
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 

Институт за здравствену заштиту мајке и детета 

Србије „Др Вукан Чупић“ 

СЕМИНАР ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ 

Примена мера КПЦР у 

педијатрији 

Амфитеатар Института 

Радоја Дакића 6-8 

Нови Београд, Србија 

14.3.2018. 

930 
часова 

 



„Примена мера КПЦР у педијатрији“ 
Акредитација бр. А-1-2455/17 по Одлуци ЗСС број: 

153-02-3452/2017-01 од 18.11.2017.године 
Бр.бодова: предавач-12. слушаоци-6 

 

 

Поштовани, 

са великим задовољством Вас позивамо на Семинар прве категорије 

„Примена мера КПЦР у педијатрији“ који се одржава у Институту за 

здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“ са почетком у 

930 часова.  

 

Дођите... 

... да заједно учимо и да  научимо: 

 основне принципе примене мера реанимације у дечијем узрасту 

 алгоритме основних и проширених мере реанимације код неонаталних 

и педијатријских болесника 

 неонаталну реанимацију и иницијално збрињавања детета по рођењу 

 значај коришћења професионалних стандарда у сестринској пракси 

 значај тимског рада 

...да стекнемо вештине: 

 вештине реанимације деце педијатријског узраста 

 вештине реанимације деце неонаталног узраста 

 вештине при интубацији деце неонаталног и педијатријског узраста  

 примена лекова – дозе и начини апликације, као и мера дефибрилације 

током реанимације 

 примени алгоритама основних и проширених мера реанимације у 

дечијем узрасту 

 

Циљна група:  

 Лекари 

 Медицинске сетре/ техничари(средња и висока школа) 
 



 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА 

0930 –0945 

 

0945 - 1000 

1000-1100 

 

1100-1115 

1115- 1200 

 

 

1200-1215 

1215-1245 

1245- 1330 

 

1330-1345 

1345- 1430 

 

 

1430-1445 

1445-1500 

1500-1700 

 

 

 

1700-1715 

 

1715-1730 

 Регистрација учесника 

 Подела материјала 

Улазни тест 

Уводно предавање 

Прим. др Бранислав Мојсић 

Интерактивна дискусија 

Новине у КПЦР код деце 

Др Ана Мандраш, 

спец.анестезије са реаниматологијом 

Интерактивна дискусија 

Пауза 

Реанимација у операционој сали 

Зорица Милићевић, спец.струк.мед.сестра анестетичар 

Интерактивна дискусија 

Едукација новопримљених анестетичара за примену 

 мера КПЦР-а  

Зденка Радош, спец.струк.мед.сестра анестетичар  

Интерактивна дискусија 

Пауза 

 примена мера реанимације у дечијем узрасту 

 интерактивна дискусија 

 вежбе на моделима (KPCR trainer) 

 рад у групи 

 Излазни тест 

 Евалуација 

 Закључак програма 

 Подела потврда о учешћу  

 

 

 

 

ДОБРОДОШЛИ ! 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИЈА СЕМИНАРА 

,,Примена мера КПЦР у педијатрији“ 

 

ПОЧАСНИ ОДБОР 

Проф. др Мила Стајевић 

Доц. др Радоје Симић 

Асист. др сц. мед. Ђорђе Крављанац 

 

ПРОГРАМСКИ (СТРУЧНИ ) 

Прим. др Бранислав Мојсић 

Др Ана Мандраш,спец.анестезије са реаниматологијом 

Љиљана Плавански, специјалиста струковна медицинска сестра 

Милан Кујунџић, струковни медицински техничар 

Марина Мутавџић, дипломирана медицинска сестра 

Зорица Милићевић, спец.струк.мед.сеста- анестетичар 

Зденка Радош, спец.струк.мед.сеста- анестетичар 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР 

Прим.др сц.мед. Нина Кубуровић 

Биљана Боровина- Баклаја, мр сц. дипломирани инжењер 

Софија Лабус, дипломирани економиста 

Габријела Смиљанић, здравствени статистичар 

 

 

ТЕХНИЧКА ПОДРШКА 

Дејан Радомировић 

Александар Боберић 

Ђорђе Филиповић 

 

ПРЕДАВАЊЕ СЕ ОДРЖАВА У АМФИТЕАТРУ 

Котизација за учешће на симпозијуму је 500,00динара са ПДВ- ом. 

Образац пријаве може се преузети са интернет странице Института. 

Уплата на жиро рачун Института број 840-625667-77, ПИБ:100136676 

Уплату можете извршити и приликом регистрације. 

 

Сва додатна обавештења можете добити на (011)3108 160, 064/8668637 


