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УДРУЖЕЊЕ ЗА КОЛПОСКОПИЈУ И
ЦЕРВИКАЛНУ ПАТОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

6. БАЗИЧНИ ТЕЧАЈ ЗА КОЛПОСКОПИЈУ
Припремљен према европским стандардима
за колпоскопију
22. март 2019. године
Сава Центар - Сала 2

Милентија Поповића 9, Нови Београд

Подржан од стране
Европске федерације за колпоскопију

Клиника за гинекологију и акушерство, Клинички центар Србије
Вишеградска 26, Београд
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Основни циљ Удружења за колпоскопију и цервикалну патологију
Србије је унапређење квалитета колпоскопије у Србији
Колпоскопија је интегрални део програма организованог скрининга за рак грлића
материце. Колпоскопски преглед је први следећи корак по добијању позитивног
скрининг налаза и од његовог квалитета зависи цео даљи ток дијагностике и
успех скрининг програма у целини. Пропусти у дијагностици или с друге стране,
непотребан третман могу значајно утицати на будуће здравље жене, али и
несразмерно повећати трошкове укупног лечења.
Удружење сматра својом обавезом да гинеколозима који ће бити укључени у
скрининг програм и на примарном, али и на секундарном и терцијерном нивоу,
омогући квалитетну обуку засновану на европским стандардима за извођење и
организацију колпоскопије
Програм едукације за колпоскопију обухвата:
• Базични течај колпоскопије
• Практичну обуку
• Виши течај колпоскопије
• Практичну обуку за примену ексцизије омчицом (опционо)
• Испит за стицање лиценце за колпоскопију
• Континуирану обнову знања

Базични течај за колпоскопију
Циљ Базичног течаја колпоскопије је да пружи теоретски основ колпоскопије и
колпоскопске методологије. Програм обухвата стицање знања из ткивне основе
колпоскопије, принципа извођења колпоскопије, колпоскопске дијагнозе и
одлуке о третману. Фокус целог течаја је на интерактивном приступу на основу
приказаних слика, њиховом препознавању и адекватном тертману.
Предавачи
• Проф. др Весна Кесић, Клиника за гинекологију и акушерство, КЦС
• Проф. др Радомир Живадиновић, Гинеколошко-акушерска клиника, КЦ Ниш
• Прим. др Немања Стојановић, Клиника за гинекологију и акушерство, КЦС
• Асст. др Јован Била, Клиника за гинекологију и акушерство, КЦС
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ПРОГРАМ

УВОД
09:00-09:30 Циљеви течаја
Сви учесници
Интерактивна сесија ради почетне процене знања
I ПРИНЦИПИ КОЛПОСКОПИЈЕ
09:30-09:50 Колпоскопија: инструменти и техника прегледа
Асст. др Јован Била
09:50-10:10 Ткивна основа колпоскопије - значај СЦЈ
Прим. др Немања Стојановић
Нормални колпоскопски налази: утицај
10:10-10:30
Проф. др Радомир Живадиновић
животног доба и трудноће
10:30-11:00 Прикази сличајева
Сви учесници
11:00-11:30 Пауза за кафу
Абнормалне колпоскопске слике 
11:30-11:50
Проф. др Весна Кесић
врсте и градирање атипичних налаза
11:50-12:10 Колпоскопска терминологија
Проф. др Весна Кесић
12:10-12:50 Приказ случајева
Сви учесници
12:50-13:50 Ручак
II КОЛПОСКОПСКА ДИЈАГНОЗА
13:50-14:05 Најчешћа не-неопластична патологија
Асст. др Јован Била
Колпоскопске особине сквамозних
14:05-14:25
Прим. др Немања Стојановић
интраепителних промена ниског и високог степена
14:25-14:45 Колпоскопски налази гландуларних лезија
Проф. др Весна Кесић
14:45-15:00 Колпоскопске особине цервикалног канцера
Проф. др Радомир Живадиновић
15:00-15:30 Приказ случајева
Сви учесници
15:30-16:00 Пауза за кафу
III ЗНАЧАЈ КОЛПОСКОПИЈЕ У ТРЕТМАНУ
16:00-16:15 Поступак са абнормалним цитолошким налазом
Проф. др Радомир Живадиновић
16:15-16:30 Поступак са ЦИН
Прим. др Немања Стојановић
Преглед терапијских могућности (конизација,
16:30-16:45
Асст. др Јован Била
ЛЕЕП, ласер, криотерапија)
16:45-17:00 Праћење после третмана
Проф. др Весна Кесић
IV ИНТЕРАКТИВНА СЕСИЈА
17:00-18:00 Клинички случајеви
Сви учесници
18:00-18:30 Тест провере знања
ЗАТВАРАЊЕ ТЕЧАЈА И ПОДЕЛА СЕРТИФИКАТА

ЦП

С

е

◊

ологијуСрбиј
пат

Удружење

УК

ервикалну
иц

олпоскопију
зак

Одлуком Здравственог савета Србије број 153-02-3135 од 19.11.2018. године течај
Базична колпоскопија акредитован је као Национални курс 1. Категорије, број
акредитације А-1-2687/18 и носи 6 бодова за учеснике.
Котизација обезбеђује:
• Учешће на Течају
• Едукативни материјал
• Сертификат о учешћу
• Ручак и две кафе паузе
Котизација износи:
►► 6.000,00 дин. за чланове Удружења за колпоскопију и
цервикалну патологију Србије
►► 8.500,00 дин. за све остале учеснике из Србије
►► 70 € ѕа учеснике из региона.
Број места је ограничен. Све додатне информације везано за уплату котизације
можете добити контактирањем секретаријата Течаја.
Секретаријат Течаја:
Николета Зељковић
Конгресни сектор
M +381 (0)64 822 93 16
T +381 (0)11 220 67 02
Ф +381 (0)11 220 60 81
n.zeljkovic@savacentar.net
www.savacentar.net

