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ППррооддееккаанн  ззаа  ккооннттииннууииррааннуу  ммееддииццииннссккуу  ееддууккаацциијјуу  
ППрроофф..ддрр  ВВеессннаа  ББјјееггооввиићћ--ММииккааннооввиићћ  

 

МММАААГГГНННЕЕЕТТТНННААА   РРРЕЕЕЗЗЗОООНННАААНННЦЦЦИИИЈЈЈААА   ДДДОООЈЈЈКККИИИ   
18. мај (од 930h)– 29. мај 2020., БЕОГРАД, ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ    

РУКОВОДИЛАЦ КУРСА: ппрроофф..  ддрр  ЗЗооррииццаа  ММииллоошшееввиићћ, Медицински факултет Београд 
 
 
 

 

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: курс је намењен лекарима специјалистима радиологије и лекарима на трећој и 
четвртој години специјализације из радиологије. 

БРОЈ ПОЛАЗНИКА: максимално 5 

ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ: 90.000,00 динара 
 

 
 

 

МММАААГГГНННЕЕЕТТТНННААА   РРРЕЕЕЗЗЗОООНННАААНННЦЦЦИИИЈЈЈААА    ДДДОООЈЈЈКККИИИ    –––    III   ДДДЕЕЕООО   ––  1188..  ММААЈЈ  22002200..  оодд  993300hh  

О КУРСУ: Проблем рака дојке на светском нивоу, висока инциденција и морталитет болести у развијеним земљама 
и земљама у развоју, праћени су динамичним новинама у радиолошкој дијагностици (мамографија, ултразвук 
дојки, магнетна резонанција дојки - МРИ) и то у погледу технологије, стандардизације радиолоших извештаја, као 
и дефинисаних индикација и критеријума за биопсију после спроведене радиолошке дијагностике. 

Теме курса укључују: анатомију, патолошку анатомију и биологију карцинома дојке, епидемиологију, 
детаљно дефинисане индикације МРИ дијагностике и интервентних процедура обољења дојке, као и технике 
извођења и протоколе МРИ дојки, затим критеријуме МРИ процене природе лезије у дојци, значај и врсте 
функционалног МРИ дојки, семиотику стандардизованих МРИ извештаја и основне принципе 
мултимодалитетског приступа дијагностици. 

Реч је о базичном курсу из магнетне резонанције дојки, који омогућава самостални стручни рад, а основа је за 
надређене могућности МРИ дојки и даљи развој радиолошке мисли (функционални имиџинг, оптимизовање 
протокола, радиомика). 

ЦИЉ КУРСА је упознавање са стандардима радиолошке дијагностике и интервентних процедура обољења дојке 
применом магнетне резонанције, са мултидисциплинарним приступом болести. 

МЕТОДЕ РАДА: предавања, решавање клиничких проблема, рад у малој групи, демонстрација клиничке вештине 

ПРЕДАВАЧИ: Проф. др Зорица Милошевић, Проф. др. дипл. физичар Небојша Милошевић, Доц. др Душко Дунђеровић 
 
 

 
 

ППРРООГГРРААММ  JJEE  ААККРРЕЕДДИИТТООВВААНН  ООДД  ССТТРРААННЕЕ  ЗЗДДРРААВВССТТВВЕЕННООГГ  ССААВВЕЕТТАА  РРЕЕППУУББЛЛИИККЕЕ  ССРРББИИЈЈЕЕ  
ССАА  66  ППООЕЕННАА  ЗЗАА  ППООЛЛААЗЗННИИККЕЕ  ККУУРРССАА 

 

 

 

 
 

 

 
 

МММАААГГГНННЕЕЕТТТНННААА   РРРЕЕЕЗЗЗОООНННАААНННЦЦЦИИИЈЈЈААА    ДДДОООЈЈЈКККИИИ    –––    IIIIII   ДДДЕЕЕООО    – 19-29. МАЈ  2020.   оодд  770000hh   

О КУРСУ: Проблем рака дојке на светском нивоу, висока инциденција и морталитет болести у развијеним земљама 
и земљама у развоју, праћени су динамичним новинама у радиолошкој дијагностици. 

Полазећи од наведеног курс „Магнетна резонанција дојки – II део“ подразумева обуку у референтној установи, 
Институту за онкологију и радиологију Србије, наставној бази Медицинског факултета Универзитета у Београду, 
где се обави МРИ преглед дојки за више од 50 жена на недељном нивоу. 

Теме и вештине су: технички предуслови за МРИ дојки, МРИ дојки у претерапијском плану лечења карцинома 
дојке, МРИ у евалуацији одговора на неоадјувантну терапију, евалуација стања импланта у дојкама, детектовање 
окултног примарног карцинома дојке са хистопатолошки верифкованим метастазама у лимфним чворовима 
аксиларне јаме, диферентовање ожиљка од рецидива карцинома дојке, инеграцију МРИ налаза и осталих метода, 
хистопатолошке корелате из казуистике Института за онкологију и радиологију Србије, конзилијум за дојку, 
семиотику стандардизованих МРИ извештаја и основне принципе мултимодалитетског приступа дијагностици. 

ЦИЉ КУРСА је учествовање у мултидисциплинарном приступу обољењима дојки; разумевање домета и примена 
магнетне резонанције (МРИ) дојки у оквиру мултимодалитетског приступа радиолошкој дијагностици обољења дојки; 
примена националног водича добре клиничке праксе дијагностике обољења дојки; технике и протоколи магнетне 
резонанције у  дијагностици обољења дојки и скринингу; индикације у примени магнетне резонанције дојки. 

МЕТОДЕ РАДА: предавања, практичне вежбе, решавање клиничких проблема, рад у малој групи 

ПРЕДАВАЧИ: Проф. др Зорица Милошевић, Др Владимир Урбан, Др Драгана Павловић-Станковић 
 

 
 

ППРРООГГРРААММ  JJEE  ААККРРЕЕДДИИТТООВВААНН  ООДД  ССТТРРААННЕЕ  ЗЗДДРРААВВССТТВВЕЕННООГГ  ССААВВЕЕТТАА  РРЕЕППУУББЛЛИИККЕЕ  ССРРББИИЈЈЕЕ  
ССАА  66  ППООЕЕННАА  ЗЗАА  ППООЛЛААЗЗННИИККЕЕ  ККУУРРССАА 
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ППРРИИЈЈААВВЉЉИИВВААЊЊЕЕ  ЗЗАА  ЕЕДДУУККААЦЦИИЈЈУУ ЈЕ ОБАВЕЗНО 
И ВРШИ СЕ ЦЕНТРУ ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ  

ЕЕ--MMAAIILL::  kkoonnttiinnuuiirraannaaeedduukkaacciijjaa@@mmeedd..bbgg..aacc..rrss  ИИЛЛИИ  ННАА  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННЕЕ  3366  3366  336633  ИИ  3366  3366  336644  
  

 ТТРРООШШККООВВИИ  ЕЕДДУУККААЦЦИИЈЈЕЕ СЕ УПЛАЋУЈУ НА ТЕКУЋИ РАЧУН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  
840-1139666-89, ПОЗИВ НА БРОЈ RP – 549/1 

 ФФИИННААННССИИЈЈССККАА  ССЛЛУУЖЖББАА  МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  -  ФАКС 011 36 36 314 

 ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА ЗА ЗА ТРОШКОВЕ ЕДУКАЦИЈЕ - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И ФАКС - 36 36 317 

 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИСТИГЛИМ УПЛАТАМА ЗА ЕДУКАЦИЈУ - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН - 36 36 306  

ПИБ Медицинског факултета у Београду: 100221404 
  

***   ППООТТВВРРДДАА О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ СЕ ПРЕДАЈЕ ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ ***  
 

 

 
 

 
 

mailto:kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs

