помоћ  Нови Сад, ‐ 
„Мере основне животне подршке; 
Доц. др Драган Николић, Ургентни центар Клиничког центра Војводине, 
Нови Сад, ‐ „Систем ране хоспиталне тријаже пацијената са ургентним 
стањима“; 
Дипл. орг. здр. неге Драгана Николић, Ургентни центар Клиничког центра    
Вовјводине, Нови Сад, ‐ „ Улога медицинске сестре/техничара у систему 
ране хоспиталне тријаже пацијената са  ургентним стањима“; 
Проф. др Дејан Сакач, Институт за кардиоваскуларне болести Сремска 
Каменица „Акутни коронарни синдром“; 

Организатор здравствене неге, Олгица Седларовић, Институт за 
кардиоваскуларне болести Сремска Каменица „Улога медицинске сестре‐ 
техничара код збрињавања акутног коронарног синдрома“; 
Проф. др Александар Реџек, Институт за кардиоваскуларне болести 
Сремска Каменица, ‐ „Хируршко збрињавање акутне дисекције аорте‐
искуства из ИКВБ Сремска Каменица“; 
Мс Наташа Дамјанац, Институт за кардиоваскуларне болести Сремска 
Каменица,  ‐ „Улога медицинске сестре‐ техничара код збрињавања акутне 
дисекције аорте“; 
Асисст. др Маријана Баста Николић, Центар за радиологију, Клинички 
центар Војводине, ‐ „Радиолошки приступ дијагностици и лечењу 
можданог удара“; 
Сруковни радиолог Милијана Вуковић, Центар за радиологију, Клинички 
центар Војводине, Нови Сада,  ‐  „Улога ренген техничара у дијагностици 
код можданог удара“; 
Проф. др Владимир Хархаји,  Клиника за ортопедску хирургију и 
трауматологију, Клиничког центра Војводине , Нови Сад, ‐  „Третман 
нестабилних повреда карличног прстена“; 
Мс Катарина Бошњак, Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију, 
КЦ, Нови Сад„ ‐ Нега пацијената са нестабилном повредом карличног 
прстена“; 
Мр. др Мишо Дукић, Клиника за урологију, КЦ, Нови Сад ‐  „Бенигна   
хиперплазија  простате  као  узрок  ургентног стања“; 
Асисст. др Снежана Станисављевић, Клиника за анестезију, интензивну 
терапију и терапију бола, Клинички центар Војводине, Нови Сад, ‐ 
„Специфичности кардиопулмонале реанимације у болници“; 
Мст, Анђелко Игњатовић, Клиника за анестезију, интензивну терапију и 
терапију бола, Клинички центар Војводине, Нови Сад ‐  „Улога медицинске 
сестре‐техничара у реанимацији и лечењу акутног застоја срца у 
терцијарној установи“; 
Др Величко Трајковић, Институт за здравствену заштиту деце и омладине, 
Нови Сад, ‐ „Ургентна хируршка стања у педијатријској популацији“; 
Вмс Драгица Ћурчић, ИЗЗДИО, Нови Сад, ‐ „ Улога медицинске сестре код 
ургентних стања педијатријске популације; 
Мс, Жељана Мијатовић, Клиника за гинекологију и акусерство, Клинички 
центар Војводине, Нови Сад, ‐ „Ургентна стања у гинекологији“. 
 


