
У Пролом Бањи је обезбеђена специјална понуда смештаја:

• Смештај у двокреветној соби на бази пуног пансиона - 7900 динара
• Доплата за једнокреветну собу - 1300 динара

Цена обухвата Свечану вечеру са урачунатим пићем и музичким програмом, кафе паузе, додатни 
пансионски ручак, свакодневно коришћење Релакс центра, коришћење базена са лековитом Пролом 
водом.

Резервација смештаја је на рецепцији Пролом Бање.

 Велики је број различитих стања која могу у кратком временском року витално угрозити пацијен-
та. Она се дешавају од тренутка рођења, тешко их је предвидети, често настају у кратком временском пе-
риоду и брзо се развијају, те захтевају правовремену, адекватну а некада и брзу дијагностику и адекватну 
терапију. 
 Циљ семинара је да слушаоцима укаже на различита акутна стања, начин тријаже, дијагностике и 
терапијски приступ. Поред усмених предавања, кроз приказ случаја, уз  активну дискусију циљ је да се учес-
ници укључе у решавању различитих ургентних стања. Семинар ће обухватити најургентнија стања у меди-
цини, дати неопходна знања, указати на могуће грешке, упутити на адекватан дијагностички и терапијски 
поступак. 
 Савремена ултразвучна дијагностика дозвољава интраутерино дијагностику различитих конгени-
талних аномалија, која могу витално угрозити дете на рођењу. Правовремено дијагностикована аномалија 
даје могућност планирања порођаја и мера збрињавања новорођенчета у периоду током и након рођења.
 Поједина акутна стања захтевају неодложну кардиопулмоналну ресукцитацију, друга неодложни 
третман унутар 1 до 2 сата, одложени ургентни третман унутар 6 до 12 часова и одложени третман унутар 
24 до 48 сати. Према неоходном времену за предузимање дијагностичко терапијских мера и поступака од-
ређен је и степен приоритета. Најургентнија стања се односе на застој срца као и на акутну респираторну 
инсуфицијенцију, акутна крварења, акутна тромбоемболијска стања. У овим стањима је неопходна брза и 
хитна интервенција. Степен обучености, ниво усвојеног знања и овладаних вештина од пресудног је значаја 
за витално угроженог пацијента.
 Инфективна стања и компликације инфекција, акутне интерстиналне и уринарне обструкције спа-
дају у други ред хитности. Како лечити инфективне пацијенте, како одабрати адекватан антибиотиски трет-
ман, како предупредити настанак компликација у виду сепсе, флегмона и абсцеса. Који су терапијски при-
ступи у случају настанка најтежих компликација инфекције су теме које ће бити обрађене на семинару.  
 Предео главе и врата је улазно место за бројне узрочнике запаљенских процеса који могу бити уз-
рок тешких и озбиљних компликација. О начину дијагностике и третману акутних стања, али и комплика-
ција које у кратком периоду могу угрозити живот пацијента, ће бити речи и указаће се на начине њиховог 
решавања.
 Та стања по правилу први решавају лекари на терену. Благовременом интервенцијом, адекватним 
поступком.

 Семинар је акредитован за лекаре и стоматологе са 12 КМЕ бодова за предаваче и 6 КМЕ 
бодова за учеснике.
 Котизација за учеснике који нису чланови СЛД је 2000 динара и покрива присуствовање 
предавањима и сертификат.
 Котизација за чланове СЛД са плаћеном годишњом чланарином и за све предаваче је бесплатна.

Евиденциони број семинара је А-1-936/18

Пријаву слати на и-мејл адресу: office@medapp.rs            Контакт особа: Бојана   064 5281 658

СЕМИНАР

АКУТНА СТАЊА У МЕДИЦИНИ
Српски лекари у топличком крају

4. и 5. мај 2018.
Пролом Бања, Куршумлија

http://office@medapp.rs

