
                      ПРОГРАМ 6. СИМПОЗИЈУМА УНСС 

 

 

 

Сатница Тема Метод 

обуке* 

Предавач 

24.11.2017. Хотел Crown Plaza, сала Б, Београд 

15-19.00ч 

  

13.00-

15.00 

Регистрација учесника   

 Сесија: Сестринство данас 

Модeратори Нада Рапајић Данијел 

Мајсторовић 

15.00-15-30  

  

 Наших 45 година бриге о пацијентима и 

доказима о неговању 

 

предавање Н. Рапајић  

 Процена безбедности и родна 

равноправност посматрана кроз 

професионалну одговорност 

здравствених радника 

предавање  

Б. Ковачевић 

 Уринарни катетер ДА или НЕ код 

пацијената са тромболизом 

предавање Гордана 

Димеска 

 Сесија Епилепсија 

Модeратори Нада Рапајић Данијел 

Мајсторовић 

15.30-16.30 

  

 Прва помоћ при епилептичном нападу предавање Проф. др 

Драгослав Сокић 

 Протокол сестринских интервенција при 

збрињавању болесника са епилептичним 

статусом у ЈНИН 

предавање Наташа 

Милојковић 

 Сестринске интервенције у збрињавању 

болесника са епилепсијом 

предавање М. Јакшић 

 Епилепсије код деце-сестринске 

интервенције 

предавање Љ. Плавански 

 Улога сестре у збрињавању пацијената са 

генерализованим епилептичним 

нападима 

предавање Г. Вукчевић 

 

16.30-

16.45 

Пауза    

  

 

 

Сесија: неуродегенеративне и 

неуромишићне болести  

  



Модeратори Нада Рапајић Данијел 

Мајсторовић 

16.45-17.55 

 Испитивање повезаности Алцхајмерове 

болести и атеросклеротских промена 

каротидних артерија 

предавање Г. Почек 

 Специфичности здравствене неге код 

пацијената оболелих од Кројцфелд 

Јакобове болести 

предавање Л. Пауновић 

 Кројцфелд- Јакобова болест- приказ 

случаја 

предавање М. Ђорђевић 

 Квалитет живота пацијената са 

Паркинсоновом болешћу 

предавање Н. Јевтовић 

 Ментално- хигијенски приступ пацијенту 

оболелом од деменције 

предавање В.Милосављевић 

 Здравствена нега болесника са 

амиотрофичном латералном склерозом 

предавање А. Марковић 

 Стандарди здравствене неге код 

болесника са можданим ударом 

предавање С. Лукић  

 Сесија: специфичности здравствене 

неге у неурологији 

Модeратори Нада Рапајић Данијел 

Мајсторовић 

17.55-19.10 

 

  

 Специфичности здравствено васпитног 

рада код пацијената са лезијом медуле 

спиналис 

предавање С. Вићентијевић 

 Стандарди и организација здравствене 

неге оболелих од Паркинсонове болести 

предавање И. Нешић 

 Стандарди у примени 

електроенцефалографског снимања код 

деце 

предавање С. Граховац 

 Дијагностичке процедуре у дечијој 

неурологији 

предавање Љ. Богдановић 

 Примена ботулинум токсина 

електромионеурографском детекцијом 

код неуролошких обољења 

предавање А.С. Петраш 

 Субјективна процена пацијената о 

ефикасности терапијом ботулински 

токсином и нежељени ефекти 

предавање М. Тривковић 

 Ентерална и парентерална исхрана код 

пацијената са поремећајем гутања 

предавање С. Мишић  

25.11.2017. Хотел Crown Plaza, сала Д, Београд 

15-19.00ч 

  



 Сесија: Мождани удар 

 Модeратори Нада Рапајић Данијел 

Мајсторовић 

15.00-16.20 

 

  

 Предиктори морталитета код особа са 

можданим ударом 

предавање А. Шкодрић 

 Сестринске интервенције код пацијента 

са исхемијским можданим ударом где је 

примењена декомпресивна краниотомија 

предавање  

Б. Матијевић 

 Поновљени ИМУкод пацијената са 

moyamoya болешћу- приказ случаја 

предавање Б. Николић 

 Сувише су мали за велике боли- мождани 

удар код деце 

предавање Ш. Јовић 

 Живот после можданог удара предавање Н. Лолић 

 Процена могућности самонеге код старих 

особа са последицама можданог удара 

предавање Љ. Бојић 

 Сестринске интервенције код пацијената 

са субарахноидалном хеморагијоm- 

приказ случаја 

предавање Ј. Стојанов 

 Ментални поремећаји код пацијената са 

цереброваскуларним инсултом 

предавање Ј. Марковић 

16.20-

16.40 

Пауза    

 Сесија: специфичности здравствене 

неге у неурологији 

Модeратори Нада Рапајић Данијел 

Мајсторовић 

16.40-17.50 

  

 Здравствено цаспитни рад 

рехабилитационе сестре у раду са 

пацијентима оболелим од мултипле 

склерозе 

предавање О. Славов 

 Визуелни евоцирани потенцијали код 

прогресивних неуролошких болести 

предавање С. Поповић 

 Нега и превенција декубиталних рана код 

неуролошких пацијената 

предавање Ј.Огњановић 

 Корелација транскранијалног 

контрастног ултразвука и 

трансезофагеалне ехокардиографије у 

детекцији десно-левог срчаног шанта 

предавање Б. Минић 

 Трансплантација матичних ћелија 

хематопоезе код болесника са мултипла 

склерозом- стручни послови и задаци 

медицинске сестре 

предавање Д. Пековић 

 Репетитивна транскранијална магнетна предавање Т. Магдић 



стимулација 

 Примена транскранијалне стимулације 

једносмерном струјом код особа са 

поремећајима свести - истраживачки 

протокол 

предавање С. Пејановић 

17.50-

18.00 

Пауза    

18.00-

19.00 

Постер сесија   

 Евалуација Симпозијума   

 


