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ГЛАВОБОЉЕ И БОЛНА 

СТАЊА У НЕУРОЛОГИЈИ  

Новија истраживања у домену главобоља донела су и 

нова сазнања о патофизиологији мигрене, као и измену 

одабира лекова за терапију атака мигрене. Препознати су и 

нови профилактички лекови и припрема се формирање 

новог националног водича за главобоље. Познато је да су 

главобоље прекомерне употребе медикамената трећа 

најчешћа врста главобоља, а јавља се код особа које пате 

од мигрене и тензионе главобоље због неуспешног лечења 

ових болесника. Лечење је специфично и захтева обавезно 

увођење превентивне терапије. 

Неуралгија нервуса тригеминуса је непознатог узрока, 

јавља се као примарна и секундарна. Терапијски избори 

зависе од могућности утврђивања могућнсоти неуралгије. 

Значајни су проблеми терапијских плурализама. 

Повезаност мигрена и епилепсије није у поптуносати 

разјашњена. Зна се да их повезује профил симптома, 

коморбидитет и лечење. Мигрена и епилепсија нису 

појединачни клинички симптоми, већ хетерогена група 

поремећаја које карактеришу различити фактори ризика, 

клиничке карактеристике, прогноза и терапијски одговор. 

 Пострауматске главобоље су заступљене у свету од 4 

до 12% на ургентној неурологији и неурохируршким 

одељењима. Посебан значај имају у дефинисаињу 

етиопатогенетских момената и вредновања 

пострауматских стања у судској медицини.  

 Болна стања у неурологији су многобројна и 

потребно је препознати их, дијагностиковати и одредити 

терапијски третман. 

 Први део курса посвећен је квалитету живота 

оболелих од главобоље и болних стања у неурологији, 

појави главобоље код прекомерне употребе лекова и 

дефинисању услова да се ради имиџинг дијагностика код 

деце. 

 Други део је посвећен препознавању коморбидитета, 

мигрене и епилепсије, примени акупунктуре у терапији 

главобоље, као и чињеницама, али и контроверзама код 

мигрене. 

 Циљ едукативног програма је да упозна учеснике са 

свим облицима главобоље и болних стања деце и 

одраслих, неопходних одлука за употребу разних 

дијагностичких метода, откривање типа главобоље, али и 

знању о одабиру терапијских третмана  и значају 

посттрауматских главобоља. 

Овај програм омогућава учесницима да стекну 

вештине специфичних комуникација, са особама оболелим 

од главобоље, одабиру дијагностичких и терапијских 

поступака и помоћ оболелима када треба одлучивати о 

начину живота и рада. 

Курс је акредитован од стране  

Здравственог савета Србије са  

12 КМЕ бодова за предаваче и   

6 КМЕ бодова за полазнике. 
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Едукативни курс 
 

ГЛАВОБОЉЕ И БОЛНА СТАЊА  

У НЕУРОЛОГИЈИ 

 

Нови Сад 

13. мај 2022. 

  

 Шеф Едукационог тима 

Проф. др Јелена Михаљев Мартинов 

   

Предавачи 

  

 Проф. др Јелена Михаљев Мартинов 

професор емеритус, Медицински факултет 

Универзитета у Новом Саду 

 

Проф. др Ксенија Божић                        
редовни професор у пензији, Медицински 

факултет Универзитета у Новом Саду 

Проф. др Светлана Симић                    
Клиника за неурологију, Клинички центар 

Војводине, Медицински факултет 

Универзитета у Новом Саду 

 

Проф. др Александар Копитовић              
Клиника за неурологију, Клинички центар 

Војводине, Медицински факултет 

Универзитета у Новом Саду 

 

Др сц. мед. Бојана Петровачки Дејановић 

Институт за здравствену заштиту деце  

и омладине Војводине, Нови Сад 

 

 

 
 

 

П Р О Г Р А М 13.45-16.30 Радионица - социоекономски  

  аспекти главобоља и болних стања 

  у неурологији    

  Проф. др Јелена Михаљев   

  Мартинов, др Бојана   

  Петровачки Дејановић и проф. др  

  Александар Копитовић 

 

16.30-16.45 Излазни тест и евалуација курса

     

16.45  Додела уверења     

 

  

 

Пријаве се примају најкасније  

до 6. 05. 2022.  

 

 

 

 Адреса:  Медицински факултет Нови Сад  

    Хајдук Вељкова 3 

 

 Телефон: + 381 21 42 55 09 

  

 E-mail:  ckezns@mf.uns.ac.rs      
  
 
 
 

 Едукативни курс је намењен лекарима, 

стоматолозима, фармацеутима, медицинским 

сестрама и здравственим техничарима.  

 

 

 Учесници курса плаћају котизацију од 

3.600,00 динара (у котизацију је урачунат ПДВ)       

на рачун Медицинског факултета Нови Сад, број   

840-1633666-55 (позив на број 291-500/6). 
  
 

    8.30-9.00 Регистрација учесника 

     

    9.00-9.15 Улазни тест     

 

    9.15-9.45 Главобоље и болна стања у   

  неурологији- квалитет живота,  

  друштвени и економски значај.  

  Шта знамо о болним стањима у  

  неурологији    

  Проф. др Јелена Михаљев Мартинов 

 

 9.45-10.15 Главобоље код прекомерне   

  употребе медикамената   

  Проф. др Светлана Симић 

 

10.15-10.45 Главобоље код деце- када треба  

  радити имиџинг дијагностику 

  Др Бојана Петровачки Дејановић 

 

10.45-11.15 Главобоље и болна стања у   

  неурологији- слушаоци   

  коментаришу, износе своја искуства, 

  предавачи одговарају и заједнички 

  закључују    

  Дискусија - Сви предавачи 

 

11.15-11.45 Пауза 

     

11.45-12.15 Коморбидитет мигрене и епилепсије

  Проф. др Ксенија Божић 

 

12.15-13.15 Акупунктура код главобоља и  

  болних стања- када и зашто? 

  Проф. др Александар Копитовић 

 

13.15-13.45 Мигрена - чињенице и контроверзе

  Проф. др Јелена Михаљев Мартинов 

 

 


