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ИЗВЕШТАЈ СА 15. СЕМИНАРА ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ШКОЛЕ СРБИЈЕ
ОДРЖАНОГ НА ЗЛАТИБОРУ ОД 10. ДО 16. ЈУНА 2012.
Акредитован одлуком Здравственог савета Србије од 17.5.2012.
Евиденциони број: А-1-1889/12
Место одржавања: Златибор
Датум одржавања: 10.6. - 16.6.2012
Трајање наставе у сатима: 32 сата и 15 мин.
Једнонедељни општепедијатријски семинар намењен лекарима у примарној,
секундарној и терцијарној здравственој заштити деце предшколског и
школског узраста и адолесцената, евидентиран под бројем: А-1-1889/12 и
дефинисан у Одлуци Здравственог Савета Србије бр. од 17.5.2012. године,
одржан је у организацији Удружења педијатара Србије под покровитељством
Министарства здравља, по предвиђеном програму. Трајање наставе је било
32 сата и 15 мин., као што је и планирано Програмом. Учествовало је 58
предавача. Предавачима је акредитацијом Програма континуиране едукације
додељено 12 бодова, а учесницима 6 бодова.
На Семинару је учествовало 518 регистрованих полазника, највећим
делом специјалиста, педијатара из примарне здравствене заштите. Највећи
број учесника је био из Србије (371 или 71,6%), док су остатак чинили
колегинице и колеге из Републике Македоније (60 или 11,6%), Републике
Црне Горе (54 или 10,4%), Републике Српске (24 или 4,6%), Федерације БиХ
(7 или 1,4%) и Дистрикта Брчко (3 или 0,4%). (Прилог 1).
На овогодишњем Семинару, у склопу тематских области Нефрологија,
Гастроентерологија и Пулмологија смо имали три гостујућа предавача из
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Републике Хрватске, два предавача из Републике Македоније за области
Интензивна нега и Метаболички поремећаји, као и једног предавача за
област Неурологија, из САД-а. Излагања иностраних предавача су врло
високо оцењена. Због оправдане спречености која је најављена пред сам
почетак Семинара, на Семинару није наступио предавач, проф. др Жељко
Рончевић, из Федерације БиХ, за област Кардиологија.
Радионицу „Интерпретација размаза периферне крви” похађало је 17
полазника. Рад је организован у 5 једночасовних сесија, са једним часом
предавања и 4 часа практичног рада у малим групама. Организатори
радионице су били: доц. др Лидија Докмановић. и проф. др Драгана Јанић, уз
учешће и два инострана предавача: из Републике Српске и из Хрватске.
У сарадњи са UNICEF-ом одржана су два врло посећена стручна
састанка: тро часовна акредитована радионица „Међусекторска сарадња у
заштити
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здравственог и образовног система” са 31 учесником и 3 предавача и
водитеља активности и 2 часовни „Рани развој детета: емотивни, когнитивни
и социјални развој детета у најранијем узрасту – прилике које не смемо
пропустити” са 5 предавача и 275 учесника.
Поред тога УНИЦЕФ је подржао организацију акредиотованог курса
„Подстицање дојења”, који је посвећен реафирмацији и унапређењу дојења.
Организатор и модератор курса била је прим. мр сци. др Драгана Лозановић,
уз учешће још 4 предавача. Курс је одлично оцењен од стране 31 учесника.
По програму, у поподневним сатима, одржан је и акредитовани стручни
састанак „Здравствена заштита новорођенчета и одојчета - одабране теме”.
Руководилац стручног састанка је био проф. др Радован Богдановић, уз
учешће још 4 предавача.
Сви регистровани слушаоци и предавачи су, по завршетку Семинара,
добили одговарајућа уверења Удружења педијатара Србије са додељеним
бодовима.
Евалуација Семинара извршена је на основу анкете полазника.
Свакодневно је, према распореду у програму, оцењивана успешност
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Семинара: избор тема у области, садржај излагања у области, клинички час,
као и излагање предавача (избор теме и оцена предавача). Последњег дана
учесници су попунили финалну евалуацију семинара, која је садржала: групу
питања која се односи на учесника у евалуацији (године живота, формални
степен образовања, податке о врсти установе у којој је запослен и дужини
радног стажа) и групу питања о неким аспектима рада на Семинару
(корисност, садржај семинара, клинички час, иновирање знања, успешност
предавача, услови рада – место, простор, техника, радно време – дневни
распоред и трајање, оцену извршног организатора Семинара и општа оцена
Семинара). Поред тога учесници су могли да оцене све предаваче и њихова
излагања према редоследу у Програму оценом од 1 до 5, као и да дају своје
предлоге за побољшање услова рада, места одржавања, садржаја следећег
семинара. Анкетни упитник је попунило 441 (85,1%) полазника, те се на
основу њихових запажања и бројних усмених контаката, може закључити да
су били задовољни избором тема и начином њихове презентације. Резултати
свакодневних анкета слушалаца и комплетне финалне евалуације Семинара
објављени су на интернет страници Удружења (www.imd.org.rs - рубрика
Удружење педијатара).
Учесници Семинара су свакодневно проверавали своје знање, пре
почетка прве сесије за цео дан, као и у вечерњем термину, на крају клиничког
часа, попуњавањем излазног теста провере стеченог знања тога данa
(прилог). Утврђено је свакодневно статистички значајно повећање тачних
одговора (у процентима) у излазним тестовима у односу на улазни, у оба
комплета питања (прилог).
На крају, последњег дана учесници су добровољно приступили
наградној провери свог знања, попуњавањем тестова (комплет 1 и комплет
2). Предвиђене су награде за првих 10 на ранг листи, а односе се на
котизације за следећи 16. семинар Педијатријске школе, као и за овогодишње
Педијатријске дане Србије у Нишу. Одлука председништва Удружења

је

саопштена учесницима првих дана Школе. Сви учесници који су приступили
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провери знања су са успехом већим од 68% тачних одговора, положили тест.
Резултати провере знања се могу наћи на интернет страници Удружења.
У Зборнику су штампана сва предавања предвиђена програмом.
Прилози:
1. Структура учесника према територији и радном месту
2. Разлике у процентима тачних одговора на улазном и излазном тесту
провере знања по данима

Секретар Педијатријске школе Србије
Прим. мр сци. мед. Драгана Лозановић
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Прилог 1

Графикон 1: Структура учесника према територији
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Графикон 2: Структура учесника према радном месту
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Прилог 2

ТЕСТ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА – УЛАЗНО/ИЗЛАЗНИ
ИЗВЕШТАЈИ ПО ДАНИМА
I дан, 10. 7. 2012. Интензивна терапија и нега
На улазном тесту (комплет бр.1.) тачних одговора је било 79,1 %, а на излазном (комплет бр.
2.) тачних одговора је било 86,4%. Успешност излазног теста је 7,3%.
II дан, 11. 7. 2012. Социјална педијатрија, неонатологија, неурологија, децја хирургија
На улазном тесту (комплет бр.1.) тачних одговора је било 56.5%, а на излазном (комплет бр.
2.) тачних одговора је било 66,3%. Успешност излазног теста је 9,8%.
III дан, 12. 7. 2012. Здравствени проблеми специфицни за адолесценцију, исхрана,
офталмологија, стоматологија
На улазном тесту (комплет бр.1.) тачних одговора је било 58,0%, а на излазном (комплет бр.
2.) тачних одговора је било 70,0%. Успешност излазног теста је 12,0%.
IV дан, 13. 7. 2012. Ендокринологија, хематоонкологија, кардиологија
На улазном тесту (комплет бр.1.) тачних одговора је било 52,6%, а на излазном (комплет бр.
2.) тачних одговора је било 66.4%. Успешност излазног теста је 13,8%.
V дан, 14. 7. 2012. Пулмологија, гастоенетрологија, метаболицки поремецаји
На улазном тесту (комплет бр.1.) тачних одговора је било 54,4 %, а на излазном (комплет бр.
2.) тачних одговора је било 63,9%. Успешност излазног теста је 9,5%.
VI дан, 15. 7. 2012. Имунологија, нефрологија, клиницка генетика
На улазном тесту (комплет бр.1.) тачних одговора је било 56,3 %, а на излазном (комплет бр.
2.) тачних одговора је било 58,7%. Успешност излазног теста је 2,4%.
Табела 2: Разлика у процентима тачних одговора на улазном и на излазном тесту
провере знања учесника XV семинара
Дани
Тест
1

2

3

4

5

6

Улазни (% тачних
одговора)

79.1

56.5

58

52.6

54.4

56.3

Излазни (% тачних
одговора)

86.4

66.3

70

66.4

63.9

58.7

Успешност XV Семинара, мерена повећањем броја течних одговора на крају сваког дана, је
у просеку 10%, ( разлика броја тачних одговора на излазном тесту у односу на број тачних
одговора на улазном тесту).
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Графикон 3: Разлика у процентима тачних одговора на улазном и на излазном тесту
провере знања учесника XV семинара
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