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

 

ШШШКККОООЛЛЛААА   РРРАААДДДИИИОООЛЛЛОООШШШКККЕЕЕ   ДДДИИИЈЈЈАААГГГНННОООСССТТТИИИКККЕЕЕ   ОООБББОООЉЉЉЕЕЕЊЊЊААА   ДДДОООЈЈЈКККЕЕЕ    

––  ТТЕЕООРРИИЈЈССККАА  ННААССТТААВВАА  --  1111--1122..  ммаајј  22001177..,,  оодд  99hh,,  ИИННССТТИИТТУУТТ  ЗЗАА  ООННККООЛЛООГГИИЈЈУУ  ИИ  РРААДДИИООЛЛООГГИИЈЈУУ  ССРРББИИЈЈЕЕ  

––  ППРРААККТТИИЧЧННАА  ННААССТТААВВАА  ––  2222..55..  --  22..66..22001177..,,  ИИННССТТИИТТУУТТ  ЗЗАА  ООННККООЛЛООГГИИЈЈУУ  ИИ  РРААДДИИООЛЛООГГИИЈЈУУ  ССРРББИИЈЈЕЕ  

РУКОВОДИOЦИ КУРСА:  
ппрроофф..  ддрр  ЗЗооррииццаа  ММииллоошшееввиићћ  ии  НН..  ссаарр..  аасссс..  ддрр  ссцц..  ммеедд..  ММииррјјаанн  ННааддррљљааннссккии,  

Медицински факултет Београд 
 

О КУРСУ: Проблем рака дојке на светском нивоу праћен је динамичним развојем радиолошке дијагностике 
(мамографија, ултразвук, магнетна резонанција) у погледу технологије и стандардизације радиолоших 
извештаја, као и минимално инвазивних поступака перкутане биопсије непалпабилних промена под 
контролом радиолошких метода или обележавања ради хируршке биопсије. 

Полазећи од наведеног, школа „Радиолошка дијагностика обољења дојке“ подразумева следеће теме: 
анатомија, патолошка анатомија и биологија карцинома дојке, епидемиологија, клинички преглед, 
индикације за мамографију, УЗ и МРИ, технике извођења мамографије, УЗ и МРИ и контрола квалитета, 
критеријуми процене природе лезије на мамографији, УЗ и МРИ, семиотика мамографских извештаја, 
основни принципи мултимодалитетског лечења и психоонкологија. Теме су обрађене у виду предавања и 
решавања клиничких проблема. 

По завршетку теоријске едукације, која подразумева стицање теоријских знања из домена анатомије и 
рендген-анатомија дојке, мамографска јединица и контроле квалитета у мамографији, знања из домена 
патологије дојке: бенигне и малигне промене, клиничку слику, хистопатологију и мамографску, односно УЗ и 
МРИ корелацију, као и примену препорука из националног водича добре клиничке праксе дијагностике 
обољења дојки, са посебним освртом на индикације за примену мамографије, УЗ и МРИ, полазници полажу 
обавезни улазни тест који треба да провери степен основног теоријског знања, неопходног да би пратили 
практичну обуку. 

Практична обука подразумева рад са ментором у оквиру ког се у току десет радних дана, односно 50 
часова, полазници упознају са практичним радом и техничким карактеристикама дигиталне мамографске 
јединице. Полазници, уз супервизију ментора, тумаче мамографије код бенигних и малигних промена: 
туморске сенке, калцификације, придружене и посебне промене. Анализирају се специјалне пројекције у 
мамографији, као и мамографије код постоперативног и постирадијационог праћења, као и дојке са 
имплантима и патологија дојки у мушкараца. Посебан је осврт на скрининг карцинома дојке, корелативну 
анализу патологије дојке: мамографија и ултразвук; мамографија и магнетна резонанција. У оквиру 
интервентних процедура, полазници посматрају спровођење стереотаксичних процедура – биопсија и 
обележавања непалпабилних промена у дојкама. 

ЦИЉЕВИ КУРСА су: анатомија и рендген-анатомија дојке; мамографска јединица и контрола квалитета у 
мамографији; патологија дојке: бенигне и малигне промене, клиничка слика, хистопатологија и мамографскa 
корелаcija; примена националног водича добре клиничке праксе дијагностике обољења дојки, као и 
индикације за примену мамографије, УЗ и МРИ. 

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

ПРЕДАВАЧИ: Проф. др Зорица Милошевић, Проф. др Светислав Татић, Доц. др Дарија Кисић-Тепавчевић, Н. сар. 
асс. др сц. мед. др Мирјан Надрљански, Мр сц. мед. др Снежана Мијалковић 

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари - специјалисти радиологије 

БРОЈ ПОЛАЗНИКА: максимално 10 

ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ: 75.000,00 динара 

 
 

 
 

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 – 471/2 

 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 ***  
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