
Ужа специјализација из КЛИНИЧКЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ - ФАРМАКОТЕРАПИЈЕ 

(основна здравствена специјализација) 

 

Школска 2022/2023. година 

 

Предавања се одржавају понедељком, од 14,30. 

Настава се организује у виду консултација. 

 

Двосеместрална настава, први семестар 

12.12.2022.: Увод у клиничку фармакологију (М. Бајчетић) 

  Претклиничко испитивање лекова (Љ. Гојковић Букарица) 

  Претклиничко испитивање лекова ( М. Раденковић)  

  Претклиничко испитивање лекова (З. Нешић) 

19.12.2022.: Принципи клиничког испитивања лекова (З. Тодоровић) 

  I фаза клиничког испитивања лекова (Н. Жигон) 

26.12.2022.: II фаза клиничког испитивања лекова (Ј. Самарџић) 

  III фаза клиничког испитивања лекова (З. Нешић) 

09.01.2023.: IV фаза клиничког испитивања лекова (Д. Обрадовић) 

  Праћење нежељених ефеката лекова (Д. Сребро) 

16.01.2023.: Комплијанса (С. Вучковић) 

  Квалитет Живота (Н. Дивац) 

23.01.2023.: Принципи рада етичких одбора (М. Раденковић)                        

  Добра лабораторијска пракса и Добра клиничка пракса (К. Савић Вујовић) 

30.01.2023.: Надокнада и овера семестра (З. Тодоровић, Ј. Самарџић) 

 

Двосеместрална настава, други семестар 

20.02.2023.: Законски аспекти развоја, регистрације и примене лекова (Д. Марисављевић) 

27.02.2023.: Клиничка испитивања у кардиологији (Н. Жигон) 

  Клиничка испитивања у психијатрији (Ј. Самарџић) 

06.03.2023.: Интеграција супортивне онкологије и палијативног збрињавања у онкологији 

  (С. Бошњак) 

  Клиничка испитивања у педијатрији (М. Бајчетић) 

13.03.2023.: Клиничка  испитивања антиретровирусних лекова (Г. Драговић Лукић) 

  Принципи и новине у лечењу HIV инфекције (Г. Драговић Лукић) 

  Терапијски мониторинг лекова у адултној популацији (Г. Драговић Лукић) 

20.03.2023.: Клиничка токсикологија (З. Шегрт) 

  Фармакотерапија бола (С. Вучковић) 

27.03.2023.: Фармакотерапија артеријске хипертензије: нове смернице (Љ. Гојковић  

  Букарица) 

  Фармакотерапија срчане инсуфицијенције (А. Ристић) 

03.04.2023.: Модулација кардиоваскуларних регулационих механизама (Н. Жигон) 

  Клиничка фармакологија анестетика (П. Стевановић) 

10.04.2023.: Терапорезистентна депресија (О. Вуковић) 

  Фармакотерапија схизофреније (Ј. Самарџић) 

  Нежељена дејства антипсихотика (Н. Дивац) 

17.04.2023.: Праћење потрошње лекова (Н. Дивац) 

  Основе фармакоекономске анализе (С. Јанковић) 

24.04.2023.: Интеракције међу лековима - пример антиепилептика (Радан Стојановић) 

  Основе клиничке фармакокинетике и терапијски мониторинг лекова у  

  педијатријској популацији (Б. Божић Цвијан) 

08.05.2023.: Фармакотерапија пептичког улкуса: ерадикација H. Pylori (Д. Обрадовић) 

  НСАИЛ: улога и значај селективних COX-2 инхибитора (М. Раденковић) 
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15.05.2023.: Клиничка фармакологија хормона (З. Нешић) 

  Метаболички синдром (Б. Медић Бркић) 

22.05.2023.:  Принципи и новине у антибиотској терапији (М. Бајчетић) 

  Специфичности антибиотске терапије у ЈИЛ-у (И. Палибрк) 

29.05.2023.: Биолошки лекови (Д. Протић) 

  Надокнада и овера семестра (З. Тодоровић, Ј. Самарџић) 

 

Београд, 28.09.2022. 

Проф. Зоран Тодоровић 

(шеф Катедре) 
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