
Награду за резултате остварене у развоју и уна-
пређивању квалитета сестринске и бабичке про-

фесије могу добити најбоље медицинске сестре које су 
својим радом и стваралаштвом током радног века знатно 
и на особен начин доприносиле неговању и развоју своје 
струке и њених темељних вредности.

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ 

Сваке године додељују се две награде појединцима: 
једна медицинској сестри – техничару Клиничког центра 
Србије, друга на нивоу Републике Србије. Изузетно, на-
граду може добити и група регистрованих сестара.

Награда се додељује 23. септембра, на дан оснивања 
Удружење медицинских сестара – техничара. 

Избор кандидата за награду и добитника треба да буде 
резултат мишљења и воље медицинских сестара, исказано 
посредством својих удружења, колегијума главних сестра 
установе које их предлажу. За награду групи регистрованих 
сестара предлагач може да буде само њихова асоцијацијa.

Комисија за избор добитника награде броји од пет до се-
дам чланова. Одлуке се доносе већином гласова свих чланова 
Комисије, а не само присутних. Само комплетна комисија чини 
кворум на којем се доносе одлуке о додели награде. Одлука 
Комисије је коначна и не може се мењати утицајем и одлукама 
других личности, институција и тела. Зато је изузетно важно 
да чланови Комисије буду пажљиво и одговорно изабрани. 

После завршетка избора добитника награде за резулта-
те остварене у развоју и унапређивању квалитета сестрин-
ске и бабичке професије, комисији престаје мандат и за 
сваку наредну награду бира се нова комисија.

КРИТЕРИЈУМИ

1. Награда се додељује за вишегодишње резултате ост-
варене у развоју и унапређивању квалитета сестринске и 
бабичке професије. Услов је да  кандидат има завршен или 
готово завршен радни стаж, односно целовито животно 
дело вредно награде. 

2. Добитник награде може бити и млађи кандидат од 
наведеног у тачки 1 ако је остварио довољно значајно дело 
од општег интереса за професију, за развој сестринства, 
чиме заслужује то професионално признање.

3. Појединачне награде додељују се сваке године и до-
бијају их две особе.

4. Награда групи регистрованих сестара не мора се до-
дељивати сваке године.

5. Ако у одређеном року није могуће изабрати кандида-
та за награду за животно дело, она се не додељује и рок се 
помера за наредну годину.

УЖИ КРИТЕРИЈУМИ
1. ОБРАЗОВАЊЕ. Кандидат за награду за животно 

дело треба да буде солидно професионално образована 
особа, што значи да има најмање завршену вишу школу 
за медицинске сестре. Кандидати који имају високо обра-
зовање и академску надградњу, са једнаким другим усло-
вима, имају предност ако нису напустили сестринство као 
примарно поље делатности.

2. ИСКУСТВО. Кандидат треба да има вредно и бога-
то искуство у основној делатности – на радном месту и 
подручју своје примарне професионалне делатности, али 
и увид у целину сестринске делатности, у земљи и изван 
ње. Треба да има искуство и добре резултате у преношењу 
знања на свим нивоима стручног усавршавања медицин-
ских сестара (у институцији где ради, граду, подручју, 
Републици), да у том погледу буде афирмисана и цењена 
личност. Треба да има искуство и способност деловања на 
отвореним јавним скуповима и путем медија (јавна преда-
вања и разговори, штампа, радио, ТВ...).

3. САРАДЊА. Кандидат треба да има остварену склоност 
и способност за тимски, интердисциплинарни и мултисек-
торски рад, смисао за повезивање и сарадњу, рад и допринос 
у заштиту здравља људи с тежиштем на уважавање, засту-
пање и остваривање концепта примарне здравствене зашти-
те преко сестринства, постулата здравствене неге и процеса 
здравствене неге као основног система и метода рада.

4. ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ. Независно од нивоа 
образовања које је остварила, медицинска сестра кандидат 
за награду за животно дело мора перманентно да прати 
развој своје струке у земљи и свету, да буде информисана 
о новинама у струци, да их критички бира, примењује у 
свом раду и шири њихову примену како би обезбеђивала 
лични и шири професионални раст и развој.

5. ДЕЛОВАЊЕ. Кандидат награде за животно дело мора 
да поседује, успешно преноси и шири високо поштовање и 
љубав према сестринству као позиву, да у свом раду и ста-
вовима испољава постулате своје струке, најшире регулиса-
не кодексом и етиком здравствених радника. Ове вредности 
процењују се односом медицинске сестре према корисни-
цима здравствене неге, према колегама и сарадницима и, 
најшире, према укупним пословима, задацима и деловању 
на пољу сестринства и здравствене заштите људи.

6. ЛИЧНИ ИЗГЛЕД. Кандидат за ово високопрофесио-
нално признање својом појавом, изгледом и понашањем у 
професионалном и друштвеном животу треба да поштује 
и на прихватљив начин испољава општеважеће друштве-
не вредности и норме. Национално, верско и политичко 
опредељење и друге вредности из домена људских права 
и слобода не могу утицати на избор кандидата за награду.

7. НАГРАДА ЗА ГРУПУ РЕГИСТРОВАНИХ СЕСТАРА. 
Подразумева да сви из групе испуњавају наведене крите-
ријуме и да су у спровођењу здравствене неге увеле новине 
које су допринеле бржем опоравку, квалитетнијем животу 
оболелих и уштедама у њиховом лечењу
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