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НАЦИОНАЛНИ КУРС 1. КАТЕГОРИЈЕ 
 

НОВИ АНТИМИКРОБНИ ЛЕКОВИ 
 

Крагујевац, 23. април 2019. године 

Хотел "Шумарице", Крагујевац 

 
Курс "Нови антимикробни лекови" је фокусиран на антимикробне лекове који су намењени за употребу у 

стационарним здравственим установама, регистровани су у Републици Србији, али још нису нашли пуну клиничку 

примену која одговара њиховој предвиђеној улози у Националном водичу за примену антибиотика и у међународним 

водичима за примену антимикотика. Курс има два дела, теоретски и практични. Теоретски део ће се одржати кроз 

предавања, а практични кроз вежбе на којима ће бити решавани клинички случајеви који захтевају примену нових 

антимикробних лекова. 

У теоретском делу ће бити обрађени са аспекта механизма дејства, индикација, фармакокинетике, 

интеракција, нежељених дејстава и резултата пострегистрационих студија (у погледу ефикасности и безбедности) 

следећи антимикробни лекови: цефтолозан са тазобактамом, цефтаролин, фосфомицин за парентералну примену, 

колистин, посаконазол, вориконазол, ехинокандини, амфотерицин Б и линезолид. Цефтолозан са тазобактамом спада у 

групу антипсеудомонасних антибиотика, и намењен је лечењу компликованих уринарних и интраабдоминалних 

инфекција које не реагују на друге антипсеудомонасне антибиотике (цефтазидим, карбапенеме и пиперацилин са 

тазобактамом). Цефтаролин спада у пету генерацију цефалоспорина, и представља допринос лечењу ванболничких 

пнеумонија и инфекција коже и меких ткива изазваних грам-позитивним бактеријама укључујући метицилин-

резистентан стафилокок. Фосфомицин је стари антибиотик који је тек пре неколико година одобрен за парентералну 

примену у лечењу болничких пнеумонија и остеомијелитиса, захваљујућим широком спектру дејства и на грам 

позитивне, и на грам негативне узрочнике. Посаконазол је нови триазол са снажним дејством на инфекције изазване 
свим сојевима Кандиде и Аспергилуса, који се од вориконазола, још увек стандарда у терапији инфекција 

Аспергилусом, разликује дужим дејством и мањом учесталошћу интеракција са другим лековима. Липозомални 

амфотерицин Б захтева специфичну технику интравенске примене, са којим би требало сви здравствени радници да 

буду упознати. Најзад, линезолид је антибиотик намењен за лечење инфекција метицилин-резистентним 

стафилококом и ванкомицин-резистентним ентерококом, када гликопептиди нису ефикасни или се не могу 

применити. 

У практичном делу, на вежбама, ће се анализирати случајеви пацијената којима је потребна примена неког од 

наведених нових антимикробних лекова. Вежбе ће бити одржане у малим групама од најивише 12 учесника. Прво ће 

случај бити приказан полазницима, затим ће бити постављена конкретна питања у вези са избором лека и детаљима 

примене на која ће полазници курса покушати да нађу одговоре сами. Пошто припреме могуће одговоре, полазници ће 

их саопштити целој групи, при чему ће наставник подстицати дискусију, како би се дошло до оптималног одговора. 

На крају вежбе ће наставник приказати оптималан избор и примену антимикробних лекова за случај који је разматран, 

уз упућивање на додатну литературу. Биће анализирани следећи случајеви на вежбама: цефтолозан – пацијент са 

компликованом уринарном инфекцијом, цефтаролин – пацијент са целулитисом, фосфомицин – пацијент са 

болничком пнеумонијом, колистин – пацијент са инфекцијом ране после апендектомије, посаконазол – пацијент са 

системском кандидијазом и линезолид  - пацијент са менингитисом (примена ван индикационог подручја). 

 
ЕДУКАТИВНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА:  
1. Упознати полазнике са механизмом дејства и 

индикацијама нових антимикробних лекова који су 

регистровани у Србији, али још нису заузели 

адекватно место у клиничкој пракси; 

2. Упознати полазнике са фармакокинетиком нових 

антимикробних лекова; 

3. Упознати полазнике са интеракцијама нових 

антимикробних лекова и лекова из других група; 

4. Упознати полазнике са нежељеним дејствима нових 

антимикробних лекова; 

5. Упознати полазнике са резултатима 

пострегистрационих студија које су укључиле нове 

антимикробне лекове.  

 



ЗНАЊА КОЈА ЋЕ СТЕЋИ УЧЕСНИЦИ:  

1. Познавање механизма дејства и индикација нових 

антимикробних лекова који су регистровани у 

Србији, али још нису заузели адекватно место у 

клиничкој пракси (цефтаролин, цефтолозан, 

линезолид, фосфомицин за парентералну примену, 

нови триазоли и др.);  

2. Познавање фармакокинетике нових антимикробних 

лекова релевантне за клиничку примену; 

3. Познавање интеракција нових антимикробних 

лекова и лекова из других група, као и метода 

превенције; 

4. Познавање нежељених дејстава нових 

антимикробних лекова и метода превенције; 

5. Познавање резултата пострегистрационих студија 

које су укључиле нове антимикробне лекове ради 

боље процене њихове ефикасности и безбедности. 

 

ВЕШТИНЕ КОЈЕ ЋЕ СТЕЋИ УЧЕСНИЦИ: 
1. Вештина емпириијског избора антимикробног лека 

према најчешћим узрочницима инфекција на 

одређеним локализацијама;  

2. Вештина индивидуализације дозирања 

антимикробних лекова према фармакокинетским 

специфичностима пацијената; 

3. Вештина откривања потенцијалних интеракција 

између антимикробних лекова и других лекова; 

4. Вештина превенције нежељених ефеката нових 

антимикробних лекова и примене одговарајућег 

мониторинга; 

5. Вештина процене валидности и клиничког значаја 

резултата пострегистрационих студија са новим 

антимикробним лековима. 

 

ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА: 
Курс траје један радни дан, са укупно 7 сати активне 

наставе. 

 

РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА: 

проф. др Слободан Јанковић  

 

МЕСТО ОДРЖАВАЊА: 

Хотел "Шумарице", Крагујевац 

 

ПРОФИЛ ПОЛАЗНИКА: 

Лекари и фармацеути 

 

ПРОГРАМ ЈЕ АКРЕДИТОВАН!  

На основу одлуке Здравственог савета Србије                  

бр.153-02-449/2019-01 од 4.3.2019. године, курс "НОВИ 

АНТИМИКРОБНИ ЛЕКОВИ" носи 12 бодова за 

предаваче и 6 бодова за слушаоце. 

 

КОТИЗАЦИЈА: 
Котизацију у износу од 20.000 динара уплатити на: 

МЕДРАТ, Кнеза Милоша 3А,  

жиро рачун 105-2234094-59, AIK banka. 

 

Скенирану уплату котизације послати на е-mail 

medrat@verat.net или послати факсом на 034/368-007. 

Оригинал уплате доставити приликом регистрације 

учесника. Котизацију за учешће на курсу можете платити 

и пре самог почетка курса (на регистрацији), уколико сте 

процесуирали пријаву за учешће и о томе обавестили 

извршног организатора. 

 

Рок за достављање пријава за учешће: 12. април 2019.  

 

Попуњену и скенирану пријаву за курс послати на е-mail 

medrat@verat.net (или факсом на 034/368-007). Адреса за 

слање пријава поштом за курс: МЕДРАТ, Кнеза Милоша 

ЗА, 34000 Крагујевац, Србија 

 

Више информација на: www.medrat.edu.rs 

 



ПРОГРАМ РАДА КУРСА 
 

12
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 – 12
40 

  РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА 

 

12
40

 – 13
00 

  УЛАЗНИ ТЕСТ 
 

13
00

 – 13
30 

  НОВИНЕ У ИЗБОРУ АНТИБИОТИКА ЗА НАЈЧЕШЋЕ ИНФЕКЦИЈЕ (ПРЕДАВАЊЕ) 

 Доц. др Горан Стевановић, Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

13
30

 – 14
00

  ФОСФОМИЦИН ЗА ПАРЕНТЕРАЛНУ ПРИМЕНУ (ПРЕДАВАЊЕ) 

 Проф. др Радмила Величковић Радовановић, Медицински факултет, Универзитет у Нишу 

 

14
00

 – 14
30

  АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ФОСФОМИЦИНА КОД ПАЦИЈЕНТА СА БОЛНИЧКОМ ПНЕУМОНИЈОМ  

 – СТУДИЈА СЛУЧАЈА (ВЕЖБА) 

 Проф. др Радмила Величковић Радовановић, Медицински факултет, Универзитет у Нишу 

 

14
30

 – 15
00

  ЦЕФТОЛОЗАН – ТАЗОБАКТАМ, МЕСТО У КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ (ПРЕДАВАЊЕ) 

 Проф. др Слободан Јанковић, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 

 

15
00

 – 15
30

   АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ЦЕФТОЛОЗАН-ТАЗОБАКТАМА КОД ПАЦИЈЕНТА СА  

  КОМПЛИКОВАНОМ УРИНАРНОМ ИНФЕКЦИЈОМ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА (ВЕЖБА) 

  Проф. др Слободан Јанковић, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 

Проф. др Радмила Величковић Радовановић, Медицински факултет, Универзитет у Нишу 

 

15
30

 – 16
00  ПАУЗА  

 

16
00

 – 16
30

  КЛИНИЧКА ПРИМЕНА НОВИХ ТРИАЗОЛА, ЕХИНОКАНДИНА И АМФОТЕРИЦИНА Б  

(ПРЕДАВАЊЕ) 

 Доц. др Весна Беговић, Медицински факултет, ВМА 

 
16

30
 – 17

00
 АНАЛИЗА ЛЕЧЕЊА ПАЦИЈЕНТА СА СИСТЕМСКОМ КАНДИДИЈАЗОМ 

 – СТУДИЈА СЛУЧАЈА (ВЕЖБА) 

 Доц. др Весна Беговић, Медицински факултет, ВМА 

 Доц. др Горан Стевановић, Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 
17

00
 – 17

30
 ЦЕФТАРОЛИН – МЕСТО У КЛИНИЧКОЈ ПРАКСИ (ПРЕДАВАЊЕ) 

 Проф др Зоран Тодоровић, Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 
17

30
 – 18

00
 АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ЦЕФТАРОЛИНА КОД ПАЦИЈЕНТА СА ЦЕЛУЛИТИСОМ  

ТРБУШНОГ ЗИДА – СТУДИЈА СЛУЧАЈА (ВЕЖБА) 

 Проф др Зоран Тодоровић, Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 Доц. др Весна Беговић, Медицински факултет, ВМА 

 
18

00
 – 18

30
 КОЛИСТИН У ЛЕЧЕЊУ ИНФЕКЦИЈА АЦИНЕТОБАКТЕРОМ (ПРЕДАВАЊЕ) 

 Проф. др Драган Миловановић, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 

 

18
30

 – 19
00

 АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ КОЛИСТИНА КОД ПАЦИЈЕНТА СА СЕПСОМ  

– СТУДИЈА СЛУЧАЈА (ВЕЖБА) 

 Проф. др Драган Миловановић, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 

 Проф др Мирослав Раденковић, Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

19
00

 – 19
30

 ОДНОС СТРУКТУРЕ И АКТИВНОСТИ НОВИХ АНТИБИОТИКА (ПРЕДАВАЊЕ) 

 Проф др Мирослав Раденковић, Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

19
30

 – 20
00

 АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ЛИНЕЗОЛИДА КОД ПАЦИЈЕНТА СА МЕНИНГИТИСОМ  

– СТУДИЈА СЛУЧАЈА (ВЕЖБА) 

 Проф др Мирослав Раденковић, Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 Проф. др Слободан Јанковић, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу 

 

20
00

 – 20
30

 АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ АМФОТЕРИЦИНА Б У ДРУГОЈ ЛИНИЈИ КОД ПАЦИЈЕНТА СА  

СИСТЕМСКОМ КАНДИДИЈАЗОМ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА (ВЕЖБА) 

 Проф. др Драган Миловановић, Факултет медицинских наука, Универзитет у Крагујевцу  

 Проф др Мирослав Раденковић, Медицински факултет, Универзитет у Београду 

 

20
30

 – 21
00

 ИЗЛАЗНИ ТЕСТ 


