
 

OBAVEŠTENJE – KURS KONTINUIRANE MEDICINSKE EDUKACIJE 

Poštovane kolege, 

I ove godine Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije 

nastavlja sa organizacijom tradicionalnog kursa kontinuirane medicinske edukacije iz oblasti 

vaskularne hirurgije pod nazivom “Dani Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju“. 

Ovogodišnji kurs čija je tema „Infekcije u vaskularnoj hirurgiji“ održaće se 22.03.2013 godine u 

svečanoj sali Dekanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nakon prošlogodišnjeg 

kursa posvećenog komplikacijama, ovogodišnji kurs je posvećen jednoj od najkobnijih 

komplikacija u vaskularnoj hirurgiji, infekciji grafta. Osim infekcije grafta, čemu je posvećen 

najveći deo programa, ovim kursom biće obrađene i druge teme čiji je zajednički imenitelj 

infekcija, a jedan manji blok tema obradiće ulogu primene negativnog pritiska u vaskularnoj 

hirurgiji. Po prvi put ove godine kurs kontinuirane medicinske edukacije koji organizujemo 

imaće i praktičnu radionicu kojom će učesnicima biti omogućeno da na modelima vežbaju 

aplikaciju negativnog pritiska na različite tipove rana i imaće priliku da nauče različite tehnike 

primene ove revolucionarne metode u lečenju komplikovanih rana. Lekari iz našeg tima koji su u 

protekle dve godine stekli iskustvo u praktičnoj primeni ove metode biće demonstratori na 

modelima i od pomoći polaznicima da savladaju ove tehnike. 

                Osim predavača iz tima naše klinike koji će obraditi najveći deo ovih tema, 

ovogodišnji kurs kao i svake godine obogatiće gosti predavači. Prof dr Vladislav Treska, 

Generalni sekretar Evropskog udruženja za kardiovaskularnu i endovaskularnu hirurgiju, šef 

vaskularne hirurgije Univerzitetske bolnice u Plzenu i prodekan Medicinskog fakluteta u Plzenu 

govoriće o tretmanu infekcije grafta u aorto-ilijačnoj regiji što će ujedno biti i njegovo 

inauguraciono predavanје u zvanje „visiting profesora“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u 

Beogradu. Drugi gost predavač biće Doc. Dr Blaž Trotovšek iz Univerzitetske bolnice u 

Ljubljani koji će govoriti o tretmanu otvorenog abdomena negativnim pritiskom. 

Detaljnije informacije u vezi  prijave za kurs mogu se pronaći na zvaničnom sajtu Medicinskog 

fakulteta Univerziteta u Beogradu. 

 

 

 

 

 

 

 



Сатница Тема Предавач 

08-08,30 Улазни тест   

08.30 – 08.45 Клиника за васкуларну и ендоваскуларну 

хирургију Клиничког центра Србије од 2002 - 2012 

Проф Др Лазар 

Давидовић 

08.45 – 08.50 Уводна реч – Представљање госта предавача 

по позиву 

Проф Др Лазар 

Давидовић 

08.50 – 09.20 Инфекција васкуларног графта у 

аортоилијачној регији 

Проф Др Владислав 

Трешка 

09.20 – 09.35 Инфекција у васкуларној хирургији Проф Др Живан 

Максимовић  

09.35 – 09. 45 Инфекција графта – како до дијагнозе Доц Др Слободан 

Цветковић 

09.45 – 09.55 Алгоритам ултрасонографског прегледа 

болесника са сумњом на инфекцију графта 

Др Драган Васић, Др 

Оливер Радмили, Др 

Милица Вранеш 

09.55 – 10.05 МСЦТ, НМР и ПЕТ ЦТ у дијагнози инфекције 

графта 

Прим Др Момчило 

Чолић, Др Владимир 

Цветић 

10.05 - 10.15 Пнеумонија  током механичке вентилације Проф др Радомир 

Синђелић 

10.15 – 10.30 Искуства Клинике за васкулаарну и 

ендоваскуларну хирургију Клиничког центра 

Србије у лечењу инфекције графта 

Прим др Синиша 

Пејкић 

10.30 – 10.45 Кафе пауза   

10.45 – 10.55 Инфекција графта у каротидној позицији Доц Др Душан Костић 

10.55 – 11.05 Инфекција аорте – етиологија, 

симптоматологија и компликације 

Асс др Никола Илић 

11.05 – 11.15 Секундарна аорто-езофагеална и аорто-

бронхијална фистула 

Доц Др Мирослав 

Марковић 

11.15 – 11.25 Анастомотичне псеудоанеуризме – алгоритам 

дијагнозе и лечења 

Др Ненад Јаковљевић 

11.25 – 11.35 Инфекција након инфраингвиналних 

реконструцкија – опције лечења 

Асс др Марко Драгаш 

 11.35 – 11.45 Инфекција графта за хемодијализу Др Илија Кузмановић 

11.45 – 11.55 Инфекција као последица компликација 

инвазивних процедура 

Др Андрија Димић 

11.55 – 12.05 Алгоритам лечења болесника са 

компликованим дијабетесним стопалом и 

периферном оклузивном болести 

Др сци мед Др Илијас 

Чинара  

12.05 – 12.15 Употреба финбринског лепка у превенцији и 

лечењу инфекција у васкуларној хирургији 

Др Небојша Савић, Др 

Тина Кочица 

12.15 – 12.25 Септични тромбофлебитис – дијагноза и Др Предраг Ђорић 



лечење 

12.25 – 12.35 Инфекција у хирургији вена и венских улкуса 

– алгоритам лечења 

Доц Др Драган 

Марковић, Др Милош 

Сладојевић 

12.35 – 13.00 Кафе пауза   

13.00 – 13.10 Улога V.A.C терапије у васкуларној хирургији Асс др Игор Кончар 

13.10 – 13.30  Савремени приступ лечења отвореног абдомена 

  

Доц др Блаж 

Тротовшек 

13.30 – 13.40 Третман препонских инфекција V.A.C 

терапијом 

Др Игор Банзић 

13.40 -13.50 V.A.C терапија код васкуларних болесника са 

инфекцијом стопала 

Асс др Игор Кончар, 

Др Иван Томић 

13.50 – 15.30  Апликација негативног притиска – практичне 

вежбе на моделима 

Прим др Синиша 

Пејкић, 

Асс др Марко Драгаш,  

Асс др Никола Илић, 

Асс др Игор Кончар,  

Др Игор Банзић, Др 

Иван Томић 

15.30 – 16.00 Излазни тест   

  

 


