НАУЧНИ СЕМИНАР СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

НАУЧНИ СЕМИНАР СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

БОЛЕСТИ РАДА
КОД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСОБЉА

БОЛЕСТИ РАДА
КОД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСОБЉА

-КАРДИОВАСКУЛАРНОГ, ЕНДОКРИНОГ,
ЛОКОМОТОРНОГ СИСТЕМА И ОЦЕНА РАДНЕ СПОСОБНОСТИ-

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

-КАРДИОВАСКУЛАРНОГ, ЕНДОКРИНОГ,
ЛОКОМОТОРНОГ СИСТЕМА И ОЦЕНА РАДНЕ СПОСОБНОСТИ-

ЦЕНТAР ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ
ПРЕДМЕТ МЕДИЦИНА РАДА
РЕПУБЛИЧКА СЕКЦИЈА МЕДИЦИНЕ РАДА СЛД
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ

Организатор:

НАУЧНИ СЕМИНАР СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

Медицински факултет у Нишу
Предмет медицина рада
Републичка секција медицине рада СЛД
Завод за здравствену заштиту радника Ниш
Руководилац:

БОЛЕСТИ РАДА КОД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСОБЉА
-КАРДИОВАСКУЛАРНОГ, ЕНДОКРИНОГ,
ЛОКОМОТОРНОГ СИСТЕМА И ОЦЕНА РАДНЕ СПОСОБНОСТИ-

WORK RELATED DISEASES
AT HEALTH CARE WORKERS

Проф. др Јовица Јовановић,
спец. медицине рада и интерне медицине
Организациони одбор:
Проф. др Јовица Јовановић
Проф. др Мирјана Аранђеловић
Проф. др Гордана Коцић
Проф. др Душица Стојановић
тел. 064 261 44 85
joca@medfak.ni.ac.yu
drjovicajovanovic@yahoo.com
АДРЕСА ЗА СЛАЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА СЕМИНАР

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

ЦЕНТAР ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ

Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш, Србија

Датум и место одржавања:
9. октобар 2009. године
Амфитеатар Института за патологију,
Клинички центар Ниш

Телефон: 018 42-39-310
или преко централе 018 42-26-712, 018 42-26-644, лок. 218
Факс: 018 42-38-770
E-mail: kontinuirana_edukacija@medfak.ni.ac.rs
http://www.medfak.ni.ac.rs/centar_za_kme.htm

Ниш, 09. октобар 2009.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

СЕМИНАР

СЕМИНАР

КЛИНИЧКА И ПРЕДКЛИНИЧКА
ИСПИТИВАЊА ЛЕКОВА

КЛИНИЧКА И ПРЕДКЛИНИЧКА
ИСПИТИВАЊА ЛЕКОВА

ЦЕНТAР ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ
КАТЕДРА ЗА ФАРМАЦИЈУ

Организатор:

С Е М И Н АР

Медицински факултет у Нишу
Катедра за фармацију

Руководилац:

КЛИНИЧКА И ПРЕДКЛИНИЧКА
ИСПИТИВАЊА ЛЕКОВА
NONCLINICAL AND CLINICAL
DRUG DEVELOPMENT

Академик Милан Јокановић

Организациони одбор:
Академик Милан Јокановић
Проф. др Милица Простран
Проф. др Милан Вишњић
Проф. др Горан Николић
тел. 018 42-26-712, 018 42-26-644 лок. 218
kontinuirana_edukacija@medfak.ni.ac.rs

АДРЕСА ЗА СЛАЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА СЕМИНАР

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

ЦЕНТAР ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ

Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш, Србија

Датум и место одржавања:
15. мај 2009. године
Медицински факултет, сала 164 (III спрат)

Телефон: 018 42-39-310
или преко централе 018 42-26-712, 018 42-26-644, лок. 218
Факс: 018 42-38-770
E-mail: kontinuirana_edukacija@medfak.ni.ac.rs
http://www.medfak.ni.ac.rs/centar_za_kme.htm

Ниш, 15. мај 2009.

Здравствени радници обављају делатност од посебног друштвеног интереса и чине око 7% свих запослених од чега су три
четвртине жене. Ова делатност захтева сменски, прековремени,
продужени и ноћни рад, приправност, психичко оптерећење и
одговорност, емоционални и физички напор, брзо доношење
одлука од виталног значаја, рад на терену у веома сложеним
и ризичним ситуацијама и условима и рад са агресивним пацијентима. Здравствено особље је изложено физичким (јонизујућа и нејонизујућа зрачења, бука), хемијским штетностима
(цитостатици, анестетици, лако испарљиви ампулирани лекови,
дезинфицијенси,антисептици,растварачи),биолошкимагенсима,
насиљу, стресу на радном месту, допунском, продуженом и
ноћном раду. Напредак науке, нове технологије и иновације захтевају стално учење и праћење нових достигнућа као и дужи
рад на рачунару. Болести рада су значајан проблем у овој популацији. Међу њима доминирају кардиоваскуларна, малигна,
ендокрина, мускулоскелетна, алергијска обољења, оштећења
репродуктивног система, бактеријске и вирусне инфекције. Задњих година се број болести код здравствених радника значајно
повећао. Стопа обољевања у здравству премашује стопу обољевања у рударству, производњи и грађевинарству. Синдром
изгарања на послу је први пут регистрован код здравствених радника. Скоро четвртина жена у здравству има парезу улнарног
нерва због нефизиолошког положаја при раду за комјутером. Од
инфективних болести оболи 10-40% здравствених радника а стопа обољевања од вирусног хепатитиса је и до три пута већа него
у општој популацији.
Све ово захтева веома озбиљан превентивни приступ проблему
болести рада код здравствених радника при чему посебно место
заузима правилна исхрана посебно она на радном месту.

ПРОФИЛ ПОЛАЗНИКА

• Доктори медицине свих специјалности у примарном, секундарном и терцијерном здравству (изабрани лекари, медицина рада,
офталмологија, психијатрија, неурологија, хирургија, интерна
медицина, гинекологија, педијатрија, физикална медицина..)
• Стоматолози,
• Биохемичари,
• Фармацеути,
• Лекари у комисијама за оцену привремене и трајне радне
способности.
Број полазника: 50 до 250.

Котизација износи 4000 динара и уплаћује се на жиро рачун
Медицинског факултета у Нишу број 840-1681666-03,
позив на број 19/KME.

О СЕМИНАРУ
Потреба за организовањем семинара произишла је из
чињенице да се предклиничка испитивања лекова не
налазе у наставним програмима додипломске наставе на
биомедицинским факултетима у Србији. Број клиничких
испитивања лекова у Србији је у значајном порасту, као и
учешће лекара и фармацеута у тим испитивањима.
Циљ семинара је да фармацеуте, лекаре, ветеринаре
и друге заинтересоване који су запослени у разним областима фармацаутике (предклиничка и клиничка испитивања лекова, регистрација лекова), сараднике у лабораторијама, докторанте на Медицинском факултету у
Нишу, информише о савременим трендовима у области
предклиничких и клиничких испитивања лекова и о стандардима који се примењују.
У делу семинара који се односи на предклиничка испитивања лекова полазници ће бити информисани о практичним аспектима токсиколошких и фармаколошких
истраживања и о томе шта је Добра Лабораторијска Пракса, која представља основни стандард у предклиничком
испитивању лекова. У делу семинара који се односи на
клиничка испитивања лекова полазници семинара ће
бити упознати са Добром Клиничком Праксом, етичким
принципима клиничких испитивања, документима који регулишу ову област код нас и у свету и практичним аспектима клиничких испитивања лекова.

ПРОФИЛ ПОЛАЗНИКА
•
•
•
•
•

Фармацеути,
лекари,
ветеринари,
биолози,
студенти последипломских и докторских студија.

Број полазника: 20 до 70.

Котизација износи 5000 динара и уплаћује се на жиро рачун
Медицинског факултета у Нишу број 840-1681666-03,
позив на број 14/KME.

НАУЧНИ СЕМИНАР СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ

ПРОГРАМ РАДА СЕМИНАРА
9:00 Регистрација учесника
Савремене технологије, услови и захтеви рада
у здравственим установама
Проф. др Јовица Јовановић, Медицински факултет у Нишу
Професионална обољења здравствених радника
изазвана биолошким агенсима
Доц. др Љиљана Кезуновић,
Медицински факултет у Подгорици, Р. Црна Гора
Утицај рада на рачунару, електросмога
и осталих физичких штетности у радној средини
на обољевање здравствених радника
Проф. др Јовица Јовановић, Медицински факултет у Нишу
Утицај услова рада и радне средине
у здравственим установама на репродуктивни систем
Асист. др Милан Милошевић,
Медицински факултет у Загребу, Р. Хрватска
Утицај јонизујућег зрачења на обољевање
здравствених радника и мере превенције
Проф. др Јовица Јовановић, Медицински факултет у Нишу
Професионална алергијска обољења код здравствених радника
Проф. др Мирјана Аранђеловић, Медицински факултет у Нишу
Утицај мобинга, професионалног стреса, изгарања и насиља
на послу на обољевање здравственог особља
Проф. др Јовица Јовановић, Медицински факултет у Нишу
Утицај млечне исхране на атеросклерозу и морбидитет
здравствених радника
Проф. др Гордана Коцић, Медицински факултет у Нишу
Утицај хемијских агенаса и штетности
на морбидитет здравствених радника
Проф. др Јовица Јовановић, Медицински факултет у Нишу
Правилна исхрана као антиоксидативна одбрана
од професионалних ризика здравствених радника
Проф. др Душица Стојановић, Медицински факултет у Нишу
Утицај ноћног, прековременог, продуженог и сменског рада
на морбидитет здравствених радника
Проф. др Јовица Јовановић, Медицински факултет у Нишу
Оцењивање радне способности здравственог особља
Проф. др Јовица Јовановић, Медицински факултет у Нишу
Прикази, решавање проблема
Дискусија
Тест, евалуација семинара, додела сертификата
Коктел
Тест питања биће објављена
на веб сајту Медицинског факултета у Нишу,
најкасније недељу дана пре почетка семинара.

БОЛЕСТИ РАДА
КОД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСОБЉА

-КАРДИОВАСКУЛАРНОГ, ЕНДОКРИНОГ,
ЛОКОМОТОРНОГ СИСТЕМА И ОЦЕНА РАДНЕ СПОСОБНОСТИ-

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ
Пријављујем се за учешће у раду семинара
Име
Презиме
Звање
Институција
Адреса становања
Поштански број

Мобилни телефон
Факс
E-mail
Потпис

Датум

Пријаву за семинар и копију уплате котизације послати
најкасније 7 дана пре почетка семинара.
Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.

Котизација износи 4000 динара и уплаћује се на жиро рачун
Медицинског
факултета
у Нишу
број 840-1681666-03,
Kotizacija
iznosi
10000 dinara
i uplaćuje
se na žiro račun
позив наuброј
Medicinskog fakulteta
Nišu19/KME.
broj 840-1681666-03,
poziv na broj 1/KME.

СЕМИНАР
СЕМИНАР

ПРОГРАМ РАДА СЕМИНАРА

КЛИНИЧКА И ПРЕДКЛИНИЧКА
ИСПИТИВАЊА ЛЕКОВА

8:30 Регистрација учесника
ПРЕДКЛИНИЧКА ИСПИТИВАЊА ЛЕКОВА
Предавач:
Академик Милан Јокановић
Медицински факултет у Нишу
9:30
10:00
11:30
11:45
12:30

Развој лека од синтезе до регистрације
Тестови токсичности
Пауза
Фармаколошка испитивања лекова
Курс Добре Лабораторијске Праксе

13:00 П а у з а – к о к т е л
КЛИНИЧКА ИСПИТИВАЊА ЛЕКОВА
Предавач:
Проф. др Милица Простран, редовни професор
Медицинског факултета у Београду
13:30 Фазе клиничких испитивања лекова
13:45 Етички принципи клиничких испитивања и
документи који регулишу ову област
код нас и у свету
14:45 Добра Клиничка Пракса
15:45 П а у з а
16:00 Радионице
1. Предклиничка испитивања
(Протокол и извештај предклиничке студије,
дискусија о типичном извештају,
безбедност у лабораторији)
2. Клиничка испитивања
(Како организовати клиничко испитивање лека,
клиничка испитивања лекова на посебним
популацијама, приказ случајева, мониторинг
клиничких испитивања)
17:00 Тест, евалуација семинара
17:30 Додела сертификата
Тест питања биће објављена
на веб сајту Медицинског факултета у Нишу,
најкасније недељу дана пре почетка семинара.

град

Телефон



О СЕМИНАРУ

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ
Пријављујем се за учешће у раду семинара
Име
Презиме
Звање
Институција
Адреса становања
Поштански број

град

Телефон
Мобилни телефон
Факс
E-mail
Потпис

Датум

Пријаву за семинар и копију уплате котизације послати
најкасније 7 дана пре почетка семинара.
Оригинал уплате доставити приликом регистрације учесника.
Котизација износи 5000 динара и уплаћује се на жиро рачун
Медицинског факултета у Нишу број 840-1681666-03,
позив на број 14/KME.

