
ПРОГРАМ 
VI Интернационални конгрес Удружења коронарних јединица Србије 

16-18. септембар 2022 

Врњачка Бања, хотел Фонтана 
Сатница програма: Предавања су предвиђена да трају по 12 минута, а 15 минута дискусија. Молимо предаваче и председавајуће сесије да се придржавају 

времена презентације, тајмер са ограничењем времена ће бити укључен током свих сесија 

САЛА 1  САЛА 2 

Петак, 16. септембар 

Сесија 1 

12:30 -13:45 

Сесија 1а – Моја ноћна смена у Коронарној јединици: 

Шта млади кардиолог треба да зна? 

Модератори: др Слободан Клашња, др Стефан Симовић 

 

Сесија 1а 

12:30 -13:45 

 

Дијагностички изазови у коронарној јединици 

Модератори: проф. Др Арсен Ристић,  доц. др 

Немања Ђенић 

Инвазивна и неинвазивна процена микроваскуларне дисфункције 

др Вишеслав Попадић (Београд, СРБ) 

Малигни поремећаји ритма у коронарној јединици 

 др Михаило Видуљевић (Београд, СРБ) 

Висок Д димер, али која је дијагноза ? 

др Мирослав Николић (Ниш, СРБ) 

Кардиогени шок – изазови у лечењу 

др Драгица Андрић  (Ср. Каменица, СРБ) 

Тахикардија са широким QRS комлексима VT или SVT 

др Стефан Симовић  (Крагујевац, СРБ) 

Дискусија  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНОКА – дијагностички и терапијски изазови 

   др Д. Вранеш, (Београд, СРБ) 

Бругада сндром 

др М. Шипчић (Београд, СРБ) 

Тромбоемболијски инфаркт 

др Сњежана Вукотић (Београд, СРБ) 

Тумори и тромби у презентацији у коронарној јединици 

проф. др  Арсен Ристић (Београд, СРБ) 

Дисекција аорте 

др Милена Пандрц (Београд, СРБ) 

Дискусија 
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Сесија 2 

13:50-15:05 

Актуелни водичи  у коронарној јединици 

Модератори: 

доц. др Марија Здравковић, др Предраг Ђуран,  др 

Бранислава Тодић 

 
Сесија 2а 

13:50-15:05 

Од лабораторијске дијагностике до болеснког 

кревета 

Модератори: проф. др Владимир Јаковљевић, 

шпроф. Др Зоран Тодоровић,  проф. Ранко 

Шкрбић 

Актуелне препоруке о реваскуларизацији у акутном инфаркту миокарда 

др Предраг Ђуран (Београд, СРБ) 

Инвазивни хемодинамски мониторинг пацијената у коронарној 

јединици 

др Слободан Клашња (Београд, СРБ) 

Новине у резистентној хипертензији и хипертензивној кризи  

проф. др Драган Ловић (Ниш, СРБ) 

Кардиомагнетна резонанца у акутним кардиолошким стањима 

Доц др Марија Здравковић (Београд, СРБ) 

Значај критичке евалуације научних радова у избору оптималне 

терапије код кардиолошких пацијената 

Проф. др Наташа Милић (Београд, СРБ) 

Дискусија 

 

Повезаност оксидативног стреса и  акутизације кардиолошких обољења 

Проф. др сци. мед. Владимир Јаковљевић (Крагујевац, СРБ) 

Значај лабораторијске оптимизације и персонализације антитромбоцитне и 

антикоагулантне терапије 

Проф. др сци. мед. Мирјана Ковач (Београд, СРБ) 

Значај НТ-ПроБНП и Тропонина у стратификацији ризика код пацијената у 

коронарној јединици.  

Проф др Сања Станковић (Београд, СРБ) 

Дејство ГЛП-1 агонисте лираглутида у терапији срчаног оштећења у моделу 

експерименталне кардиотоксичности 

Проф. др сци. мед. Ранко Шкрбић (Бања Лука, РС) 

Рационална и оптимална употреба антибиотика код болесника у коронарној 

јединици 

Проф. Др Зоран Тодоровић  (Београд, СРБ) 
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Сесија 3 

15:10-16:25 

 

 

 

Коморбидитети у кардиоваскуларним болестима срца 

Модератори: проф.др Горан Давидовић, проф. др Виолета 

Ирић-Ћупић 

 

 

 

 

Сесија 3а 

15:10-16:25 

 

 

 

Некардиолошке компликације код пацијената у 

коронарној јединици 

Модератори: проф. Др Петар Сворцан, доц. др 

Дејан Марковић  
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Акутни коронарни синдром и дијабетес мелитус: шта је ново на 

хоризонту? 

проф. др Александар Ђукић (Крагујевац, СРБ) 

Инфламаторне болести црева и антиагрегациона терапија: где се 

завршава протективно дејство, а где почиње ризик од крварења? 

проф. др Наташа Здравковић (Крагујевац, СРБ) 

Кардиоренални синдром: новине у лечењу 

проф. др Татјана Лазаревић (Крагујевац, СРБ) 

ПТЕ у трудноћи – ноћна мора кардиолога и гинеколога 

доц. др Рада Вучић (Крагујевац, СРБ) 

Алергијски инфаркт миокарда – да ли мислимо на њега? 

                доц. др Миодраг Срећковић (Крагујевац, СРБ) 

 

Дискусија 

 

Крварење из горњег ГИТ тракта 

проф. Др Д. Поповић (Београд, СРБ) 

Акутна хепатична инсуфицијенција код кардиолошког пацијента  

асс..др Марија Бранковић (Београд, СРБ) 

Неуролошке компликације код пацијената у интензивној 

кардиолошкој јединици 

доц др Марко Ерцеговац  (Београд, СРБ) 

Системска инфекција код болесника у коронарној јединици – значај  

доц. др Дејан Марковић (Београд, СРБ) 

Мезетеријална хипоперфузија и мезентеријална тромбоза  у 

коронарној јединици из угла абдоминалног хирурга  

доц. др Борислав Тошковић  (Београд, СРБ) 

 

Дискусија  
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Сесија 3б 

САЛА 3 

13:30-15:30 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Сесија медицинских сестара коронарних јединица Србије 

Значај рада медицинске сестре у коронарној јединици 

Модератори: Нада Милановић, Олгица Весић, Весна Ћирковић 

 

Значај едукације медицинске сестре у школи и даље 

Др сци. мед. Данијела Пецарски 

Новине у збрињавању пацијената са акутним инфарктом миокарда 

вмс Татјана Митровић 

Пласирање привременог пејсмејкера у коронарној јединици 

вмс Олгица Весић  

Савремени принципи збрињавања пацијента са срчаном инсуфицијенцијом у акутном инфаркту миокарда 

5в5мс                                                                                                Весна Ћирковић, вмс Ана Лосић 

Здравствена нега болесника током ЕСМО процедуре 

вмс Милица Иванишевић 
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Сесија 3в 

САЛА 3 

   15:45-16:30 

 

Дискусија 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Радионица Parocco 

ECMO подршка витално угроженим пацијентима 

 

проф. др Јован Матијашевић 

 

 

 

 

 

Сесија 4 

16:30-17:45  

 

 

 

 

 

Кардиохируршки конзилијум – најбоље одлуке за 

пацијента из различитих углова 

  

 

 

 

 

Сесија 4а 

16:30-17:45  

 

 

 

 

 

Болесник са коморбидитетима у коронарној 

јединици – значај мултидисциплинарног 
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Mодератори: проф. др Лазар Давидовић, проф. др С. Путник, 

 проф. др Слободан Мићовић 

приступа 

Модератори: проф.др Милан Латас, др Мојсије 

Анђић 

Акутни аортни синдром из угла васкуларног хирурга 

проф. др Лазар Давидовић (Београд, СРБ) 

Кардиохируршки приступ избору оптималног тајминга за имплантацију 

LVAD и трансплантацију срца 

проф.др Светозар Путник (Београд, СРБ) 

Кардиохируршки приступ оптималном лечења инфективног 

ендокардитиса 

проф.др Александар Реџек (Београд, СРБ) 

Кардиохируршки приступ лечењу пацијената са акутним коронарним 

синдромом 

проф. др Слободан Мићовић (Београд, СРБ) 

Хируршко лечење компликација интервентне кардиологије 

клин. асс. Др Богдан Црнокрак (Београд, СРБ) 

Дискусија 

 

 

 

 Психоијатријски поремећаји у акутном кардиолошком 

оболењу  

проф. др Милан Латас (Београд, СРБ) 

Значај оптималне гликорегулације код пацијента у 

коронарној јединици 

доц. др Драшко Гостиљац (Београд, СРБ) 

МСЦТ коронарографија у дијагностици акутног коронарног 

синдрома 

доц. др Радосав Видаковић (Београд, СРБ) 

Опструктивна слип апнеа код пацијената у коронарној 

јединици 

Др Милица Брајковић (Београд, СРБ) 

Значај препознавања компликација ретких кардиолошких 

оболења код пацијената у коронарној јединици 

клин. ас. др Иван Станковић (Београд, СРБ) 

 

Дискусија 
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СИМПОЗИЈУМИ 

18:00-18:30 Симпозијум Bayer 

18:30- 19:00 Симпозијум Takeda 

19:00-19:30 Симпозијум ABELA Pharm 
 

 

 

20:00-21:00 

 

Свечано отварање Конгреса и поздравна реч 

20:00-20:30 Отварање Конгреса и поздравна реч 

проф. др Зорана Васиљевић, почасни председник Удружења коронарних једница 

доц. др Марија Здравковић, председник Удружења коронарних једница 

 

20:30-21:00 Почасно предавање: Prof. Dr. Hatem Soliman 

State-of-the-Art Lecture: Focus from an evolution to a revolution 
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САЛА 1  САЛА 2 

Субота, 11. септембар 

 

Сесија 4 

08:30-09:30 

Заједничка сесија Удружења коронарних јединица Србије и 

Удружења кардиолога Републике Српске 

проф. др Тамара Ковачевић-Прерадовић, проф. др Анастазија 

Стојшић, проф др Драган Симић 

 

Сесија 4a 

08:30-09:30 

Изазови у лечењу акутног инфаркта миокарда 

Mодератори: проф.др Милован Петровић, доц др Мила 

Ковачевић, др Стеван Кеча 
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Актуелни водичи за лечење пацијената са НСТЕМИ – искуства из 

свакодневне клиничке праксе 

Др Жељко Живановић (Бања Лука, РС) 

Процена вијабилности у коронарној јединици 

                              проф. др Тамара Ковачевић-Прерадовић (Бања Лука, РС) 

Перфузиона контрасна ехокардиографија – нове дијагностичке 

могућности у кардиолошким оболењима 

др Анастазија Стојшић (С. Каменица, СРБ) 

Нови приступ у лечењу срчане инсуфицијенције: прича о фантастичном 

квартету  

проф. др Драган Симић (Београд, СРБ) 

Дискусија 

 Место фибринолизе у данашњој СТЕМИ мрежи 

др Драгана Дабовић, др Душан Бановић  (Сомбор и Ср. Каменица, 

СРБ) 

СТЕМИ са ОХЦА – да ли има новина у препорукама 

др Снежана Бјелица, др Сања Ђурин (Ср. Каменица и Зрењанин, 

СРБ) 

НСТЕМИ и вишесудовна болест 

др Бранислав Црномарковић (Ср. Каменица, СРБ) 

СТЕМИ у кардиогеном шоку – како се одлучити за МЦС? 

др Милош Трајковић (Ср. Каменица, СРБ) 

  

Дискусија 

 

СИМПОЗИЈУМИ 09:30-10:00 Симпозијум Amicus 

10:05-10:35 Симпозијум Swiss Pharma 

10:40-11:10 Симпозијум Galenika 

11:15-12:15 Симпозијум главног спонзора - Astra Zeneca 

12:20-12:50 Симпозијум Novartis 

13:00-13:30 Симпозијум Hemofarm 

13:30-14:00 Симпозијум Аctavis 
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времена презентације, тајмер са ограничењем времена ће бити укључен током свих сесија 
14:00-15:00 ПАУЗА ЗА РУЧАК 

 

Сесија 5 

15:00-16:30 

Коронарна болест и жене – значај протокола и регистара 

У организацији “Академије медицинских наука SLD” 

и “Удружења жена лекара” 

Модератори: prof. dr. Raffaelle Bugiardini, проф. др Зорана 

Васиљевић, prof. dr Edina Cenko 

 

Сесија 5а 

15:00-16:30 

 Савремена терапија у јединици кардиолошког 

лечења 

Модератори:   

проф.др Небојша Лађевић, проф. др Предраг 

Ковачевић, проф. др Јован Матијашевић 

Да ли нови лекови једнако делују на оба пола? 

проф. др Зорана Васиљевић (Београд, СРБ) 

Нови лекови у терапији срчане слабости 

проф.др  Веселин Митровић (Бад Наухајм, Немачка) 

Значај интеграције СТЕМИ мреже са коронарним јединицама 

проф.др  Владан Вукчевић (Београд, СРБ) 

Жене и исхемијска болест срца - допринос ISACS регистра 

prof. dr. Raffaelle Bugiardini (Bologna, IT) 

Хипертензија и разлике између полова код пацијената са случајним налазом 

коронарне болести срца 

dr. Edina Cenko (Bologna, IT) 

 

Дискусија 

 Катетеризација десног срца у коронарој јединици 

клин. асист. др Тања Попов (Ср. Каменица, СРБ) 

Инотропни лекови у јединици интензивног лечења 

проф. др Небојша Лађевић (Београд, СРБ) 

Нутритивна терапија у јединици кардиолошког интензивног 

лечења 

проф. р Предраг Ковачевић  (Бања Лука, Р Српска)) 

Хипертензивна криза 

проф. др Горан Кораћевић (Ниш, СРБ) 

Припрема и рани постоперативни третман пацијената са LVAD-

om коронарној јединици 

др Драгана Кошевић, (Београд,СРБ) 

Дискусија 

Сесија 6 

16:30-17:45 

Модерни дијагностичко-терапијски приступ 

болеснику у коронарној јединици Универзитетског 

клиничког центра Србије 

 
Сесија 6а 

16:30-17:45 

 

Сва лица акутних кардиолошких стања 
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времена презентације, тајмер са ограничењем времена ће бити укључен током свих сесија 
Модератори: проф. др Милика Ашанин, проф. др 

 Игор Мрдовић, доц. др Ратко Ласица 

Модератори: 

 проф.др Зоран Перишић, проф. др Светлана 

Апостоловић, доц др Томислав Костић 

Процена конгестије и оптимални приступ код болесника са акутном срчаном 

инсуфицијенцијом 

доц.др Марија Половина (Београд, СРБ) 

Савремени терапијски изазови код болесника са акутном срчаном инсуфицијенцијом 

прим.др Дубравка Рајић (Београд, СРБ) 

Приступ хемодинамски нестабилном болеснику са акутним миокардитисом у 

коронарној јединици 

доц. др Гордана Крљанац (Београд, СРБ) 

Вентилација позитивним притиском у кардиолошкој интензивној нези – значај 

оптималног модалитета за сваког пацијента 

асс.др Ана Ушћумлић (Београд, СРБ) 

Методе замене бубрежне функције  у акутном коронарном синдрому 

асс.др Лидија Савић (Београд, СРБ) 

 Дискусија 

 Компликације касне презентације акутног инфаркта 

миокарда 

  др Миодраг Дамјановић (Ниш, СРБ) 

Миокардитиис ретког узрока 

др Данијела Ђорђевић-Радојковић (Ниш, СРБ) 

Постпартална кардиомиопатија 

др Ружица Јанковић  (Ниш, СРБ) 

МИНОЦА: алгоритам испитивања у нашим условима 

проф. др Светлана Апостоловић (Ниш, СРБ) 

Дискусија 

   

 

 

 

Поремећаји ритма у Коронарној јединици 
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Сесија 6б 

16:30-17:45 

Модератори: Проф.др Татјана Потпара, Доц. др Небојша 

Мујовић, Др Милосав Томовић 

Атријална фибрилација у фокусу 

                        Проф. др Татјана Потпара (Београд, СРБ) 

Савремене методе лечења атријалне фибрилације 

                               Доц. др Небојша Мујовић (Београд, СРБ) 

Наша искуства у праћењу пацијената са атријалном фибрилацијом 

Др Милан Маринковић (Београд, СРБ) 

Вентрикуларни поремећаји срчаног ритма – од дијагнозе до терапије у 

коронарној јединици 

Милосав Томовић  (Београд, СРБ) 

Персонализовани приступ имплантацији ИЦД-а 

Дејан Којић (Београд, СРБ) 

 

Дискусија 

 17:50-18:20 Симпозијум Pfizer 

18:25-18:55 Симпозијум Alkaloid 
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19:00-20:00 
Скупштина Удружења коронарних јединица Србије 

Проф. др Зорана Васиљевић, Проф. др Милован Петровић, Проф. др Горан Давидовић, Доц. др Ратко Ласица, Доц. др Марија Здравковић 
 

САЛА 1  САЛА 2 

Недеља, 12. септембар 

 

Сесија 8 

08:30 – 09:45 

Организација рада Коронарних јединица и 

ангио сала у праћењу и терапији животно 

угрожавајућих пацијената 

Модератори: прим. др Владимир Митов, проф. др 

Милан Павловић, доц. др Марија Здравковић 

 

Сесија 8а 

08:30 – 09:45 

РАДИОНИЦА ЗА КАРДИОПУЛМОНАЛНУ 

РЕАНИМАЦИЈУ - „Кад живот стане ... тренутак или 

вечност ?!“ 

Др Владан Вукомановић, Др Милена Павловић-Клеут, др 

Ловћрнка Чизмовић-Милековић 

Терапија и праћење пацијената са електричном олујом 

др Милан Николић, др Александар Јолић, др Драгана Адамовић, др Марко 

Димитријевић  (Зајечар, СРБ) 

СТЕМИ пацијент – Хибридни приступ у у збрињавању у Коронарној 

јединици и ангио сали 

др Мирјана Кркић (Крушевац, СРБ) 

Збрињавање и терапија пацијента са перипроцедуралном 

компликацијом у ангио сали 

др Милан Николић (Ваљево, СРБ) 

 

  

Виша животна потпора - Нове ЕРЦ Препоруке 2021. 

др Ловћенка Чизмовић-Милековић (Београд, СРБ) 

„Чуда су могућа“ - Приказ случаја 1 (пВТ, торсаде де поинтес) 

др Анка Мајсторовић (Београд, СРБ) 

„Можемо ли увек имати контролу“ - Приказ случаја 2 (ПЕА – еx 

леталис) 

др Ана Сташевић (Београд, СРБ) 

„ Да ли смо бржи од живота“ - Приказ случаја 3 (ВФ- КПР у ангиосали) 

др Марко Цвркотић (Београд, СРБ) 
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Миокардитис у коронарној јединици  

прим. др Владимир Митов (Зајечар, СРБ) 

Дискусија 

БЛС алгоритам – практично извођење и процена успешности 

Сви предавачи 

Дискусија 

 

Сесија 9 

09:50-11:05  

Од срчаног удара до емболије плућа – Да ли 

постоје дилеме? 

Модератори: проф. др Предраг Митровић, доц. др 

Ратко Ласица, асист. др Александра Милошевић,  

  

Сесија 9а 

09:50-11:05 

Кардиолошка рехабилитација у јединици интензивне 

неге 

Модератори: проф.др Марина Дељанин Илић, Др Дејан 

Спироски 
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времена презентације, тајмер са ограничењем времена ће бити укључен током свих сесија 
Процена исхемијског и хеморагијског ризика у болесника са акутним 

коронарним синдромом 

доц. др Ратко Ласица (Београд, СРБ) 

Антитромбоцитна терапија у акутном коронарном синдрому  - 

посебан осврт на медикаментозни претретман у НСТЕМИ 

асист. др Александра Милошевић (Београд, СРБ) 

Тројна антитромбоцитна терапија у акутном коронарном синдрому 

прим. др Тања Јозић 

Акутни инфаркт миокарда код болесника са претходном 

реваскуларизацијом миокарда 

проф. др Предраг Митровић 

Емболија плућа – од стратификације ризика до праве терапијске 

одлуке 

др Маја Продановић, доц. др Ратко Ласица 

Дискусија 

 Рана рехабилитација-интегрални део лечења болесника са 

инфарктом миокарда 

проф. др Марина Дељанин Илић (Нишка Бања, СРБ) 

Ергоспирометрија у процени рехабилитације кардиолошких 

пацијената 

др Дејан Спироски (Београд, СРБ) 

Програм кардиолошке рехабилитације у коронарној јединици 

код пацијената са срчаном инсуфицијенцијом 

др Мојсије Анђић (Београд, СРБ) 

Респираторни поремећаји током спавања и исхемијска болест 

срца 

др Иван Копитовић (Београд, СРБ) 

Кардиоренални синдром и ЦРРТ лечење у интензивној нези 

др Родољуб Марковић (Београд, СРБ) 

 

Дискусија 

 

 

Сесија 10 

11:10-12:25 

 

Др Небојша Нинковић, др Сандра Тепић-

Чабаркапа 

 Нове методе лечења аортне валвуле  

Модератори: др Михајло Фаркић, доц. др Данијела Трифуновић-Замаклар 
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Тромбоза асцендентне аорте – како лечити 

др Сандра Тепић-Чабаркапа (Београд, СРБ) 

Акутно срчано попуштање у септичном шоку 

др Марија Радисављевић (Београд, СРБ) 

Интракранијално крварење после перкутане коронарне 

интервенције код пацијената са НСТЕМИ на ДАПТ 

др Јована Стевић (Београд, СРБ) 

Експретска ехокардиографија у кардиолошким акутним стањима 

др Небојша Нинковић (Београд, СРБ) 

Лечење болесника у коронарној јединици након успешне реанимације 

др Милица Алексић 

 

Дискусија 

 Аортна стеноза тешког степена – шта ехокардиографиста треба да каже 

доктору у коронарној јединици 

доц. др Данијела Трифуновић-Замаклар  (Београд, СРБ) 

Терапијски модалитети лечења пацијента са тешком аортном стенозом  

и срчаним попуштањем у коронарној јединици 

др Милош Панић  (Београд, СРБ) 

ТАВИ процедура за лечење пацијената са тешком аортном стенозом – 

да ли смо стигли до циља 

др Дарко Бољевић  (Београд, СРБ) 

Искуства ИКВБ Дедиње у лечењу пацијената ТАВИ процедуром 

др Михајло Фаркић  (Београд, СРБ) 

Хируршко лечење пацијената са тешком аортном стенозом 

кл. асс др Милош Матковић (Београд, СРБ) 

Дискусија 

12:25-13:00 Затварање и кључне поруке Конгреса 
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 СИМПОЗИЈУМИ 

 ПЕТАК 16.09.2022 

18:30-19:00 Симпозијум Takeda 

19:00-19:30 Симпозијум Abela Pharm 

 СУБОТА 17.09.2022 

09:30-10:00 Симпозијум Amicus 

10:05-10:35 Симпозијум Swiss Pharma 

10:40-11:10 Симпозијум Galenika 

11:15-12:15 Симпозијум главног спонзора - Astra Zeneca 

12:20-12:50 Симпозијум Novartis 

13:00-13:30 Симпозијум Hemofarm 

13:30-14:00 Симпозијум Аctavis 

17:50-18:20 Симпозијум Pfizer 

18:25-18:55 Симпозијум Alkaloid 
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        РАДИОНИЦЕ 

 СУБОТА 17.09.2022 

08:30-09:30 Радионица 

09:30-10:30 Радионица 

10:30-11:30 Радионица 

11:30-12:30 Радионица 

12:30-13:30 Радионица 

 НЕДЕЉА 18.09.2022 

08:30-09:30 Радионица 

09:30-10:30 Радионица 

10:30-11:30 Радионица 

 


