ODRZANI PROGRAMI KME U ORGANIZACIJI UDPSS KOJI VISE NISU
AKTIVNI
Превенција у
стоматологији-корак
даље

В-730/15II

Проф. др Момир
Царевић, проф. др Јован
Војиновић, проф. др
Вања Петровић, доц. др
Јелена Мандић, доц. др
Тамара Перић, доц. др
Оливера Јовичић, доц.
др Сања Вујков, доц. др
Бранислав Бајкин

остали домаћи
симпозијум

5

28.03.2015.

стоматолози,
стоматолошке
сестре

Рестаурација
ендодонтски лечених
зуба

В-683/14II

Проф. др Дејан Марковић

стручни
састанци у
оквиру
удружења

2

22.11.2014.

стоматолози,
стоматолошке
сестре

Оралне
манифестације
системских болести
код деце и одраслих

В-667/14II

Проф. др Дејан Марковић

тест

7

05.09.2014.

стоматолози

Место и улога
чланова
стоматолошког тима
у ендодонтској
терапији код деце

В-665/14II

Проф. др Дејан Марковић,
доц. др Тамара Перић,
главна стоматолошка
сестра Снежана Срдић

Домаћи курс
прве
категорије.

6

30.08.2014.

стоматолози,
стоматолошке
сестре,
стоматолошки
техничари

Ендодонтска терапија
младих сталних зуба

В-666/14II

Проф. др Дејан Марковић,
доц. др Тамара Перић

Домаћи курс
прве
категорије.

6

16.08.2014.

стоматолози

Реконструкција
крунице зуба са
значајним губитком
зубне структуре - од
индикације до
реконструкције

В-580/14II

Проф. др Дејан Марковић,
асс.др Тамара Перић

Реакредитација;
Домаћи курс
прве
категорије.

6

Повреде потпорног
апарата зуба дијагноза и терапија

В-588/14II

проф. др Дејан Марковић,
асс. др Тамара Перић, доц.
др Бојан Петровић

тест

8

www.udps-srb.org

стоматолози

15.03.2014.

стоматолози

Терапијске
могућности у
отклањању последица
бруксизма

В-507/13II

Асс. др Евгенија
Марковић

тест

2

01.09.2013.

стоматолози

Заливање фисура ефикасна превенција
каријеса

В-508/13II

Доц. др Вања Петровић

тест

2

01.09.2013.

за стоматологе и
стоматолошке
сестре.

Оралне
манифестације
системских болести
код деце и одраслих

В-489/13II

Проф. др Дејан Марковић

тест

10

25.05.2013.

стоматолози

Место и улога
чланова
стоматолошког тима
у ендодонтској
терапији код деце

В-491/13II

Проф. др Дејан Марковић,
асс др Тамара Перић,
стом. сестра Снежана
Срдић

курс

6

26.05.2013.

Ендодонтска терапија
младих сталних зуба

В-492/13II

Проф. др Дејан Марковић,
асс др Тамара Перић

курс

6

25.05.2013.

стоматолози

Повреде потпорног
апарата зуба дијагноза и терапија

В-462/13II

Проф. др Дејан Марковић,
асс. др Тамара Перић, доц.
др Бојан Петровић

тест

8

15.03.2013.

стоматолози

Реконструкција
крунице зуба са
значајним губитком
зубне структуре - од
индикације до
реконструкције

В-463/13II

Проф. др Дејан Марковић,
Асс др Тамара Перић

курс

6

16.03.2013.

стоматолози

Повреде зуба - водич
за свакодневну
клиничку праксу

В-389/12II

проф. др Дејан Марковић,
доц. др Вања Петровић,
доц. др Душка Благојевић,
доц. др Душан
Шурдиловић, доц. др
Бојан Петровић, доц. др
Татјана Кањевац, асс др
Тамара Перић

симпозијум

5

17.11.2012.

стоматолози

www.udps-srb.org

Профилактичке и
терапијске мере у
лечењу минималних
денталних дефеката

В-290/11II

проф. др Дејан Марковић,
асс. др Тамара Перић

"Трансмисивне
болести и
свакодневна
стоматолошка
пракса"

В-143/10II

"Специфичности
оралне патологије код
оболелих од
трансмисивних
инфекција"

курс

6

10.12.2011.

за стоматологе

Асс. др Ивана
Милошевић, виша
стоматолошка сестра
Снежана Срдић

3

12.02.2011.

стоматолози,
медицинске
сестре,
здравствени
техничари и
стоматолошке
сестре

В-144/10II

Проф. др Дејан Марковић,
виша стоматолошка сестра
Снежана Срдић

3

12.02.2011.

стоматолози,
медицинске
сестре,
здравствени
техничари и
стоматолошке
сестре

Специфичности
стоматолошког
збрињавања оболелих
од трансмисивних
инфекција

В-145/10II

Асс. др Тамара Перић,
виша стоматолошка сестра
Снежана Срдић

3

12.02.2011.

стоматолози,
медицинске
сестре,
здравствени
техничари и
стоматолошке
сестре

Минимални дентални
дефекти 2 - савремене
методе препарације
минималних
кавитета

В-173/11II

Проф. др Дејан Марковић,
асс. др Тамара Перић

стручни
састанци у
оквиру
удружења

2

04.03.2011.

стоматолози,
стоматолошке
сестре и зубни
техничари

Минимални дентални
дефекти 3 рестаурације
минималних
денталих дефеката

В-174/11II

Проф. др Дејан Марковић,
асс. др Тамара Перић

стручни
састанци у
оквиру
удружења

2

04.03.2011.

стоматолози,
стоматолошке
сестре и зубни
техничари

www.udps-srb.org

Трансмисивне
болести и
свакодневна
стоматолошка пракса

В-95/10-II

проф. др Дејан Марковић,
асс. др Ивана Милошевић,
асс. др Тамара Перић,
виша стом. сестра С.
Срдић

стоматолози,
медицинске
сестре,
здравствени
техничари,
стоматолошке
сестре

Савремене
дијагностичке и
рестауративне
процедуре у терапији
каријеса

В-III21/10

Проф. др Дејан Марковић

Стоматолози

www.udps-srb.org

