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ИЗВЕШТАЈ СА КУРСА 

„Рационална употреба антибиотика у педијатрији“ 

Београд, 25.6.2015. 

 

У организацији Министарства здравља „Другог пројекта развоја здравства Србије“ 

(ДПРЗС), који се финансира из кредита Светске банке, Удружења педијатара Србије и 

Педијатријске секције Српског лекарског друштва,  у Београду је, 25. jуна 2016. gодине, у 

згради Народне скупштине, одржан курс „Рационална употреба антибиотика у 

педијатрији“. Курс је акредитован код Здравственог савета Србије (153-02-509/2016-01 

од 03.03.2016. године под евиденционим бројем 845/16). Слушаоцима су додељена 4, а 

предавачима 8 бодова КЕ. 

Министарство здравља Републике Србије, Српско лекарско друштво и Удружење 

педијатара Србије недавно су званично потписали писма о партнерству на спровођењу 

Кампање за рационалну употребу антибиотика а семинар „Рационална употреба 

антибиотика у педијатрији“,  који је организован са циљем да се унапреде знања о 

антибиотицима и антимикробној резистенцији, представља почетак сарадње.  

Курс је одржан према предвиђеном програму, са изузетком оправданог одсуства једног 

предавача (проф др М . Пелемиша) (прилог 1).  

Курсу је  присуствовао 91 учесник, педијатри из здравственик установа са територије 

Града Београда, Мачванског, Колубарског, Браничевског, Јужнобанатског и Подунавског 

округа (прилог 2). 

Са наведеним изузетком, учествовали су остали предавачи предвиђени програмом (прилог 

3) 

Резултати из улазног и излазног теста показали су повећање знања слушалаца за 11%. 

На улазном тесту (попунило 70 слушалаца) било је  61% тачних одговора, а на излазном 

тесту (попунило 78 слушалаца) било је 72% тачних одговора. 

Евалуација курса извршена је анонимним попуњавањем упитника који је садржао пет 

питања. Упитник је попунило 79 слушалаца. Општа оцена курса је одлична: 4,6 (прилог 

4). 

 

Учесницима скупа је подељен је материјал Кампање за рационалну употребу антибиотика, 

намењен болничким лекарима и прописивачима антибиотика. Поводом одржавања 

семинара, припремљено је и дистрибуирано медијима саопштење за јавност, организована 
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су гостовања предавача. Догађај је пропраћен са укупно10 медијских објава на 

националним радиo, ТВ станицама и веб порталима.  

 

Прилози: 

1. Програм курса 

2. Списак слушалаца 

3. Списак предавача 

4. Евалуациони упитник 

 

 

Руководиоци континуиране едукације:  

 

Проф др Радован Богдановић,     Проф др Недељко Радловић,       Др Оливера Јовановић, 

Удружење педијатара Србије       Педијатријска секција СЛД           Министарство здравља 

                                   
 

 

 

 

 


