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Поштоване колегинице и колеге, 

 

Обавештавамо Вас да ће се у оквиру КМЕ у Заводу за здравствену заштиту 

студената Нови Сад одржати домаћи  Курс I категорије са темом:  

 

КЛИНИЧКИ ЗНАЧАЈ ПРЕАНАЛИТИЧКИХ ФАКТОРА У ЛАБОРАТОРИЈСКОЈ 

МЕДИЦИНИ  

 
Курс ће се одржати у суботу 12. децембра 2015. године у Заводу за здравствену 

заштиту студената  у Новом Саду, Др Симе Милошевића 6 у свечаној сали за КМЕ 

(четврти спрат) са почетком у 09:30 часова. 

Оргиназатори курса: Проф. др Веселин Дицков и Прим. др сц. мед  Драгана Пап   

Профил слушалаца: медицински биохемичари, лекари, фармацеути, медицинске сестре, 

лабораторијски техничари, здравствени техничари.  

 

Предвиђени број учесника је 100-130.  Пријаве се примају до петка 11. децембра 2015. 

године. 

 



Едукативни циљеви курса: упознавање учесника са процедурама и унапређењем 

квалитета преаналитичке фазе лабораторијске дијагностике; упознавање учесника са 

значајем акредитације и применом добре лабораторијске праксе као основе сталног 

унапређења квалитета рада у здравственој заштити; значај утицаја преаналитичких 

фактора на валидност лабораторијских резултата, улога управљања интерференцијама у 

лабораторијској дијагностици; клинички значај критичних вредности лабораторијских 

резултата код одраслих, деце и новорођенчади; примена клиничких смерница за 

дефинисање референтних вредности; утицај лекова на лабораторијска одређивања. 

Курс је акредитован од стране Здравственог савета Србије одлуком број 153-02-1696/2015 

од 27. 05. 2015 (збирна табела КЕ КБС април 2015 редни бр. 2, евиденциони бр. Г-42/15) 

као домаћи курс прве категорије и вреднује се са 6 бодова за слушаоце и 12 бодова за 

предаваче.  

Методе рада: 13 предавања и 1 радионица 

Провера стечених знања: улазно-излазни тест знања 

 

Котизација за курс износи 1000,00 динара и уплаћује се на рачун Завода за здравствену 

заштиту студената Нови Сад, број: 840-155667-85, Управа за трезор,  са назнаком  

»Котизација за Курс I категорије: Клинички значај преаналитичких фактора у 

лабораторијској медицини».  

Организатор је Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад који води евиденцију и 

издаје сертификат о учешћу.  

Котизација укључује учешће и сертификат о учешћу на курсу.  

У току одржавања курсa учесницима ће бити обезбеђен коктел. 

 

Регистрациони лист тј. пријаву  послати на e-mail: pdragana@yahoo.com 

 

Уз срдачне  поздраве, 

 

ОРГАНИЗАТОРИ  КУРСА 

 

mailto:pdragana@yahoo.com


Сатница Тема Метод обуке* Предавач 

9,30-10,00 Регистрација и подела материјала   

10,00-10,20  Улазни тест знања Улазни тест 
знања 

 

10,20-10,30 Уводна реч предавање Проф.др Веселин 
Дицков 

Прим. др сц. Зорица 
Шумарац  

10,30-11,00 Унапређење здравственог менаџмента у Србији 
применом ТQМ : циљеви и препоруке 

предавање Проф.др Веселин 
Дицков 

 

11,00-11,15  ГЛП, сертификација, акредитација: 
класификација, дефиниције  и клинички значај  

предавање Прим. др сц мед. 
Драгана Пап  

11,15-11,30 Значај рационалне лабораторијске дијагностике у 
преаналитичкој фази 

предавање Прим. др Велибор 
Цанић 

11,30-12,15 Клинички значај преаналитике у лабораторијској 
дијагностици  

 Прим. др сц. Зорица 
Шумарац  

12,15-12,30 Биолошки и интерферирајући фактори у 
лабораторијској  дијагностици  

 

предавање Прим. др сц мед. 
Драгана Пап  

12,30-13,00  пауза   

13,00-13,30 Стандардизација узимања дијагностичких 
узорака за спречавање  интерференција 

предавање Прим. др сц. Емина 
Чолак  

13,30-14,00 Интерференција и важност утицаја лекова на 
биохемијске анализе у преаналитичкој фази 

предавање Прим. др сц мед. 

Слободан Јовановић  

14,00-14,30 Значај хемолизе ин виво и ин витро  за валидност  
клиничких резултата 

предавање Прим.др.сц Емина 
Чолак  

14,30-15,00 Значај липемије и иктеруса на валидност 
лабораторијских анализа 

предавање Прим.др сц.Емина 
Чолак  

15,00-15,30 пауза    

15,30-16,15 Контрола квалитета преаналитичке фазе предавање Прим. др сц. Зорица 
Шумарац 

16,15-16,45 Препоруке за  критичне вредности 
лабораторијских  резултата код одраслих, деце и 
код неонатуса   

предавање Прим.др сц мед. 
Драгана Пап 

16,45-17,15 Хитна стања у педијатријској лабораторијској 
дијагностици 

предавање Прим.др Велибор 
Цанић 

17,15-17,45 Смернице за проблем референтних вредности у 
дечијем узрасту  

предавање Прим.др сц мед. 

Слободан Јовановић  

17,45-18,30 радионица Рад у групи  

18,30-19,00 Завршни тест знања Излазни тест 
знања 

 



 

 
ПРИЈАВА 

 
за Курс I категорије 12.12.2015.год са темом :  

 

Клинички значај преаналитичких фактора у лабораторијској медицини  
 

Име и презиме  

Број лиценце  

Звање  

Назив установе  

Адреса установе  

Контакт телефон  

е-маил  
 

МОЛИМО ДА ОБАВЕЗНО ОВУ ПОПУЊЕНУ ПРИЈАВУ СА ДОКАЗОМ О УПЛАТИ 
КОТИЗАЦИЈЕ ДОСТАВИТЕ: 

 
Фаx-ом: 021/450 018 или  

Електронски на адресу: pdragana@yahoo.com  
По пријему пријаве и доказа о уплати доставићемо Вам фактуру 

 
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ И УПЛАТУ КОТИЗАЦИЈЕ: 11. децембар 2015. године 
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