
ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ:
Министарства здравља Владе Републике Србије
Министарства здравља и социјалне заштите Владе 
Републике Српске
Института за јавно здравље “Батут”
Сталне конференције градова и општина

УЗ ПОДРШКУ:
Здравственог савета Србије

Секретаријата за здравство АП Војводине
Секретаријата за здравство Београда

Kоморе здравствених установа Србије
Лекарске коморе Србије

организује једнодневни семинар са међународним учешћем

ЗАШТИТА ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА
Уторак 24. септембар 2013, Клуб народних посланика, Толстојева 2, Београд

По искуствима Salzburg Global Seminar

8.30 - 9.30   Регистрација / освежење

ПРОГРАМ:
 
9.30 - 9.35 Академски хор “Књаз Милош”, Београд:
  Востани Сербие; Песма српских лекара; Сплет  
  песама из региона
 
9.35 - 10.00 Поздравне речи

- Проф. др Славица Ђукић Дејановић, министар здравља у 
Влади Републике Србије
-  др Драган Богданић, министар здравља и социјалне заштите у 
Влади Републике Српске
- Jудита Рајхенберг, директор УНИЦЕФ канцеларије за Србију 
- др Миљана Грбић, директор Канцеларије Светске здравствене 
организације у Србији
- Саша Јанковић, Заштитник грађана

  Теме
10.00 - 10.15  Нова здравствена политика  у области заштите  
  права пацијената

10.15 - 10.30  Законски оквир и организације у области   
  заштите права пацијената

10.30 - 10.45  Улога локалне самоуправе у светлу нових
  прописа о заштити права пацијената

10.45 - 11.00 Заштита менталног здравља у заједници и
  права пацијената

11.00 - 11.15 Заштита права лица према којима се
  примењује мера физичког спутавања и 
  изолације

11.15 - 11.30 Добровољни смештај особа са менталним
  сметњама у психијатријске установе - нова 
  правила, нови изазови

Семинар је намењен представницима 
система здравствене заштите, 
државне управе, локалне самоуправе, 
пословне заједнице и невладиног 
сектора који желе да открију нове 
путеве за афирмацију права кључних 
актера система -  пацијената.

ПРЕДАВАЧИ:

Проф. др Славица Ђукић Дејановић, 
Министар
Министарство здравља Републике Србије

Прим. др Периша Симоновић,
Државни секретар
Министарство здравља Републике Србије

Радмила Иванек, дипл. прав.
Посебни саветник министра
Министарство здравља Републике Србије

Славка Лакићевић, дипл. прав.
Помоћник министра
Министарство здравља Републике Србије

Прим. др Татјана Радосављевић,
Директор
Лекарска комора Србије

Доц. др Михајло Рабреновић,
Консултант за стратегијски менаџмент у 
јавном сектору

Проф. др Невена Петрушић,
Повереник за заштиту равноправности

www.eurosfera.org



11.30 - 12.00 Пауза (освежење, неформални разговори)

12.00 - 12.15 Информисани пристанак пацијента у светлу   
  нових законских прописа

12.15 - 12.30 Значај пацијената и њихових удружења у   
  заштити права пацијената

12.30 - 12.45 Заштита права пацијената као императив   
  савремене здравствене заштите - поглед из угла
  даваоца здравствених услуга

12.45 - 13.00 Заштита права пацијената кроз коморски
  систем здравствених радника Републике Србије

13.15 - 13.30 Заштита права на здравље применом
  међународних уговора и Стратегије превенције
  и заштите од дискриминације

13.30 - 14.00  Примена Конвенције о правима детета у   
  заштити права пацијената

14.00 - 14.15  Партнерство јавног, пословног и цивилног   
  сектора у процесу остваривања права   
  пацијената

14.15 - 14.30  Остваривање права рањивих група у систему  
  здравствене заштите

14.30 - 14.45 Значај права на информисаност за заштиту   
  права пацијената

14.45 - 15.00 Независна контрола права грађана у области  
  здравства

15,00 - 15.30  Затварање пленарног рада, коктел ручак,   
  неформални разговори

др Сузана Пауновић,
Директор
Канцеларија за људска и мањинска права Владе 
Републике Србије

Гордана Стевановић,
Пом. Генералног секретара Заштитника грађана

Јасмина Танасић
Секретар Одбора за друштвене делатности
Стална конференција градова и општина

Др Јелена Зајегановић - Јаковљевић
УНИЦЕФ - Дечији фонд Уједињених нација

Проф. др Георгиос Константинидис, 
Председник
Управни одбор Коморе здравствених установа 
Србије

Драган Шашић,
Директор
Комора медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије

Проф. др Викторија Цуцић,
Председник Управног одбора
ЈАЗАС

Жељко Илић,
Председник
Савез удружења пацијената Србије

др Ивана Родић,
Министарство здравља Републике Србије

Снежана С. Милојевић,
Председник
Удружење “ILCO” Србије

Марија Петровић,
Центар за права детета

Напомена: радни језик семинара је српски.
Предавачи и њихове теме су прелиминарни и 
подложни су изменама.  За ближе информације о 
семинару молимо да посетите www.eurosfera.org

Циљ семинара
Циљ семинара „Заштита права пацијената“ је да се преиспитају могућности и ограничења да у центру система 
здравствене заштите, у већој мери него до сада, буде – пацијент. За остварење наведеног циља је, у времену  
неопходних реформи и евро – интеграција, потребна даља модернизација система здравствене заштите путем 
континуелног преиспитивања његовог правног и организационог оквира, техника и метода менаџмента и 
савремене кадровске политике. На овом семинару се, стога, отвара један број актуелних питања и нуде могући 
одговори како унапредити заштиту права пацијената, уз одговарајуће учешће, права и обавезе различитих 
актера из система здравствене заштите. 

Учесници добијају:
Цертификат о похађању семинара и освежење на паузама, а радни материјал се преузима са веб сајта.

Информације и регистрација:

„Еуросфера“
Тел: 011 234 60 71;  064 105 40 85; Факс: 011 23 82 500

За семинар се можете пријавити попуњавањем пријаве која се може преузети са сајта 
www.eurosfera.org или контактирањем seminar@eurosfera.org

                         


