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Презиме и име  Тема за семинарски 

РАНЧИЋ  

МАРИЈА Асертивност у комуникацији са пацијентима 

ВУКСАНОВИЋ  

БОЖИДАР 

Специфичности комуникације са оболелима од 

онколошких болести 

ДАБИЋ  ЈЕЛЕНА Специфичности комуникације са умирућим 

пацијентом 

РАНКОВИЋ  

ТЕОДОРА Показивање удварања и сигнали привлачности 

ПАВЛОВИЋ  

МИЛОШ Како задржати професионални однос са пацијентом 

РАДОВИЋ  

ТАМАРА Емпатија у психијатри 

МИЛОСАВЉЕВИ

Ћ  ИВА Емпатија у гинекологији 

ЈАКОВЉЕВИЋ  

АЛЕКСАНДАР 

Вештина комуникације са изразито уплашеним 

пацијентом у медицинској пракси 

МИХАЈЛОВИЋ  

ИСИДОРА Како спровести сексуално васпитање младих 

ЂОРЂЕВИЋ  

ЂОРЂЕ * 

ЈОВАНОВИЋ  

ВЕРИЦА Адекватна комуникација и превенција гојазности 

ГУСКИЋ  

НАТАША Специфичности комуникације са оболелима од СИДЕ 

ЦАКИЋ  

ТЕОДОРА Како комуницирати са незадовољним пацијентом 

ЈАНИЋИЈЕВИЋ  

БИЉАНА 

Вештина упознавања са савременим медицинским 

достигнућима 

МИЈАИЛОВИЋ  

АНА Вештина комуникације са родитељима одојчета 

СТЕВАНОВИЋ  

ЕЛЕНА Вештина комуникације са родитељима новорођенчета 



СОТИРОВ  

НИКОЛА 

Комуникација са пацијентом у вези са добијањем 

сагласности за обављање дијагностичко-терапијских 

процедура 

БРАНКОВИЋ  

АЛЕКСАНДРА 

Комуникација са пацијентом у вези са припремом за 

дијагностичко-терапијске процедуре 

СОКОЛОВИЋ  

САНДРА 

Специфичности комуникације са пацијентима са 

менталном ретардацијом 

МИХАИЛОВИЋ  

МИРЈАНА 

План лечења код пацијаната са артеријском 

хипертензијом 

ПАВЛОВИЋ  

АНЂЕЛА 

Информатор  за пацијенте-магнетна резонанца 

ендокраниума 

САВИЋ  ЈОВАНА План лечења код пацијената са Дијабетес мелитусом 

МИЛОШЕВИЋ  

БОЈАНА Информатор за пацијенте оболеле од глаукома 

ДАЧИЋ  СТЕФАН Информатор за пацијента-коронарографија 

ПЕТРОВИЋ  

НАДИЦА 

Комуникација са пацијенткињом у припреми за 

порођај 

ДИСИЋ  ЈЕЛЕНА Како комуницирати са глувонемим пацијентима? 

ЛЕКИЋ  

КАТАРИНА 

Комуникација са оболелима од цереброваскуларних 

болести 

ВЕЉКОВИЋ  

АЛЕКСАНДРА 

Специфичности комуникације у хитној медицинској 

помоћи 

МАКСИЋ  

МЛАДЕН Како написати лекарски извештај? 

ВЕЉКОВИЋ  

ТИЈАНА Како држати презентацију аудиторијуму? 

ШЋЕПАНОВИЋ  

АЛЕКСАНДРА Типови личности и комуникација 

ВИВОД  

МАГДАЛЕНА Комуникација са особама са посебним потребама 

САВИЋ  ЈЕЛЕНА Вештина комуникације са пацијентом у 

преоперативној припреми 

ПЕТРОВИЋ  

БИЉАНА 

Вештина комуникације са пацијентом у зависности од 

њиховог односа према болести 

СТАНОЈЕВИЋ  

МИЛОШ * 

ЛУКИЋ  

МИОДРАГ 

Како комуницирати са женом која жели да јој се уради 

абортус 



БАЈКИЋ  

БИЉАНА Вештина комуникације и религиозна схватања 

САВКОВИЋ  

МИЛИЦА 

Психолошке реакције на болест и утицај на 

комуникацију 

РАДОВИЋ  

КАТАРИНА Специфичности комуникације у урологији 

ЧЕКЕРЕВАЦ  

МИЛИЦА Специфичности комуникације у дечјој хирургији 

ЂОКИЋ  АНЂЕЛА Комуникација у естетској хирургији 

ВУЈИЧИЋ  

МИОНА 

Специфичности комуникације са пацијентом у вези са 

трансплантацијом органа 

ЈЕВРЕМОВИЋ  

ДАМЈАН 

Специфичности комуникације са породицом даваоца 

органа 

МИЉКОВИЋ  

МИЛЕНА 

Вештина комуникације у вези са повећањем броја 

добровољних даваоца крви 

ЋАТИЋ  

СТРАХИЊА 

Вештина комуникације у вези са повећањем броја 

донора органа 

ВУКСАНОВИЋ  

ЛАЗАР Комуникација у здравству и професионална тајна 

НАСКОВИЋ  

ИСИДОРА Етички аспекти комуникације у здравству 

ОТАШЕВИЋ  

ЈЕЛЕНА 

Асертивност у комуникацији са колегама и 

сарадницима  

ДЕЈАНОВИЋ  

ХРИСТИНА 

Невербална комуникација као доминантни начин 

комуникације 

ЂУРОВИЋ  НИНА Значај мимике и очију у коминикацији 

РОГО МИЛАН * 

ЂОРЂЕВИЋ  

СТЕФАН 

Вештина комуникације са испитаником који је 

доживео нежељен догађај у студији 

МИЛИВОЈЕВИЋ  

НЕНАД 

Вештина комуникације у циљу дестигматизације 

менталних поремећаја 

МИЛИЋЕВИЋ  

МАРИЈА 

Специфичности комуникације са породицама 

оболелих од менталних поремећаја 

КАПИЏИЈА  

МАИД 

Како побољшати комплијансу (сарадљивост) 

пацијента 

ГАРИЋ  ЕМИЛИЈА Значај невербалне комуникације у психијатрији 

ЈОЦИЋ  МИЛАН Специфичности комуникације са хипохондрима 

СТЕВАНОВИЋ  Како избећи мобинг у здравству 



ЈОВАНА 

АНЂЕЛКОВИЋ  

СТЕФАН 

Комуникација са пацијентом „жртвом“ лекарске 

грешке 

ПЕТРОВИЋ  

АЛЕКСАНДАР Комуникација са породицом умирућег пацијента.  

МАШИЋ  

НИКОЛА Како саопштити лошу вест у медицини 

ЖИВОЈИНОВИЋ  

СТЕФАН Како побољшати тимски рад у медицини 

ЈОВИЋ  МИЉАНА Специфичности комуникације у дерматологији 

СТОЈАНОВИЋ  

САЊА Специфичности комуникације у инфектологији 

ПЕШИЋ  

КРИСТИНА 

Здравствено васпитни рад са децом предшколског 

узраста 

ЛУКИЋ  МИЛИЦА Здравствено васпитни рад са децом школског узраста 

КУЧ  АДМИР * 

СТОЈАНОВИЋ  

ВЛАДИМИР Телемедицина у интерној медицини 

ЗОРОЊИЋ  

ЕМИНА Специфичности комуникације у радиологији 

БАХТИЈАРЕВИЋ  

СЕМИРА 

Вештина комуникације у примени метода регрутовања 

испитаника за учешће у студији 

ЗУКОРЛИЋ  АЗРА Комуникација у обезбеђивању писаног информисаног 

пристанка 

МИРЧЕТИЋ  

НИКОЛА 

Вештина комуникације са изразито уплашеним 

пацијентом у медицинској пракси 

КАЧАР  ЛЕЈЛА Како комуницирати са грађанима  у циљу превенције у 

медицини 

МАЛИЋАНИН  

КРИСТИНА 

Комуникација са адолесцентима у циљу превенције у 

медицини 

РАЈЧИЋ  СТЕФАН Специфичности комуникације са оболелима од 

заразних болести 

МИЛИЋ  

КАТАРИНА 

Како остварити адекватну комуникацију са дементним 

особама 

ЈЕВТИЋ  ЕМА Еутаназија и комуникација у вези ње 

ПАЈИЋ  ДРАГИЦА Како комуницирати са женом која жели да јој се уради 

абортус 

РАДУЛОВИЋ  Вештина комуникације и религиозна схватања 



ТИЈАНА 

ПАВЛОВИЋ  

ПЕТАР * 

ИВОШЕВИЋ  

ЖЕЉКО * 

БОДИРОГА  

МИЛИЦА 

Комуникација са оболелима од цереброваскуларних 

болести 

ГАЛАНОПОУЛОУ  

КОНСТАНТИНА 

Специфичности комуникације у хитној медицинској 

помоћи 

ИНИЋ  ТЕОДОРА Специфичности комуникације у медицини са 

трудницама 

МИЛОВАНОВИЋ  

БОЈАН 

Значај адекватне комуникације са родитељима 

новорођене деце 

СРЕЈИЋ  ТАМАРА Специфичности комуникације у вези са културолошим 

карактеристикама 

ЈОВАНОВИЋ  

МИХАИЛО 

Вештина комуникације са агресивним  пацијентом у 

медицинској пракси 

KALAYLIEH  

SHARAR 

Значај адекватне комуникације за тимски рад у 

здравству 

RAWNAQ  I. A. 

JALAYTA 

Утицај изгледа и понашања здравствених радника на 

однос са пацијентима и сарадницима 

ALI VASEF 

KABNEH 

Комуникација са пацијентом у вези са алтернативним 

методама лечења 

SULAIMAN  Y. S. 

ABUROVMI 

Како здравствени радници треба да комуницирају са 

медијима и нездравственим сектором? 

МАГДИЋ  МАРКО Улога информационих технологија и интернета у 

комуникацији у здравству 

 


