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Један од водећех разлога доласка пацијента код изабарног лекара је бол. 
Међутим, анализа образовних програма медицинских факултета у свету, 
а нарочито код нас, показује да је фонд часова посвећен болу недовољан, 
да програм није адекватно структуриран и свеобухватан, тако да су 
знања и вештине које се стичу током школовања у области медицине 
бола недовољни и не одговарају стварним потребама. 

Мањкавости едукације у области терапије бола препознате су од стране 
ЕРАСМУС+ канцеларије. Циљ пројеката под називом "Strengthening 
capacities for higher education of pain medicine in Western Balkan Countries" 
(„Jачање капацитета високог образовања у земљама западног Балкана у 
области терапије бола“) је да унапреди курикулуме из области терапије 
бола на основним и последипломским студијама медицине, да кроз 
едукативне курсеве, омогући надоградњу знања и побољшање 
компетентности лекара у примарној здравственој заштити у лечењу 
бола, да успостави академску мрежу, која ће омогућити бољу и бржу 
стручну комуникацију и ефикасније лечење бола. 

За лекаре Дома здравља „Крагујевац“ је организовано четри сукцесивна 
курса континуиране медицинске едукације кроз које ће полазници стећи 
знања о патофизиологији бола и начину на који болесник доживљава 
бол, процени бола, акутном посттрауматском односно постоперативном 
болу, различитим типовима хроничног неканцерског бола, бола код 
карцинома и неуропатског бола. Фокус у едукацији је на основним 
фармаколошким и нефармаколошким начинима лечења бола као и на 
мултидисциплинарном, биопсихосоцијалном и персонализованом 
приступу у терапији бола.

Програм је акредитован од стране Здравственог савета Ср�ије, под 
акредитационим �ројем 153-02-2167/2019-01, као национални семинар 
1. категорије - 6 �одова за слушаоце, 12 за предаваче. 25.1.2020.г. (су�ота) 
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union H E P M P 
(HIGHER EDUCATION PAIN MEDICINE PROJECT) 
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Програм	континуиране	едукације

Регистрација	учесника8.00-10.00

Улазни	тест10.00-10.30

Уводна	реч,	промоција	ХЕПМП10.30-11.00
Проф.	др	Јасна	Јевђић предавање

Нестероидни	антиинфламаторни	лекови	и	
парацетамол	у	терапији	бола

11.00-11.30

Проф.	др	Наташа	Ђорђевић предавање

Опиоидни	аналгетици	у	терапији	бола11.30-12.00
Доц.	др	Дејана	Ружић	Зечевић	 предавање

Адјувантни	аналгетици	и	канабионоиди	
у	лечењу	бола

12.30-13.00

Проф.	др	Светлана	Дракулић	Милетић предавање

Фармакогенетика	у	терапији	�ола13.00-13.30
Проф.	др	Наташа	Ђорђевић	 предавање

Физикална	медицина	и	реха�илитација	у	
лечењу	�олних	синдрома

13.30-14.00

Проф.	др	Зорица	Јовановић предавање

Дискусија14.00-14.15

Пауза14.15-15.00

Основе	хомеопатије	и	хомеопатски	приступ	
лечењу	бола

15.00-15.30

Проф.	др	Снежана	Цупара предавање

Персонализовани	приступ	у	лечењу	бола16.30-17.00
Доц.	др	Срђан	Стефановић предавање

Улога	акупунктуре	у	лечењу	�ола15.30-16.00
Доц.	др	Ненад	Зорнић предавање

Излазни	тест18.00-18.30

Подела	сертификата18.30-19.00

Интервентне	методе	у	лечењу	�ола16.00-16.30
Проф.	др	Јасна	Јевђић предавање

Примери	из	клиничке	праксе,	дискусија17.00-18.00
сви	предавачи решавање	клиничких	про�лема

-		Основни	принципи	лечења	сла�ог,	умереног	и	јаког	�ола
-		Основни	принципи	лечења	акутног	и	хроничног	�ола
-		Индикације,	контраиндикације	и	нежељени	ефекти	примене	
			нестероидних	антиинфламаторних	лекова,	парацетамола	и	
			опиоида	у	лечењу	�ола
-		Принципи	примене	адјувантне	терапије	и	кана�иноида	у	
			лечењу	�ола

-		Значај	интервентних	процедура	у	лечењу	�ола
-	Утицај	генетске	предиспозиције	на	ефикасност	и	
		�ез�едност	аналгетске	терапије
-	Значај	персонализованог	приступа	у	лечењу	бола	

-		Методе	физикалног	третмана	у	лечењу	�ола
-	Хомеопатски	приступ	у	лечењу	�олних	стања
-	Акупунктура	у	лечењу	�ола	


