
 

ЕДУКАТИВНИ КУРС 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНУ 

МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ  

П Р  И Ј А В А 

ЗАШТИТА ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 

 

Курс је акредитован од стране  

Здравственог савета Србије са  

12 КМЕ бодова за предаваче и   

6 КМЕ бодова за полазнике. 

 
 

24. септембар 2021. 
Медицински факултет Нови Сад  

Хајдук Вељкова 3 
 

 

ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНУ  

МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ  
Титула 

__________________________________________ 

Специјалност 

__________________________________________ 

Име 

________________________________________ 

Презиме 

________________________________________ 

Број лиценце 

________________________________________ 

Назив установе 

________________________________________ 

Место и поштански број 

________________________________________ 

Контакт телефон 

________________________________________ 

Е-маил 

________________________________________ 

Датум 

________________________________________ 

Потпис 

________________________________________ 

ЗАШТИТА ПРАВА 

ПАЦИЈЕНАТА  

  

  Телефон/faks: +381 (0)21 425 509 

   +381 (0)21 484 30 10 

  E-mail: ckezns@mf.uns.ac.rs   

 Сваки учесник у здравственом систему има право да 

има добру комуникацију, како међусобом тако и између 

лекара и пацијената. Све до пре неколико деценија када је 

почео да се афирмише принцип аутономије личности 

пацијента као примарни и морални принцип, право лекара 

да одлучи о значају медицинског третмана представљало 

је неприкосновено начело медицинске етике.  

 Треба имати на уму и чињеницу, да је однос између 

лекара и пацијента асиметричан, јер у њему доминира 

улога лекара. Ове оклоности указују на потребу да се 

обавезе које има лекар према пацијенту посвети нарочита 

пажња. Из лекарских обавеза и дужности посебно се могу 

извести одговарајућа пацијентова права. 

 Република Србија усвојила је 22. маја 2013. године 

Закон о правима пацијената, тиме су створени услови за 

формирање саветника пацијента и савета за здравље. 

Закон је предвидео заштиту права, осигураног лица код 

које је то лице здравствено осигурано. Не познавање 

правних аката, може довести до озбиљних прекршаја, који 

могу резултирати губљењем лекарске лиценце или 

забраном професионалног рада. На курсу ће се о овоме 

посветити посебна радионица. Одговорност свих 

здравствених радника, заснива се на јасно дефинисаним 

процедурама, о квалитету рада, уз нагласак на 

неопходности заједничког рада, лекара и пацијената. 

Одговорност која проистиче из неадекватног рада, треба 

да буде јасно дефинисана, препознатљива  и прихватљива 

за сваког здравственог радника и пацијента. 

 Први део курса посвећен је правима пацијената, 

заштити прва пацијената али и очувању и унапређењу 

здравља запослених, као и обавеза послодавца да то 

испоштују. Други део посвећен је правима деце и 

одраслих у амбулантним и стационарним условима. 

Посебно се посвећује пажња вештачењима лекарске 

грешке. 

 Циљ едукативног програма је да упозна учеснике са 

нормама из области права пацијената као и права деце и 

одраслих на поверљивост података о здравственом стању. 

Овај програм омогућиће учесницима да стекну вештине 

чувања приватности и поверљивости података пацијената 

као и очување безбедности пацијената.  

mailto:ckezns@uns.ac.rs


Едукативни курс 

ЗАШТИТА ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 

 

Нови Сад 

24. септембар 2021. 

  

 Шеф Едукационог тима 

Проф. др Јелена Михаљев Мартинов 

   

Предавачи 

  

 Проф. др Јелена Михаљев Мартинов 

професор емеритус, Медицински факултет 

Нови Сад 

 

Проф. др Нада Мачванин  

Медицински факултет Нови Сад 

  

Проф. др Гордана Мишић Павков  
Медицински факултет Нови Сад, Клиника за 

психијатрију Клиничког центра Војводине, 

Нови Сад   

 

Др Бојана Петровачки Дејановић 
Медицински факултет Нови Сад, Институт за 

здравствену заштиту деце и омладине 

Војводине, Нови Сад 

 

Дејана Спасојевић Иванчић  

aдвокат, Нови Сад 

 

П Р О Г Р А М   

 

  

Пријаве се примају најкасније  

до 17. 09. 2021.  

 

 

 

 

 Адреса:  Медицински факултет Нови Сад  

    Хајдук Вељкова 3 

 

 Телефон: + 381 21 42 55 09 

  

 E-mail:  ckezns@mf.uns.ac.rs      
  
 
 
 
 
 

 Едукативни курс је намењен лекарима, 

стоматолозима, фармацеутима, медицинским 

сестрама, здравственим техничарима и 

заштитницима права пацијената.  

 

 

 Учесници курса плаћају котизацију од 

3.000,00 динара (у котизацију је урачунат ПДВ)       

на рачун Медицинског факултета Нови Сад, број   

840-1633666-55 (позив на број 291-500/7). 
  
 

   
 

   8.30-9.00 Регистрација учесника 
     

    9.00-9.30 Улазни тест 

     

  9.30-10.30 Заштита права пацијената у правном 

  систему Републике Србије  

  Дејана Спасојевић Иванчић 

 

10.30-11.30 Очување и унапређење здравља- 

  право запослених и обавеза  

  послодаваца  

  Проф. др Нада Мачванин 

 

11.30-12.30 Има ли дете право на дијагностику и 

  терапију као и одрасли пацијенти 

  Др Бојана Петровачки Дејановић 

 

12.30-13.00 Пауза   

   

13.00-14.00 Психијатријско вештачење лекарске 

  грешке    

  Проф. др Гордана Мишић Павков 

 

14.00-16.00 Професионални и лични однос  

  здравствених радника и пацијената

  Проф. др Јелена Михаљев   

  Мартинов, проф. др Нада Мачванин 

   

16.00-16.15 Излазни тест 

     

16.15-16.30 Евалуација курса  

    

16.30  Додела уверења     


