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ПРЕДМЕТ МЕДИЦИНА РАДА
РЕПУБЛИЧКА СЕКЦИЈА МЕДИЦИНЕ РАДА СЛД
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НИШ
САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ –
УДРУЖЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА НИШ
УДРУЖЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И САРАДНИКА
НИШАВСКОГ ОКРУГА "БЕЛО СРЦЕ"

Медицински факултет у Нишу
Предмет медицина рада
Републичка секција за медицину рада СЛД
Завод за здравствену заштиту радника Ниш
Савез удружења здравствених радника Србије Удружење здравствених радника Ниш
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МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

ЦЕНТAР ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ

7. мај 2010. године
Медицински факултет у Нишу
сала бр. 164

Одлуком Здравственог савета Србије бр. 153-02-1682
курс се вреднује са 6 бодова за лиценцу

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, 7. мај 2010.
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Булевар др Зорана Ђинђића 81
18000 Ниш, Србија

Датум и место одржавања:
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АДРЕСА ЗА СЛАЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА СЕМИНАР
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ПРОГРАМ РАДА КУРСА

Медицинско особље са високом и средњом школском спремом
обавља веома значајне послове без којих систем здравствене
заштите не би могао да функционише.
Ова делатност захтева сменски, прековремени, продужени и
ноћни рад, психичко оптерећење и одговорност, емоционални и
физички напор, рад на терену у веома сложеним и ризичним ситуацијама и условима и рад са агресивним пацијентима. Ово особље
је изложено физичким (јонизујућа и нејонизујућа зрачења, бука),
хемијским штетностима (цитостатици, анестетици, лако испарљиви
ампулирани лекови, дезинфицијенси, антисептици, растварачи),
биолошким агенсима, емоционалном и физичком насиљу на послу, мобингу, стресу на радном месту, сменском, допунском, продуженом и ноћном раду. Посао захтева стално учење и праћење
нових достигнућа као и дужи рад на рачунару. Оштећења здравља
услед професионалне експозиције 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 везаних за рад код ове групе здравствених
радника значајно повећао. Синдром изгарања на послу је први пут
регистрован код медицинске сестре на одељењу неонатологије и
све је више таквих случајева у пракси. Све су чешћа оштећења
здравља због нефизиолошког положаја и професионалних штетности које се емитују током рада за компјутером. Вирусни хепатитис
је најчешће професионално обољење у овој популационој групи.
Све ово захтева веома озбиљан превентивни приступ проблему
ризика на радним местима у установама примарног, секундарног и
терцијерног здравства. Посебно је значајна правилна исхрана, а посебно она на радном месту, као специфична мера превенције која
може анулирати или ублажити штетне ефекте професионалних
штетности на радним местима у здравству.

11:00 Регистрација учесника

ПРОФИЛ ПОЛАЗНИКА

Правилна исхрана као антиоксидативна одбрана
од професионалних ризика у здравству

• санитарни техничари
• лица за здравље и
безбедност на раду у
здравству
• дијететичари
• медицинске сестре и
техничари у комисијама за
оцењивање привремене и
трајне радне способности.
Број полазника: 50 до 250.

Биолошки агенси као професионални ризик
здравствених радника
Рад на рачунару, електросмог, бука и
нејонизујућа зрачења на радним местима
здравствених радника
Јонизујуће зрачење на радним местима
у здравству
Утицај услова рада и радне средине
у здравственим установама
на репродуктивни систем изложеног особља
Мобинг, професионални стрес, изгарање и
насиље на послу код здравственог особља
Утицај млечне исхране на атеросклерозу и
морбидитет здравствених радника
Хемијски агенси и штетности на радним местима
здравствених радника

Ноћни, прековремени, продужени и сменски рад
као професионални ризик здравствених радника

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ
Пријављујем се за учешће у раду курса
Име
Презиме
Звање
Број лиценце
Институција
Адреса становања
Поштански број
Телефон
Мобилни телефон
Факс
E-mail
Потпис

Дискусија
Тест, евалуација семинара, додела сертификата
Коктел

Тест питања биће објављена
на веб сајту Медицинског факултета у Нишу,
најкасније недељу дана пре почетка семинара.

град

Датум

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

Котизација износи 3000 динара и уплаћује се на жиро рачун
Медицинског факултета у Нишу број 840-1681666-03,
позив на број 20/KME.
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ПРОФЕСИОНАЛНИ РИЗИЦИ
У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА

Савремене технологије, услови и захтеви рада
у здравственим установама



• Медицинске сестре и
техничари свих профила
у установама примарног,
секундарног и терцијерног
здравства,
• фармацеутски техничари,
• лаборанти,
• физиотерапеути,
• стоматолошке сестре и
техничари,
• рендген техничари

НАУЧНИ СЕМИНАР
СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
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