Сатница

Тема

Метод обуке*

Предавач

9.00 9.30

Регистрација учесника и
улазни тест

9.30 10.15

Епидемиолошке
карактеристике
кардиоваскуларних болести

предавање

Проф. др Биљана
Мијовић

10.1511.00

Социјално-медицински значај
кардиоваскуларних болести

предавање

др Влатка
Стевановић

11.0012.00

Фактори ризика за
кардиоваскуларне болести

предавање

мр сци мед
Мирјана
Филиповић

12.0012.15

Пауза

12.1513.00

Значај појединих нутритивних
компоненти за настанак
кардиоваскуларних болести

предавање

др Виолета
Прошић

13.0014.00

Суплементи у превенцији
кардиоваскуларних болести

предавање

дипл. хем. Ксенија
БугариновићМиловановић

14.0014.45

Дијететске препоруке и
кардиоваскуларне болести

предавање

др Виолета
Прошић

14.4515.00

Пауза

15.0016.00

Модификација животних
навика и усвајање здравих
стилова живота у превенцији
кардиоваскуланих болести

16.0016.30

Сумирање резултата
интерактивне радионице и
завршни тест

16.3017.00

Преглед теста и подела
сертификата

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ
ул. др В. Маринковића бр.4
31 000 Ужице
е-маил - zzzzu@eunet.rs

АКРЕДИТОВАН
ЕДУКАТИВНИ КУРС

ЈАВНО – ЗДРАВСТВЕНИ АСПЕКТИ КАРДИОВАСКУЛАРНИХ
БОЛЕСТИ

интерактивна радионица
–рад у малој групи

*предавање, вежбе, семенар, рад у групи итд.

сви предавачи

сви предавачи

МАРТ 2014.

Поштоване колегинице и колеге,
Едукативни курс
Са посебним задовољством Вас позивамо да учествујете на
Едукативном курсу
Јавно - здравствени аспекти кардиоваскуларних болести,

ЈАВНО – ЗДРАВСТВЕНИ АСПЕКТИ
КАРДИОВАСКУЛАРНИХ БОЛЕСТИ

који ће се одржати:
Предавачи
• дана 03. марта 2014. год. у ДЗ Пожега са почетком у 13 часова
• дана 25. марта 2014. год. у Едукативном центру Ваљево са
почетком у 12 часова
•дана 26. марта 2014. год. у ДЗ Барајево са почетком у 13 часова
Kурс је намењен за све заинтересоване: лекаре, фармацеуте,
биохемичаре, медицинске сестре, фармацеутске техничаре,
здравствене техничаре, просветне раднике и васпитаче.
Пријаву (име, презиме, бр лиценце и установа у којој радите)
можете извршити телефоном:
- тел 031/563-147 или
- тел 064-85-77-512 (Ивана Ђурић) или
- тел 064-85-77-524 (Марија Дуловић) или
на е-маил - zzzzu@eunet.rs
На основу одлуке Здравственог савета Србије бр.153-024068/2013-01 oд 15.11.2013. курс je акредитован (број А-1-2887/13)
и вреднује се са 6 бодова за слушаоце.
Котизацију у износу од 1000 динара можете уплатити на жиро
рачун Завода за јавно здравље Ужице 840-179667-59.

Проф. др Биљана Мијовић
Завод за јавно здравље Ужице
епидемиолог
мр сци мед Мирјана Филиповић
Завод за јавно здравље Ужице
магистар социјалне медицине
др Влатка Стевановић
Завод за јавно здравље Ужице
спец.социјалне медицине
др Виолета Прошић
Завод за јавно здравље Ужице
спец. хигијене
дипл. хем. Ксенија Бугариновић Миловановић
Завод за јавно здравље Ужице
спец. токсиколошке хемије

