
 

 

ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

„ФИМАС ДОО“  

Омладинских бригада 102,  

Нови Београд тел. 011/2688-743; 2688-334; 2688 -178 
 

Информације за учеснике: 
 

Семинар је акредитован одлуком Здравственог савета РС, 

бр: 153-02-4320/2016-01, у јулском року 2017. 

Евиденциони бр: Ц-1-151/17 зa: 

лекаре, нутриционисте-дијететичаре, медицинске сестре  

и здравствене техничаре 
 

Број бодова додељених предавачима је 12, 

а полазницима 6. 
 

Котизација за учесникe, чланове Удружења је 1200 

рсд, а за учеснике који нису чланови Удружења 2400 

рсд и омогућује: 

- Присуство предавањима 

- Добијање Потврде о присуству, у складу са захтевима  

Здравственог савета РС 
 

Заинтересовани учесници могу се учланити у Удружење. 

Годишња чланарина износи 600 рсд. 

Жиро рачун: 160-239219-25, Banca Intesa 
 

Пријаве присуства Семинару (и све остале 

информације) су преко сајта Удружења www.undpus.rs  

- Пријава за курс 

 Пријава је обавезна, због ажурирања спискова 

 

За издавње предрачуна за плаћање котизације упит 

можете послати на мејл: sladjanazivic@undpus.rs 
 

Контакт особе:,  

Слађана Живић, sladjanazivic@undpus.rs  

тел: 062/1131926 

Весна Зечевић, vesnazecevic@undpus.rs 

тел: 011/ 2628-895; 064/3162806; 064/2393071 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДРУЖЕЊЕ НУТРИЦИОНИСТА -

ДИЈЕТЕТИЧАРА 

ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 

 

 

Организује у оквиру 

 

12 стручне конференције 
 

Семинар: 
 
 

„ИСХРАНА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА И ХРОНИЧНЕ НЕЗАРАЗНЕ 

БОЛЕСТИ“ 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, 10.11. 2017. године. 

ГО Стари град, Македонска 42 

 



 
Организациони тим: 
 

 

 

Весна Зечевић, председник Удружења 

Рада Вејин, заменик председника 

Слађана Живић, секретар 

Ивана Ђуровић 

Милица Јоцић, технички секретар 

Лидија Петровић 

Зорица Плавец 

Душан Томашевић 

Ђурђица Тепавац 

Дијана Виторовић 

Иван Војновић 

Јована Манчић 

Милица Тртак 
 

 

 

 

 

 

Број гојазне и деце са кардиоваскуларним 

оболењима, дијебетесом, алергијама на храну у 

континуираном је порасту. Стога Семинар има за 

циљ да полазницима од стране еминентних стручних 

ауторитета укаже на:  

- Ризике у детињству за настанак удружених 

метаболичких поремећаја и оболења. 

- Важност правовременог препознавања деце са 

повишеним ризиком за метаболички синдром. 

- Правовремено предузимање мера усмерених на 

промене начина живота, у првом реду начина 

исхране и повећање физичке активности. 
- Важност и ефекте психолошке подршке деци са 

метаболичким синдромом. 

Приступ у превенцији и третману наведених 

проблема у детињству, директно је повезан са 

превенцијом или повећањем кардиоваскуларних 

болести у каснијем добу популације. 

 

 

ПРОГРАМ 
 

09.30-10.30 Пријава учесника 

10.30-10.35 Отварање семинара 

10.35-11.10 Кардиоваскуларна оболења и гојазност код деце 

Др Игор Стефановић,  

Универзитетска дечја клиника Тиршова, Београд 

11.10-11.50 Лечење гојазне деце 

Прим. мр. сци мед др Снежана  Лешовић 

Специјална болница за болести штитасте жлезде 

и болести метаболизма "Златибор" Златибор 

11.50-12.30 Дијабетес код деце и адолесцената 

Доцент др Вера Здравковић 
Универзитетска дечја клиника Тиршова,  

Београд 

12.30-13.10 Медитеранска исхрана у превенцији и лечењу 

гојазности, метаболичког синдрома и 

придружених поремећаја, код деце, 

адолесцената и младих 

Проф.др  Весна Димитријевић - Срећковић  
Клиника за ендокринологију, дијабетес и 

метаболизма, Медицински Факултет 

Универитета у Београду 

 

13.10-13.25 Излагање Генералног спонзора 

13.25-14.10 Пауза 

 

14.10-14.50 Значај правилно балансираних оброка у  

исхрани деце са дијабетесом 

Спец. стр. нутр-диј. Снежана Живковић 
Универзитетска дечја клиника Тиршова,  

Београд 

14.50-15.30 Улога исхране у очувању здравља уста и  

зуба код деце 

Проф др Мирјана Ивановић  

Стоматолошки факултет, Универзитета у 

Београду   

15.30-16.10 Психолошка подршка деци са метаболичким 

проблемима  

Мр. Психолог Ивана Станковић 
Дом здравља Лесковац, Лесковац 

16.10-16.30  Представљање производних програма 

произвођача 

 

16.30-17.00 Анкета и тест, подела сертификата 


