
            
 

X КОНГРЕС САВЕЗА ЗДРАВСТВЕНИХ 
РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ 

-  ОБАВЕШТЕЊЕ – 
Знање као поуздан партнер за здравље 

                                                     

 
                    

Дивчибаре хотел Црни Врх 
3. – 6. децембар  2020. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Поштоване колеге и сарадници, 

 

  

 

 Одлуком Извршног одбора СЗРВ, а у складу са одлуком Владе 

Републике Србије о поштовању превентивних мера у борби против 

вируса Ковид 19, време одржавања Х Конгреса СЗРВ под називом 

"Знање као поуздан партнер за здравље" одржаће се од 3. до 6. 

децембра 2020. године на Дивчибарама  у новоотвореном хотелу 

"Црни Врх". 

 

  Х Конгрес СЗРВ је акредитован од стране Здравственог савета 

под редним бројем Д-1-127/20 одлукомк број: 153-02-301/2020-01  

од : 02.03.2020. године и носи следећи број бодова: 

 

• За активне учеснике са усменом презентацијом 9 бодова; 

• За активне учеснике са постер презентацијом 7 бодова; 

• За пасивне учеснике 6 бодова. 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 



 

 

  ПЛЕНАРНИ ПРЕДАВАЧИ КОНГРЕСА  

 

1. Проф. др Едита Стокић, Клинички центар Војводине, Клиника 

за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма, Нови Сад; 

2. Проф. др Игор Митић, Клинички центар Војводине, Клиника за 

нефрологију и клиничку имунологију, Нови Сад; 

3. Проф. др Ивана Урошевић, Клинички центар Војводине, 

Клиника за хематологију, Нови Сад; 

4. Проф. др Радован Вељковић, Клинички центар Војводине, 

Клиника за абдоминалну и ендокрину хирургију, Нови Сад; 

5. Проф. др Срђан Нинковић, Клинички центар Војводине, 

Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију, Нови Сад; 

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

Војводине, Нови Сад; 

7. Доц. др Жељко Живановић, Клинички центар Војводине, 

Клиника за неурологију, Нови Сад; 

8. Прим. др Снежана Холцер Вукелић, Општа болница Сомбор, 

Одељење за пријем, тријажу и збрињавање ургентних стања, 

Сомбор; 

9. Асист.др Маријана Баста Николић, Клинички центар 

Војводине, Центар за радиологију. 

10. Спец. смс. Јелена Ковачев, Институт за јавно здравље 

Војводине, Центар за промоцију здравља, Нови Сад; 

11. Вмс. Марина Васиљевић, Клинички центар Војводине, Клиника 

за неурологију, Нови Сад; 

12. Вмс. Марија Црномарковић, Општа болница Сомбор, Дечије 

одељење, Сомбор; 

13.  Смс. Даница Врањеш, Дом Здравља Нови Сад; 

14. Спец. струковни медицински радиолог Јасмина Томић, 

Клинички центар Војводине, Центар за радиологију, Нови Сад; 

15. Струковни радиолошки техничар Зејак Милан, Општа 

болнница „др Радивој Симооновић“, Сомбор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОБЈАВЉУЈЕ ВАЖНЕ ДАТУМЕ: 

 

15. октобар 2020. године - последњи рока за слање радова  

1. новебар 2020. године - обавештење о прихватању радова; 

20. новембар 2020. године - крајњи рок за уплaту котизација и 

смештаја; 

 

Упутства за писање радова се налазе на сајту Савеза здравствених 

радника Војводине:  https://www.szrv.org 

Слање сажетака радова на  https://www.szrv.org  -дугме горе лево-

Конгрес Дивчибаре 2020.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ТЕМЕ ЗА АУТОРЕ РАДОВА Х КОНГРЕС: 

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  

1.     Живот после хоспитализације  

2.     Здравствено васпитни рад - знањем до пацијента  

3.     Стицање нових сазнања и значај едукације здравствених радника 

4.     Медицинска сестра-техничар као ослонац старијој популацији - 

Србија, земља старих људи  

5.     Разно 

 

          СЕКУНДАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 

1.     Тимски рад у збрињавању болесника  

2.     Комуникацијске вештине медицинске сестре у пракси 

3.     Значај ментора у случају новопримљене медицинске сестре 

4.     Медицинска сестра-техничар као ослонац старијој популацији - 

Србија, земља старих људи    

5.      Разно 

ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

1. Савремени приступ и иновације у дијагностици- знањем до 

пацијента 

2. Савремено сестринство - иновације у здравственој нези- знањем до   

успеха 

3. Медицинска сестра-техничар као ослонац старијој популацији - 

Србија,  земља старих људи      

4.    Синдром сагоревања у професији медицинских сестара и 

здравствених техничара   

5.     Разно 

 

https://www.szrv.org/
https://www.szrv.org/


    СМЕШТАЈ 

 

 Црни Врх је свакако најпознатији врх планине Маљен, један од 

врхова ове планине који туристи радо посећују када се нађу на 

Дивчибарама. 

  Поглед са Црног врха на читаву Западну Србију одузима дах, а 

сам пут до овог врха већ је авантура сама по себи. Налази се на око 1.098 

метара надморске висине, а сви који су успели да се попну до Црног 

врха сведоче да такву лепоту природе и свежину ваздуха нису нигде 

доживели.Хотел Црни врх нуди луксузан смештај са 112 соба 

савременог стила и чак шест типова смештајног искуства, укључујући 

једнокреветне, двокреветне и породичне собе, као и модерне апартмане. 

Дивчибаре су најближе место Београду и Новом Саду, а због близине 

изузетно су погодне за кратке или викенд одморе. Хотел Црни врх је 

смештен на свега 1 км од центра Дивчибара и на само 118 км (100 

минута вожње) од главног града Србије и до њега ћете допутовати брзо 

и лако. 

 

 

ЦЕНА СМЕШТАЈА У ХОТЕЛУ ЦРНИ ВРХ: 

  

Цена смештаја по 

особи 

Блок А Блок Б Напомена 

у једнокреветној 

соби 

330е  230е  Стандард соба 

 

 

у двокреветној 

соби 

 

197е 

 

137е 

Стандард соба 

 

у троктреветној 

соби 

/ 122е Стандард соба 

У 

четворокреветној 

соби 

 

/ 107е Простране собе 

(купатило + 

тоалет) 

 

У цену укључено: 

 

• 3 пуна пансиона (доручак/вечера-шведски сто , ручак-мени 3 јела) 

• Неограничено коришћење Spa иWellness центра 

• Свечана вечера са музичким програмом ( није укључено пиће ) 

• Музички програм додатне две вечери 

 

Више информација о хотелу можете погледати путем линка: 

http://hotelcrnivrh.rs/o-hotelu/ 

 

 

КОТИЗАЦИЈА: 

 

• за активне учеснике 2.500 динара 

• за пасивне учеснике  4.000 динара 

 

Котизација укључује: 

• присуство на научним предавањима и приступ изложбеним 

просторима 

• конгресна торба, сажеци и научни програм, хемијска и блок 

• кафе пауза 

 

 

У име Организационог одбора, унапред се радујемо сусрету! 

 

Председница Савеза здравствених радника Војводине 

       Бранкица Перић 

 

Контакт особа технички секретар СЗРВ : 

Јелена Видић  066/360-968 

http://hotelcrnivrh.rs/o-hotelu/

