СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
Друштво лекара Косова и Метохије СЛД
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ
Центар за континуирану медицинску едукацију

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНОГ НАЦИОНАЛНОГ КУРСА ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ
„МОЖДАНИ УДАР – НОВА ЗНАЊА, СТАРИ ИЗАЗОВ“
Национални курс под називом „МОЖДАНИ УДАР – НОВА ЗНАЊА,
СТАРИ ИЗАЗОВ“ одржан је у Косовској Митровици 03.06.2015. године, у
организацији Друштва лекара Косова и Метохије Српског лекарског друштва, а у
сарадњи са Центром за континуирану медицинску едукацију Медицинског
факултета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Курс је
акредитован од стране Здравственог савета Републике Србије под бројем А-12140/14, а учесницима је обезбедио 6 бодова. Организатор курса и предавачи су
још у време акредитације били упознати са чињеницом да за тему Мождани удар
влада велико интересовање, те велики одзив на курсу и од стране лекара
различитих профила и медицинских сестара/техничара није био изненађујући.
Осим тога, захваљујући подршци организатора и готово волонтерском раду
предавача, котизација је била изузетно ниска, те је скуп био доступан свим
заинтересованим појединцима. Треба додати да је курс одржан у великом
амфитеатру Института Медицинског факултета чиме је омогућено учешће великог
броја лекера и медицинских сестара/техничара.
Курс је отворио руководилац и домаћин асс. др сци. Ненад Милошевић, који
је свим учесницима пожелео добродошлицу и успешно учешће на скупу,
дефинисавши га као прилику за стицање нових знања у циљу ефикасније борбе
против можданог удара на подручју Косова и Метохије. Др Ненад Милошевић се
најпре захвалио организатору - Друштву лекара Косова и Метохије СЛД на
пруженој помоћи око свих аспеката успешне реализације едукације. Затим се др
Ненад Милошевић захвалио предавачима на напору који су уложили не само да
припреме своја предавања у светлу нових сазнања већ и да из удаљених делова
земље дођу на овај скуп. Присутнима су предавачи представљени кроз
презентацију њихових кратких биографија.
Испред организотора скупа присутнима се обратила председница Друштва
лекара Косова и Метохије СЛД проф. др Татјана Новаковић. У кратком обраћању
председница је истакла значај редовних едукација из свих области медицине на
подручју Косова и Метохије.
Након тога, руководилац курса др Ненад Милошевић најавио је предавања и
присутне позвао на активно учешће током скупа. Прво предавање одржала је проф.
др Надежда Човичковић Штернић са Медицинског факултета у Београду и
Клинике за неурологију КЦ Србије. Проф. др Н. Штернић говорила је о болести

малих крвних судова и интракранијалној каротидној стенози. Предавање је било
концизно и веома разумљиво, те су присутни са великом пажњом пратили све
детаље о којима је говорила проф. Штернић. Учесницима курса се након проф.
Штернић обратила доц. др Снежана Филиповић Данић са Медицинског факултета
у Приштини-К.Митровици и Неуропсихијатријске клинике КБЦ ПриштинаГрачаница. Доц. Филиповић Данић је говорила о транзиторном исхемијском атаку,
посебно истичући значај препознавања и адекватног приступа овом проблему јер
исти представља значајан ризик за појаву исхемијског можданог удара са далеко
тежим последицама. У наставку скупа своје предавање је одржао асс. др сци.
Милија Мијајловић са Медицинског факултета у Београду и Клинике за
неурологију КЦ Србије. Иако је предавање обиловало новинама у лечењу
интракранијалне хеморагије, својим јасним приступом, др Мијајловић је присутне
лако водио кроз све аспекте овог проблема. О симптоматској и асимптоматској
каротидној стенози говорио је следићи предавач асс. др сци. Векослав Митровић са
Медицинског факултета и Универзитетске болнице у Фочи. Кроз своја искуста и
приказе својих пацијената др Митровић је указао на значај дијагностике и лечења
каротидне болести. На крају скупа предавање је одржао асс. др сци. Ненад
Милошевић са Медицинског факултета у Приштини-К.Митровици и
Неуропсихијатријске клинике КБЦ Приштина-Грачаница. Др Милошевић је
говорио о стању након можданог удара, тј. о секундарној превеници можданог
удара. У делу који се односи на примену антикоагулантне терапију др Милошевић
је присутне детаљно упознао са новим антикоагулантним лековима. Иако је
састанак трајао више сати, и обиловао детаљима из различитих области можданог
удара, након свих предаваља сви присутни су остали и учествовали у дискусији
која је уследила након предавања. Било је више питања за предаваче, а нису
изостале ни речи хвале на рачун предавања и саму организацију едукације.
Захваљујући доброј координацији током скупа са техничким секретаром
Сашом Стефановићем, након завршеног курса сви учесници добили су своје
сертификате.
Узевши у обзир све аспекте ове едукације, а посебно утиске учесника, може
се рећи да је национални курс под називом “Мождани удар-нова знања, стари
изазов“ оправдао очекивања и постигао циљ.
У Косовској Митровици, 05.06.2015. године.
Руководилац курса
Асс. др сци Ненад Милошевић

