
      План континуиране медицинске едукације у Клиници за психијатријске 

болести  „ Др Лаза Лазаревић“  у периоду март-април 2017. године:  

 

1. Тема :  „ Значај психоедукације у процесу терапије и унапређења менталног 

здравља младих са менталним сметњама“ , Стручни састанак 1. категорије, 

акредитован од стране ЗСС под евиденционим бројем А-1-106/17 

Датум, време и место одржавања: 28.03.2017. у 13 часова у Сали ДБ 

      Предавач: Мр сци. мед Радмила Ристић Димитријевић, специјалиста психијатрије,                     

психотерапеут     

     Програм је акредитован за : лекаре и медицинске сестре и техничаре. 

      Број предвиђених бодова за предавача 3, за слушаоце 2.  

 

2. Тема : „Алцхајмерова болест - од препознавања до лечења“ , Национални курс 

1. категорије , акредитован од стране ЗСС под евиденционим бројем А-1-677/17 

             Датум и место: 07.04.2017. на Златибору 

Предавачи : проф. др Славица Ђукић Дејановић 

                      доц. др Ивана Сташевић Карличић 

                      проф. др Гордана Тончев 

                       др Милена Сташевић   

Програм је акредитован за : лекаре, фармацеуте, стоматолге и медицинске сестре и 

техничаре. 

Предвиђени број бодова за предаваче 12, за слушаоце 6. 

 

3. Тема : „ Депресија у схизофренији“, Стручни састанак 1. категорије ,акредитован 

од стране ЗСС под евиденционим бројем А-1-108/17 

Датум, време и место одржавања: 11.04.2017. у 13 часова у Сали ДБ 

Предавач : Др сци. мед Катарина Ђокић Пјешчић, специјалиста психијатрије 

      Програм је акредитован за : лекаре, психологе, социјалне раднике и дефектологе. 



      Број предвиђених  бодова за предавача 3, за слушаоце 2.  

 

4. Тема : „Маладаптивна агресивност у адолесценцији - карактеристике и 

терапија“ , Стручни састанак 1. категорије, акредитован од стране ЗСС под 

евиденционим бројем А-1-104/17 

            Датум, време и место одржавања: 23.05.2017. у 13 часова у Сали ДБ 

 Предавач : Мр сци. мед Радмила Ристић Димитријевић, специјалиста психијатрије, 

психотерапеут     

Програм је акредитован за : лекаре. 

     Број предвиђених бодова за предавача 3, за слушаоце 2.  

 

      Наведени програми КМЕ акредитовани су од стране ЗСС у јануарском року 

2017. године, Одлуком број 153-02-489/2017-01., датум доношења одлуке 

03.03.2017.  

     О евентуалној промени наведених термина бићете благовремено обавештени. 

 

 

                                                                                                              С поштовањем,  

                                                                              Председник комисије за КМЕ лекара 

                                                                                 Др сци. мед Катарина Ђокић Пјешчић, 

                                                                                         специјалиста психијатрије 

 


