
 
  

Даница Ристић 
наставник вештина  

E-mail: ristic.danica@yahoo.com 
 

ДАНИЦА РИСТИЋ  

- Средња Медицинска школа Београд – 1998 
- Виша медицинска школа "Милутин Миланковић"- смер физиотерапеут 2010 
- Висока медицинска школа струковних студија "Милутин Миланковић"- смер 

струковна медицинска сестра 2014. 
- Факултет здравствених, правних и пословних студија, Универзитет 

Сингидунум- студијски програм Сестринство, 2018. 
- Факултет за менаџмент у Сремским Карловцима,  Универзитет „УНИОН – 

Никола Тесла“ – мастер академске студије -  студијски програм Менаџмент у 
здравству -2021 

- Good clinical practices - gspgood clinical practices - gsp Nida cliical trialsnida cliical 
trials issued feb 2015 ꞏ expired feb 2018 

ОБРАЗОВАЊЕ

РАДНО	ИСКУСТВО	

 
- Клиничко болнички центар „Звездара“ – Клиника за ортопедију и 

трауматологију – 2000-2005 године 
- Клиничко болнички центар „Звездара“ – Клиника за Хирургију „Никола 

Спасић“ – Клиничко одељење за Васкуларну хирургију – Главна сестра 2005- 
и даље 

- Висока медицинска школа струковних студија "Милутин Миланковић" – 
Наставник вештина  
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- Савез Здравствених радника Србије- друштво медицински сестара и бабица Србије-  
Председник секције хируршких грана  

- Савез Здравствених радника Београда  – председник Суда Части 
- Комисијa за стручно усавршавање медициских сестара и техничара КБЦ“ Звездара“- 

Заменик председника 
- Комисијa за унапређење квалитета рада КБЦ“ Звездара“- члан 
- Удружења здравствених радника КБЦ „Звездара“ -  Председник 
- Члан Акредитационог тима КБЦ „Звездара“ за Хирургију 
- Члан  Коморе медицинских сестара –техничара Србије

 A multicentric, double-blind , randomized study for the treatment of Acute Bacterial skin and skin 
structure infections , STUDY PHASE III b ; responsible pharmacist for the drug ;A multicentric, double-
blind , randomized study for the treatment of Acute Bacterial skin and skin structure infections , STUDY 
PHASE III b ; responsible pharmacist for the drug ;  
Aug 2014 - PresentAug 2014 - Present  

  An international, multicenter, double-blind, randomized, parallel group study - the acceptability of 
micronized purified flavonoid fraction 1000 mg in patients with symptoms of chronic venous disease 
(HVB).- responsible pharmacist for the drugAn international, multicenter, double-blind, randomized, 
parallel group study - the acceptability of micronized purified flavonoid fraction 1000 mg in patients 
with symptoms of chronic venous disease (HVB).- responsible pharmacist for the drug  
Jan 2014 - Jan 2014Jan 2014 - Jan 2014  

  Intraabdominal Infection. - A multicentric, double-blind , randomized study in complicated 
intraabdominal Infection , STUDY PHASE III ; responsible pharmacist for the drug ;Intraabdominal 
Infection. - A multicentric, double-blind , randomized study in complicated intraabdominal Infection , 
STUDY PHASE III ; responsible pharmacist for the drug ;  
Jan 2013 - Jan 2014Jan 2013 - Jan 2014  

  Intraabdominal Infection - Multicentric, double-blind , randomized study in complicated 
intraabdominal Infection , STUDY PHASE II ; responsible pharmacist for the drug ;Intraabdominal 
Infection - Multicentric, double-blind , randomized study in complicated intraabdominal Infection , 
STUDY PHASE II ; responsible pharmacist for the drug ;  
Jan 2010 - Jan 2011Jan 2010 - Jan 2011  

  Haemorrhoidectomy - " Multicentric randomized study Prolonged Postoperative Analgesia in 
subjects undergoing Haemorrhoidectomy ; STUDY PHASE III responsible pharmacist for the drug 
;Haemorrhoidectomy - " Multicentric randomized study Prolonged Postoperative Analgesia in subjects 
undergoing Haemorrhoidectomy ; STUDY PHASE III responsible pharmacist for the drug ;  
Jan 2009 - Jan 2010Jan 2009 - Jan 2010  

  Treatment of cellulitis or erysipelas - „International multicentric randomized study in the treatment 
of cellulitis or erysipelas“ STUDY PHASE III , responsible pharmacist for the drug ;Treatment of cellulitis 
or erysipelas - „International multicentric randomized study in the treatment of cellulitis or erysipelas“ 
STUDY PHASE III , responsible pharmacist for the drug ;  
Jan 2005 - Jan 2006 

ЧЛАНСТВО	У	ПРОФЕСИОНАЛНИМ	УДРУЖЕЊИМА	

УЧЕШЋЕ	НА	ПРОЈЕКТИМА	



  

 

СЕРТИФИКОВАНЕ	ЕДУКАЦИЈЕ	

 
 „ Mултидисциплинарно лечење хроничних рана “Курс I категорије – организатор Удружења 

Здравствених Радника КБЦ „Звездара“ 2022 
  “Здравствено васпитни рад и значај правилне  примене компресивне терапије “ Едукативни 

семинар на Конгресу здравствених радника са међународним учешћем – организатор Савез 
Удружења Здравствених Радника Србије - СУЗРС, Златибор 2021 

 „Акредитованим  упутствима, процедурама, протоколима у превенцији професионалних 
грешака”. II Национални конгрес главних сестара Србије (са међународним учешћем) "Пронађи 
инспирацију", Зрењанин децембар 2019 

 „ Компресивна терапија у хирургији, ендокринологији и физикалној медицини “Курс I 
категорије – организатор Удружења Здравствених Радника КБЦ „Звездара“ 2019 

 „Лечење  хроничних рана  хидрофибер облогама са јонима сребра“ Курс И категорије – 
организатор Удружења Здравствених Радника КБЦ „Звездара“ 2020 

 „ Ulcus cruris“ IV Конгрес Српског удружења за лечења рана са међународним учешћем 
„Пацијент у фокусу - холистички приступ у лечењу рана“ 2018 

 „Улога медицинске сестре у  примени компресивне терапије код превенције дубоке венске 
тромбозе“. Едукативни семинар на Конгресу здравствених радника са међународним учешћем – 
организатор Савез Удружења Здравствених Радника Србије - СУЗРС, Златибор 2018 

 „ Здравтсвена нега пацијената са хроничним ранама “ .Конгрес здравствених радника са 
међународним учешћем – организатор Савез Удружења Здравствених Радника Србије - СУЗРС, 
Златибор 2017 

 „Хроничне ране –савремени начин лечења, Здравствено васпитни рад пацијената са хроничним 
ранама“ . Курс I категорије – организатор Удружења Здравствених Радника КБЦ „Звездара“ 2017 

 „Компресивна терапија као вид превенције и лечења“ Стручни састанак II категорије– 
организатор Удружења Здравствених Радника КБЦ „Звездара“ 2017	

 „ Здравствена нега пацијента са дијабетичним стопалом“. Курс Прве категорије , тема: Диабетес 
мелитус-мултидисциплинарни приступ, -СУЗР, Београд 2016  

 „ Принципи здравствене неге код  пацијента са флеботромбозом.“ Курс  прве категорије , 
Београд 2016 

 „ Улога медицинске сестре при примени савремених раствора и облога у лечењу рана “ .Конгрес 
здравствених радника са међународним учешћем – организатор Савез Удружења Здравствених 
Радника Србије - СУЗРС, Златибор 2015 

 „ Примена савремених Вивамел облога од меда у лечењу хроничних рана.“ II Конгрес хроничних 
рана, Хотел Москва , октобар 2014  

 „ Улога медицинске сестре при примени савремених  облога од кестеновог меда у лечењу рана“.   
Конгрес здравствених радника са међународним учешћем – организатор Савез Удружења 
Здравствених Радника Србије - СУЗРС ,  Златибор 2013  



 

 

 

 

ДРУГО	

 
- Добитник СРЕБРНОГ знака – 2018 

Савез удружења здравствених радника Београда додељује  признање за активни рад у 
Савезу, за достигнућа у пракси медицинских сестара и  здравствених радника  и лични 
допринос раду и развоју.. 
 

- Добитник ЗЛАТНОГ  знака - Савез Удружења Здравствених Радника Србије  2021 
Савез удружења здравствених радника Србије  додељује  признање за активни рад у Савезу, 
за достигнућа у пракси медицинских сестара и  здравствених радника  у раду и развоју. 
За учествовање у акцијама које су повезане са очувањем културног и историјског наслеђа 
медицинских сестара и здравствених радника, затим брига за културно,  стручно, 
истраживачко  деловање чланова Савеза- Друштва, развијање веза  међу њима и међу 
Друштвима.  
Учвршћивање улоге и значаја професије медицинских сестара и здравствених радника на 
домаћем и међународном плану. 

 


