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Мини анкета Удружења „Сестринство“ међу сестрама КЦС, не-
обавезно организована на измаку године, потврдила је мање-

више оно што се већ зна и што је изречено у многим пригодама и на најви-
шем овогодишњем скупу сестара – Петом конгресу посвећеном Историјату
сестринства у Републици Србији. Обичне људске жеље, које се услов-
но могу поделити у три целине.

Најпре, личне природе. Здравље, срећа, толеранција, љубав за себе
и драге људе, проширење и добробит породице... 

Неодвојиви су професија и статус у њој: усавршавање у струци, на-
предовање, већа плата сходно квалификацијама, знању, одговорности и
сложености посла, бољи међуљудски односи, техничка опремљеност...

Наjзад, оно што је између једног и другог, или њихова надградња: уједи-
њење синдикалних и струковних сестринских асоцијација у једну,
снажнију организацију, спремну да се ухвати укоштац с проблемима про-
фесије и за њен бољи статус у друштву. Лепа, корисна и пожељна су и
атрактивна студијска путовања. 

Тако каже анкета.
За универзалну срећу, познато је, нема универзалних рецепата.

Много тога зависи и од других, од средине у којој живимо и радимо и
стања уопште. За део среће ваља се изборити сам, каткад и са самим со-
бом. У досезању и испуњењу неких очекивања помоћ ће, колико може,
пружити и наше удружење.

Нека нам је срећна и берићетна нова 2016. година.

УМСТ КЦС „СЕСТРИНСТВО“
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Уз новогодишњу честитку

ДОСЕЗАЊЕ СРЕЋЕ
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УБе о гра ду, у Цен тру „Са ва“, 23. и 24. сеп тем бра
одр жан је Пе ти кон грес о ко ре ни ма и раз во ју се-

стрин ске про фе си је за ме ди цин ске се стре – тех ни ча ре
Ре пу бли ке Ср би је са ме ђу на род ним уче шћем. У скло-
пу оп ште те ме – Исто ри јат се стрин ства Ре пу бли ке Ср -
би је раз ма тра на су пи та ња: исто ри јат кроз прак су, рад
стру ков них ор га ни за ци ја, обра зо ва ње, хе ро и не на шег
вре ме на, са вре ме но се стрин ство... Скуп је ор га ни зо ва -
ло Удру же ње ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра Кли-
нич ког цен тра Ср би је „Се стрин ство“, под по кро ви тељ-
ством Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је.

Кон грес је све ча но отво рен хим ном „Бо же прав де“
у из во ђе њу чла но ва деч јег хо ра „Ча ро ли је“. Уче сни ке
ово го ди шњег нај ве ћег ску па се ста ра у зе мљи, ко ји ма
су се при дру жи ли и пред став ни ци се стрин ских асо ци -

ја ци ја из пет европ ских зе ма ља, при год ном бе се дом по-
здра ви ла је глу ми ца Бо ја на Стефановић, из чи јег из-
ла га ња из два ја мо са мо фраг мен те:

„Пе ти пут за ре дом на ста вља мо пле ме ни ту ми си ју
за по че ту пре је да на ест го ди на . Ко рак по ко рак, по ла-

ко али си гур но, ис пи су је мо стра ни це бо га те исто ри је
се стрин ства на овим про сто ри ма. Вра ћа мо се ко ре ни-
ма. Од мит ске Ко сов ке Де вој ке, пре ко све ти ли шта Хи-
лан да ра, древ не Сту де ни це, бал кан ских ра то ва и два
свет ска ра та, рас па да до ско ра шње за јед нич ке отаџ би-
не, до да на шњих да на. 

Учи мо из про шло сти. О до га ђа ји ма ко ји су по ста-
ви ли те ме ље на ше пле ме ни те и на да све ху ма не про-
фе си је, окре ну те чо ве ку и ње го вом здра вљу. О ум ним
љу ди ма ко ји су би ли ис пред свог вре ме на, ко ји су ви-
де ли да ље од дру гих ути ру ћи пу те ве мо дер ног се стрин-
ства, о пле ја ди из у зет них се ста ра, ко је су за до је не па -
три о ти змом, у да ни ма ра та и дру гих не да ћа, де ли ле суд-
би ну сво га на ро да, слу же ћи на част сво јој про фе си ји.
Њи хо ва име на ва ља отрг ну ти од за бо ра ва.“ 

У име ор га ни за то ра и до ма ћи на , уче сни ке ску па по-
здра ви ла је Гор да на Ко ва че вић, пред сед ни ца Удру же-
ња ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра Кли нич ког цен -
тра Ср би је, по же лев ши им то плу до бро до шли цу и успе-
шан рад.

НОВЕ СТРАНИЦЕ ИСТОРИЈАТА СЕСТРИНСТВА

У раду дводневног скупа учествовала је 1.575 особа, изложено је 30 радова 
и 11 постер-презентација * Установљена Награда за резултате остварене у развоју 
и унапређивању квалитета сестринске и бабичке професије „Добрила Пејовић“ 

* У припреми су четири књиге о коренима и развоју сестринске професије 
* Школама за образовање медицинског кадра дати имена сестринских хероина

ИСТОРИЈАТ СЕСТРИНСТВА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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Кон грес је у име по кро ви те ља зва нич но отво рио Фе-
ренц Вит ка, др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству здра -
вља Ре пу бли ке Ср би је, на гла ша ва ју ћи зна чај ну уло гу
ме ди цин ских се ста ра у це ло куп ном си сте му здрав стве-
не за шти те. 

Уче сни ци ма ску па и њи хо вим го сти ма обра ти ли су
се: Ду ши ца Би о ча нин, у име Ко мо ре ме ди цин ских се-
ста ра и здрав стве них тех ни ча ра Ср би је, др Ан ђел ка Ла-
за ре вић, ди рек тор Ви со ке здрав стве не шко ле стру ков-
них сту ди ја у Бе о гра ду у име на став ног ка дра те обра -
зов не уста но ве, Ра д и ца Сто ја но вић у име за по сле них
у сред њим ме ди цин ским шко ла ма и Иван ка Аџић, пре-
но се ћи по ру ке се стрин ских стру ков них асо ци ја ци ја. 

Успе шан рад, у име ма тич не ку ће, уче сни ци ма кон-
гре са по же ле ли су доц. др Мар ко Ер це го вац, ди рек тор
Ур гент ног цен тра КЦС и др Ду шан Јо ва но вић, за ме-
ник ди рек то ра те уста но ве. 

До ма ћи не и њи хо ве го сте по здра ви ли су и При ја -
те љи кон гре са – пред став ни ци Фон да ци је „Про ду жи
жи вот“ , управ ник Ра до и ца Р стић и глу мац Сер геј Три-
фу но вић.

По ред се ста ра Кли нич ког цен тра Ср би је, ску пу у
Цен тру „Са ва“ при су ство ва ли су и број ни го сти из
здрав стве них уста но ва у зе мљи, обра зов них ин сти ту-

ци ја ко је шко лу ју ме ди цин ски ка дар, ко мо ра ме ди цин-
ских рад ни ка, се стрин ских асо ци ја ци ја, син ди ка та...
При дру жи ле су им се стре из Пољ ске, Ита ли је, Сло ве-
ни је, Цр не Го ре, Ма ке до ни је и Ре пу бли ке Срп ске.

У то ку дво днев ног тра ја ња кон гре са у ње го вом ра -
ду уче ство ва ла је 1.575 осо ба. Из ло же но је 30 ра до ва
и 11 по стер-пре зен та ци ја. 

Апла у зом су усво је ни од лу ка о уста но вље њу На гра-
де за ре зул та те оства ре не у раз во ју и уна пре ђи ва њу ква-
ли те та се стрин ске и ба бич ке про фе си је „До бри ла Пе -
јо вић“ и кри те ри ју ми за ње ну до де лу.

Пре ма оп штој оце ни, кон грес је ис пу нио оче ки ва-
ња ор га ни за то ра и уче сни ка и оства рио по ста вље не ци-
ље ве. Уче сни ци су га у ан ке ти оце ни ли нај ви шом оце-
ном. До го во ре но је да се ова кви ску по ви ор га ни зу ју сва-
ке пе те го ди не. 

Нај ве ћи до мет до са да шњих пет кон гре са мо же се
све сти на јед но ста ван за кљу чак: се стре све че шће и са -
др жај ни је пи шу о се би, о сво јим ко ре ни ма, за рад бу-
дућ но сти. На рав но, ни из бли за ни су ре кле све. При лог
тој ак ци ји пред ста вља ће и об ја вљи ва ње че ти ри књи-
ге, у ко ји ма ће ауто ри и њи хо ви са рад ни ци из ло жи ти
гра ђу о раз ли чи тим пе ри о ди ма и обла сти ма раз во ја се-
стрин ства на на шим про сто ри ма, до да на шњих да на.
За рад су тра шњи це. За кљу че но је да пре ко над ле жних
ор га на се стре ини ци ра ју да на зи ви ме ди цин ских шко-
ла и дру гих обра зов них уста но ва за шко ло ва ње се ста-
ра по не су име се стрин ских хе ро и на. 

У кул тур но-умет нич ком про гра му уче ство ва ли су
ис так ну ти естрад ни умет ни ци: Би ља на Кр стић, Бо ра
Ду гић и Жар ко Дан чуо. 

С. Ј

ИСТОРИЈАТ СЕСТРИНСТВА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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Пе смом „Се стра“, сво је вр сном хим ном се ста ра,
у ин тер пре та ци ји во кал ног со ли сте Жар ка

Дан чуа, на ја вље но је уста но вље ње но ве на гра де Удру-
же ња ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра КЦС „Се стрин-
ство“, ко ја но си име ме ди цин ске се стре До бри ле Пе -
јо вић. До де љи ва ће се сва ке го ди не 23 сеп тем бра, на дан
осни ва ња УМСТ КЦС „Се стрин ство“, за ре зул та те
оства ре не у раз во ју и уна пре ђи ва њу ква ли те та се стрин-
ске про фе си је. При па шће јед ној се стри Кли нич ког цен -
тра Ср би је и јед ној се стри из дру гих здрав стве них уста-
но ва и ин сти ту ци ја у Ре пу бли ци, по вре ме но и гру пи
ме ди цин ских се ста ра. 

Уче сни ци кон гре са су то плим апла у зом усво ји ли
пред лог.

То ме је прет хо ди ла тро го ди шња про це ду ра, за по -
че та на ре дов ној рад ној Скуп шти ни удру же ња, 25. ју -
на 2012. го ди не. Ме ди цин ска се стра Љу бе на Па у но вић,
са Кли ни ке за плућ не бо ле сти, пред ло жи ла је да се уста-
но ви на гра да удру же ња и да но си име До бри ле Пе јо -
вић. Скуп шти на је пред лог јед но гла сно при хва ти ла. Го-
ди ну да на ка сни је, у ју ну 2013 , та ко ђе на ре дов ној рад-
ној скуп шти ни, се стра Са ња Смиљ ко вић под се ти ла је
„да до не ту од лу ку тре ба ре а ли зо ва ти“. У скла ду с тим,
18. сеп тем бра 2014. го ди не фор ми ра на је рад на гру па
ко ја је са чи ни ла кри те ри ју ме за до де лу на гра де. До не-
та је од лу ка да се она до де љу је сва ке го ди не на дан
Удру же ња „Се стрин ство“. Чла ни це рад не гру пе би ле
су: Љу бе на Па у но вић, Са ња Смиљ ко вић, Гор да на Ко-
ва че вић, Љи ља на Ђу кић и Ве ра Ми рић.

Но во у ста но вље на на гра да у об ли ку ста ту е те је умет-
нич ки об ли ко ван пре по зна тљив знак Удру же ња „Се-
стрин ство“ – скло пље не ру ке ко је обра зу ју ср це, де ло
ака дем ског ва ја ра Га бри је ла Гли да. На по сто љу – лик
До бри ле Пе јо вић. По ру ка ја сна и пу на сим бо ли ке:
Удру же ње пру жа ру ке љу ба ви и при ја тељ ства сви ма
ко ји же ле да их при хва те.

Је дан од пред ла га ча, ме ди цин ска се стра Љу бе не Па -
у но вић, упо зна ла је уче сни ке кон гре са с кри те ри ју ми ма
и по ступ ком кан ди до ва ња и из бо ра до бит ни ка на гра да. 

О ви ше де це ниј ском плод ном ства ра ла штву До-
бри ле Пе јо вић у стру ци и до при но су раз во ју се стрин-
ства на дах ну то је ка зи ва ла ме ди цин ска се стра и ин же-

њер ор га ни за ци је ра да Ми ли ја на Ма ти је вић, до не дав-
но глав на се стра Ин сти ту та за не у ро ло ги ју КЦС (ње -
на бе се да у це ло сти је об ја вље на у про шлом бро ју ча-
со пи са „Се стрин ство“).

Усле дио је све ча ни чин. Гор да на Ко ва че вић, пред-
сед ни ца УМСТ КЦС „Се стрин ство“, уру чи ла је но во-
у ста но вље ну на гра ду пр вом до бит ни ку – До бри ли Пе -
јо вић, чи је име на гра да но си, уз ср дач не че стит ке нај -
бли жих и ко ле ги ни ца, с ко ји ма је го ди на ма дру го ва ла
и де ли ла ле по те и те го бе се стрин ске про фе си је.

С. Ј.

Бе се да До бри ле Пе јо вић

ЗА ОВАЈ ТРЕ НУ ТАК 
ЈЕ ВРЕ ДЕ ЛО ЖИ ВЕ ТИ

Дра ге ко ле ги ни це и ко ле ге,
при ја те љи и са рад ни ци,

По сле све га што је ре че но, нај -
и скре ни је вам за хва љу јем и мо гла
бих јед но став но да ка жем: за овај
тре ну так је вре де ло жи ве ти. Вре-
де ло је чи ни ти све на ве де но за про-
фе си ју ко јом сам се ба ви ла. Она то
за слу жу је.

Ис при ча ћу вам јед ну обич но-нео бич ну при чу. Не
бри ни те, ни је ду га. Ка да је чу је те, би ће вам ја сно
за што то чи ним.

Де ве де се тих го ди на про шлог ве ка на Зла ти бо-
ру је одр жан скуп за ко ји смо ве ро ва ли да ће би -
ти за вр ше так већ до го во ре ног: да две нај ве ће се-
стрин ске асо ци ја ци је – Дру штво ме ди цин ских се-
ста ра у окви ру СЗР Ср би је и Удру же ње ме ди цин-
ских се ста ра и ба би ца Ср би је – пре ра сту у је дин-
стве ну и сна жну на ци о нал ну се стрин ску ор га ни-
за ци ју. На жа лост, то се ни је до го ди ло.

На том ску пу сам го во ри ла о то ме да цео свет
про сла вља 12. мај, Ме ђу на род ни дан се ста ра и да
има сво ју хе ро и ну Фло ренс Нај тин гејл и пре сти -
жне на ци о нал не на гра де се стра ма. Пи та ла сам:

Установљена Награда „Добрила Пејовић“

СЕСТРИНСКО СРЦЕ НАЈУСПЕШНИЈИМ СЕСТРАМА

ИСТОРИЈАТ СЕСТРИНСТВА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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За што ми не ма мо сво ју на гра ду ко ја ће по не ти име
не ке од на ших то ли ко до брих, по зна тих и при зна-
тих се ста ра? Из не ла сам и сво ја оче ки ва ња: ка -
да се та на гра да уста но ви , се стра ко јој бу де до-
де ље на осе ћа ће се као да је до би ла Оска ра! 

У пре пу ној са ли хо те ла „Ср би ја“ у пр вом ре -
ду се де ла је ко ле ги ни ца Мир ја на Ста ме но вић, ко -
ја је гла сно ре а го ва ла: Та на гра да тре ба да се зо -
ве Ми ле на Ти ја нић!

Про ло мио се пље сак. Сви при сут ни су ту иде -
ју спон та но при хва ти ли. Од тог тре нут ка са Зо-
ри цом и Ми ли ја ном учи ни ли смо све да та иде ја
по ста не део на ше ствар но сти. Све до ци сте да она
жи ви и тра је.

За што вам ово при чам? Ни сам ни слу ти ла да
ћу јед ног да на до жи ве ти слич ну по част – да не -
ко пред ло жи да пре сти жна на гра да по не се мо је
име. И за то се да нас осе ћам по ма ло не ствар но,
као на до де ли Оска ра.

Од ср ца за хва љу јем пред ла га чу , ко ле ги ни ци Љу-
бе ни Па у но вић и сви ма ва ма ко ји сте пред лог зду -
шно при хва ти ли.

Дра ге ко ле ги ни це и ко ле ге, као не ко ко има ве-
ли ко кли нич ко и жи вот но ис ку ство, овог тре нут-
ка се осе ћам по зва на да вас под се тим и на не ке
трај не исти не о на шој про фе си ји, ко је мо гу да бу -
ду и пу то каз мла дим ко ле ги ни ца ма што кре ћу ста-
за ма се стрин ства.

Ако же ли те да бу де те во де ће у сво јој про фе-
си ји, од вас се с раз ло гом оче ку је:

• Да во ли те свој по зив и да сте у пот пу но сти
ода не и по све ће не оно ме што ра ди те.

• Мо ра те има ти свој став, сво је ја, пре ма сви ма
са ко ји ма ра ди те, а по го то ву са прет по ста в-
ље ни ма.

• Ако има те зна ња, тај став ће те лак ше из-
гра ди ти.

• Бу ди те по но сне што сте се стре и то ис ти -
чи те у сва кој при ли ци.

• Но ше њем при ме ре не уни фор ме то ће те и до-
ка за ти.

• За пам ти те да сте би ло где и у би ло ка квој
си ту а ци ји – ме ди цин ска се стра.

• Обра зуј те се: са зна њем и обра зо ва њем ве ће
су вам шан се да стек не те по ло жај ко ји за-
слу жу је те.

• За све што ра ди те, а ве ћи ну про це ду ра ко ју
спро во ди те, ра ди те по на ло гу, укљу чуј те мо -
зак и увек се пи тај те: За што то мо ра да се
ура ди баш та ко? Ти ме ће те на нај бо љи на -
чин по мо ћи па ци јен ту, а ва ше окру же ње ће
вр ло бр зо схва ти ти да има те зна ња и да свој
по сао оба вља те про фе си о нал но.

• Учи те стра не је зи ке ка ко би сте оства ри ле
са рад њу са све том и лак ше ко ри сти ле ли те-
ра ту ру и ис ку ства дру гих.

• До са да смо не до вољ но са ра ђи ва ле с по ли ти -
ча ри ма. Поч ни те то да чи ни те, јер ће те се
лак ше из бо ри ти за по зи ци је са ко јих мо же те
да ути че те на кре и ра ње здрав стве ног си сте -
ма и свог по ло жа ја у ње му.

• Ко ли ко год се то у овом тре нут ку чи ни ло не-
мо гу ће, не од у стај те од иде је да је овој про-
фе си ји по треб но да се удру жи и да ство ри
јед ну ја ку на ци о нал ну се стрин ску асо ци ја ци -
ју, ко ја ће је дин стве но на сту па ти пред др -
жав ним ор га ни ма ра ди за шти те ин те ре са
та ко ва жне и број не про фе си је. 

• На о ру жа не зна њем ко је не се бич но пре но си -
те дру ги ма, уз же љу да учи те, да во ли те љу -
де, оства ри ће те сво је сно ве. Зна ње је осно ва
успе ха.

Ка жу за наш на род да је на род ве ли ког за но-
са, крат ког да ха и бр зог за бо ра ва. То би мо гло и
за нас да се ка же, јер смо део свог на ро да.

За то, бу ди те (део, но си о ци, по кре та чи) ве ли-
ког за но са.

Не бу ди те крат ког да ха ни бр зог за бо ра ва. Овај
кон грес то упра во и чи ни, с ве ром да ће са да шње
и бу ду ће ге не ра ци је то по сти ћи.

Да нас се осе ћам по но сна и срећ на. 
Хва ла мо јој по ро ди ци за ви ше де це ниј ску не се-

бич ну љу бав, по др шку и од ри ца ња. 
Хва ла сви ма ва ма за го ди не дру же ња и са рад ње.
Хва ла вам што сте ми пру жи ли ову ра дост, што

сте сво је вре ме да ри ва ли ме ни и на шој про фе си ји.

ИСТОРИЈАТ СЕСТРИНСТВА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
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На гра ду за ре зул та те оства ре не у раз во ју и уна пре ђи-
ва њу ква ли те та се стрин ске и ба бич ке про фе си је мо -

гу до би ти нај бо ље ме ди цин ске се стре ко је су сво јим ра дом
и ства ра ла штвом то ком рад ног ве ка знат но и на осо бен на-
чин до при но си ле не го ва њу и раз во ју сво је стру ке и ње них
те мељ них вред но сти.

КО МИ СИ ЈА ЗА ДО ДЕ ЛУ НА ГРА ДЕ 

Сва ке го ди не до де љу ју се две на гра де по је дин ци ма: јед-
на ме ди цин ској се стри – тех ни ча ру Кли нич ког цен тра Ср би -
је, дру га на ни воу Ре пу бли ке Ср би је. Из у зет но, на гра ду мо же
до би ти и гру па ре ги стро ва них се ста ра.

На гра да се до де љу је 23. сеп тем бра, на дан осни ва ња Удру-
же ње ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра. 

Из бор кан ди да та за на гра ду и до бит ни ка тре ба да бу де
ре зул тат ми шље ња и во ље ме ди цин ских се ста ра, ис ка за но
по сред ством сво јих удру же ња, ко ле ги ју ма глав них се стра
уста но ве ко је их пред ла жу. За на гра ду гру пи ре ги стро ва них
се ста ра пред ла гач мо же да бу де са мо њи хо ва асо ци ја цијa.

Ко ми си ја за из бор до бит ни ка на гра де бро ји од пет до се дам
чла но ва. Од лу ке се до но се ве ћи ном гла со ва свих чла но ва Ко-
ми си је, а не са мо при сут них. Са мо ком плет на ко ми си ја чи ни кво-
рум на ко јем се до но се од лу ке о до де ли на гра де. Од лу ка Ко ми-
си је је ко нач на и не мо же се ме ња ти ути ца јем и од лу ка ма дру-
гих лич но сти, ин сти ту ци ја и те ла. За то је из у зет но ва жно да чла-
но ви Ко ми си је бу ду па жљи во и од го вор но иза бра ни. 

По сле за вр шет ка из бо ра до бит ни ка на гра де за ре зул та-
те оства ре не у раз во ју и уна пре ђи ва њу ква ли те та се стрин-
ске и ба бич ке про фе си је, ко ми си ји пре ста је ман дат и за сва-
ку на ред ну на гра ду би ра се но ва ко ми си ја.

КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ

1. На гра да се до де љу је за ви ше го ди шње ре зул та те
оства ре не у раз во ју и уна пре ђи ва њу ква ли те та се стрин ске
и ба бич ке про фе си је. Услов је да  кан ди дат има за вр шен или
го то во за вр шен рад ни стаж, од но сно це ло ви то жи вот но де -
ло вред но на гра де. 

2. До бит ник на гра де мо же би ти и мла ђи кан ди дат од на-
ве де ног у тач ки 1 ако је оства рио до вољ но зна чај но де ло од
оп штег ин те ре са за про фе си ју, за раз вој се стрин ства, чи ме за-
слу жу је то про фе си о нал но при зна ње.

3. По је ди нач не на гра де до де љу ју се сва ке го ди не и до-
би ја ју их две осо бе.

4. На гра да гру пи ре ги стро ва них се ста ра не мо ра се до-
де љи ва ти сва ке го ди не.

5. Ако у од ре ђе ном ро ку ни је мо гу ће иза бра ти кан ди да-
та за на гра ду за жи вот но де ло, она се не до де љу је и рок се
по ме ра за на ред ну го ди ну.

УЖИ КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ

1. ОБРА ЗО ВА ЊЕ. Кан ди дат за на гра ду за жи вот но де ло тре-
ба да бу де со лид но про фе си о нал но обра зо ва на осо ба, што зна-
чи да има нај ма ње за вр ше ну ви шу шко лу за ме ди цин ске се-
стре. Кан ди да ти ко ји има ју ви со ко обра зо ва ње и ака дем ску
над град њу, са јед на ким дру гим усло ви ма, има ју пред ност ако
ни су на пу сти ли се стрин ство као при мар но по ље де лат но сти.

2. ИС КУ СТВО. Кан ди дат тре ба да има вред но и бо га то
ис ку ство у основ ној де лат но сти – на рад ном ме сту и под руч -
ју сво је при мар не про фе си о нал не де лат но сти, али и увид у

це ли ну се стрин ске де лат но сти, у зе мљи и из ван ње. Тре ба
да има ис ку ство и до бре ре зул та те у пре но ше њу зна ња на
свим ни во и ма струч ног уса вр ша ва ња ме ди цин ских се ста-
ра (у ин сти ту ци ји где ра ди, гра ду, под руч ју, Ре пу бли ци), да
у том по гле ду бу де афир ми са на и це ње на лич ност. Тре ба да
има ис ку ство и спо соб ност де ло ва ња на отво ре ним јав ним
ску по ви ма и пу тем ме ди ја (јав на пре да ва ња и раз го во ри,
штам па, ра дио, ТВ...).

3. СА РАД ЊА. Кан ди дат тре ба да има оства ре ну скло ност
и спо соб ност за тим ски, ин тер ди сци пли нар ни и мул ти сек-
тор ски рад, сми сао за по ве зи ва ње и са рад њу, рад и до при-
нос у за шти ту здра вља љу ди с те жи штем на ува жа ва ње, за-
сту па ње и оства ри ва ње кон цеп та при мар не здрав стве не за-
шти те пре ко се стрин ства, по сту ла та здрав стве не не ге и про-
це са здрав стве не не ге као основ ног си сте ма и ме то да ра да.

4. ПРО ФЕ СИ О НАЛ НИ РАЗ ВОЈ. Не за ви сно од ни воа
обра зо ва ња ко је је оства ри ла, ме ди цин ска се стра кан ди дат
за на гра ду за жи вот но де ло мо ра пер ма нент но да пра ти раз-
вој сво је стру ке у зе мљи и све ту, да бу де ин фор ми са на о но-
ви на ма у стру ци, да их кри тич ки би ра, при ме њу је у свом ра -
ду и ши ри њи хо ву при ме ну ка ко би обез бе ђи ва ла лич ни и
ши ри про фе си о нал ни раст и раз вој.

5. ДЕ ЛО ВА ЊЕ. Кан ди дат на гра де за жи вот но де ло мо -
ра да по се ду је, успе шно пре но си и ши ри ви со ко по што ва-
ње и љу бав пре ма се стрин ству као по зи ву, да у свом ра ду
и ста во ви ма ис по ља ва по сту ла те сво је стру ке, нај ши ре ре-
гу ли са не ко дек сом и ети ком здрав стве них рад ни ка. Ове вред-
но сти про це њу ју се од но сом ме ди цин ске се стре пре ма ко-
ри сни ци ма здрав стве не не ге, пре ма ко ле га ма и са рад ни ци-
ма и, нај ши ре, пре ма укуп ним по сло ви ма, за да ци ма и де-
ло ва њу на по љу се стрин ства и здрав стве не за шти те љу ди.

6. ЛИЧ НИ ИЗ ГЛЕД. Кан ди дат за ово ви со ко про фе си о нал -
но при зна ње сво јом по ја вом, из гле дом и по на ша њем у про-
фе си о нал ном и дру штве ном жи во ту тре ба да по шту је и на
при хва тљив на чин ис по ља ва оп ште ва же ће дру штве не вред-
но сти и нор ме. На ци о нал но, вер ско и по ли тич ко опре де ље-
ње и дру ге вред но сти из до ме на људ ских пра ва и сло бо да
не мо гу ути ца ти на из бо р кан ди да та за на гра ду.

7. НА ГРА ДА ЗА ГРУ ПУ РЕ ГИ СТРО ВА НИХ СЕ СТА РА.

Под ра зу ме ва да сви из гру пе ис пу ња ва ју на ве де не кри те ри -
ју ме и да су у спро во ђе њу здрав стве не не ге уве ле но ви не ко -
је су до при не ле бр жем опо рав ку, ква ли тет ни јем жи во ту обо-
ле лих и уште да ма у њи хо вом ле че њу

ИСТОРИЈАТ СЕСТРИНСТВА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ УМСТ КЦС СЕ СТРИН СТВО
ЗА ДО ДЕ ЛУ НА ГРА ДЕ ЗА РЕ ЗУЛ ТА ТЕ ОСТВА РЕ НЕ У РАЗ ВО ЈУ И УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊУ 

КВА ЛИ ТЕ ТА СЕ СТРИН СКЕ И БА БИЧ КЕ ПРО ФЕ СИ ЈЕ „ДО БРИ ЛА ПЕ ЈО ВИЋ“

КО МИ СИ ЈА 
ЗА ДО ДЕ ЛУ НА ГРА ДЕ

ЗА РЕ ЗУЛ ТА ТЕ ОСТВА РЕ НЕ 
У РАЗ ВО ЈУ И УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊУ КВА ЛИ ТЕ ТА

СЕ СТРИН СКЕ И БА БИЧ КЕ ПРО ФЕ СИ ЈЕ
„ДО БРИ ЛА ПЕ ЈО ВИЋ“

1. Љу бе на Па у но вић, ко ор ди на тор
2. Гор да на Ко ва че вић, члан
3. Љи ља на Ђу кић, члан
4. Ве ра Ми рић, члан
5. Са ња Смиљ ко вић, члан
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По што ва не 
ко ле ги ни це и ко ле ге, 

Са из у зет ним про фе си о нал ним за до вољ ством оба-
ве шта вам вас да је Сед ми кон грес фи зи о те ра пе у та Ср -
би је са ме ђу на род ним уче шћем, у ор га ни за ци ји Дру -
штва фи зи о те ра пе у та Ср би је, под по кро ви тељ ством
Ми ни стар ства здра вља и Ми ни стар ства спор та, одр-
жан у Ни шу од 8. до 11. ок то бра 2015. го ди не.

Сед ми кон грес са на зи вом „По крет за осмех“ био је
цен тар ре ги о нал ног оку пља ња, отво рен за те о риј ска и
прак тич на пи та ња из обла сти на ше стру ке – фи зи о те-
ра пи је. Кон грес је оку пио све пред став ни ке на ци о нал-
них асо ци ја ци ја фи зи о те ра пе у та у ре ги о ну: Ма ке до ни -
је, Бо сне и Хер це го ви не, Цр не Го ре, Хр ват ске, Ре пу б-
ли ке Срп ске. Ску пу су при су ство ва ли и пред став ни ци
Европ ског огран ка WCPT – пред сед ни ца Sa rah Ba sin и
ге не рал ни се кре тар Da vid Gor ra. Кон грес је отво рио
пред сед ник Дру штва фи зи о те ра пе у та Ср би је Бо јан
Та сић, глав ни те ра пе ут Кли нич ког цен тра у Ни шу.

До ма ћи и ино стра ни струч ња ци су сво јим уче шћем
до при не ли раз во ју фи зи о те ра пи је и про фе си о нал ној
афир ма ци ји на ше стру ке. На по зив Дру штва фи зи о те ра-
пе у та Ср би је, при сти за ли су ра до ви, а на уч но-струч ни
од бор имао је пу не ру ке по сла. У се си ја ма кон гре са на-
шло се 50 усме них пре зен та ци ја и се дам по стер-пре зен-
та ци ја. Кон грес је акре ди то вао Здрав стве ни са вет Ср би -
је у јул ском ро ку, под ред ним бро јем 13 Д-1-1744/15, са
13 бо до ва за пре да ва че, де вет бо до ва за по стер-пре зен-

та ци ју и се дам бо до ва
за слу ша о це. Пре да -
ва чи го сти на кон гре су
би ли су прим. Ран ка
Ра ду ло вић из КЦ Ср -
би је, пси хи ја тар, пси-
хо те ра пе ут и му зи ко те-
ра пе ут, са пре да ва њем
„Уло га му зи ко те ра пи -
је у про це су ре ха би ли-
та ци је“, а из Удру же ња
за ме ди ци ну спор та
доц. Не над Ди кић, са
пре да ва њи ма „Фит нес
као фи зи о те ра пи ја 21.
ве ка“ и „Мо ни то ринг
ср ча не фре квен ци је у
фи зи о те ра пи ји“, те др
Ма ри ја Ан ђел ко вић,
са пре да ва њем „Ис ха-
ра на и су пле мен ти у
фи зи о те ра пи ји“ .

Одр жа не су и две
те мат ске ра ди о ни це:
„Фи зи о те ра пи ја код
ци стич не фи бро зе –

иза зов да на шњи це“, Myriam Vreys из Бел ги је, „Кра-
нио- са крал на осте о па ти ја“, Ад нан Ибра хи мо вић из
Не мач ке. 

Уз за ни мљив, пре све га струч ни, а за тим и кул тур но-
умет нич ки про грам, би ло је до вољ но вре ме на за дру же-
ње и ор га ни зо ва ни ту ри стич ки оби ла зак гра да до ма ћи на. 

За хва љу је мо свим при ја те љи ма кон гре са ко ји су у
на ма пре по зна ли парт не ре и про фе си о нал не са рад ни-
ке и ко ји су наш кон грес ис ко ри сти ли као про стор да
при ка жу са вре ме на до стиг ну ћа из обла сти сво га ра да.
Спон зо ри кон гре са би ли су ком па ни ја Алек сан дар МН
и БТЛ Ср би ја, а се кре та ри јат кон гре са Аген ци ја Лорд
тра вел Ниш.

Ве ру је мо да је наш кон грес до при нео уна пре ђи ва -
њу про фе си о нал ног ра да и од го во рио на сва пи та ња
у ве зи са по ло жа јем фи зи о те ра пе у та у са вре ме ном
здрав стве ном си сте му, а са мим тим и за до вољ ству ко-
ри сни ка на ших услу га.

Сва ки наш по крет ко рак је бли же осме ху. 

Сла ђа на Да да Ћо со вић, 
Пред сед ни ца ор га ни за ци о ног 

од бо ра Сед мог кон гре са

Седми конгрес физиотерапеута Србије са међународним учешћем 

ПОКРЕТ ЗА ОСМЕХ
Ниш 8–11. октобар 2015. година

С ла ђа на Ћо со вић ро ђе на
је 1968. у Пан че ву. Сред-

њу ме ди цин ску шко лу за вр ши ла је
на Зве зда ри 1987. го ди не, ка да се
за по шља ва на Кли ни ци за пси хи -
ја три ју, где је 25 го ди на ра ди ла
као ме ди цин ска се стра. Ви шу ме-
ди цин ску шко лу стру ков них сту-
ди ја  „Ми лу тин Ми лан ко вић“,
смер стру ков ни фи зи о те ра пе ут,

за вр ши ла је 2011. и  од 2012. го ди не ра ди као фи зи о те-
ра пе ут у не у ро ре ха би ли та ци ји КЦ Ср би је. 

Члан је ак ту ел ног са зи ва пред сед ни штва Дру штва
фи зи о те ра пе у та Ср би је и би ла је пред сед ник ор га ни-
за ци о ног од бо ра Сед мог кон гре са фи зи о те ра пе у та Ср -
би је. Уче сник је кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је.
У про те кле две го ди не ак тив но је уче ство ва ла на свим
кон гре си ма  фи зи о те ра пе у та у ре ги о ну. По ха ђа спе ци -
ја ли стич ке стру ков не сту ди је на Ме ди цин ском фа кул-
те ту. Мај ка је тро је де це.
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УНо вом Са ду је 23.
и 24. ок то бра одр-

жан Пе ти сим по зи јум не-
у ро ло шких се ста ра Ср би -
је са ме ђу на род ним уче -
шћем. До ма ћин је би ла
Кли ни ка за не у ро ло ги ју
Кли нич ког цен тра Вој -
во ди не. 

У ра ду ску па су са
струч ним ра до ви ма уче-
ство ва ле не у ро ло шке се-
стре Ур гент ног цен тра
Кли нич ког цен тра Ср би је:

Шта по сле мо жда ног уда ра? – Би ља на Ма ти је вић.
При ме на тром бо ли тич ке та ра пи је код бо ле сни ка са

акут ним ис хе миј ским мо жда ним уда ром мла ђих од 45
го ди на – Би ља на Ма ти је вић.

Ами о тро фич на ла те рал на скле ро за – по др шка уми ру-
ћем бо ле сни ку и ње го вој по ро ди ци – Ан ге ли на Шко дрић.

Зна чај при ме не си сте ма за за тво ре ну аспи ра ци ју код
бо ле сни ка на ме ха нич кој вен ти ла ци ји – На та ша Ми-
лој ко вић.

Еду ка ци ја ме ди цин ских се ста ра при прав ни ка у
Је ди ни ци не у ро ло шке ин тен зив не не ге Ур гент ног
цен тра КЦС – Да ни је ла Сла до вић.

Еду ка ци јом ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра се ма -
ње–ви ше ба ве све се стре ко је су у рад ном од но су, јер
их но ве ко ле ге по сма тра ју и од њих уче, пра те сва ки
њи хов по крет – кра ду за нат. У прет ход них не ко ли ко го-
ди на пре по зна та је по тре ба за фор ми ра ње ин сти ту ци -
је еду ка то ра здрав стве не не ге и њи хов зна чај у про це-
су обра зо ва ња се ста ра.

Бу ду ћи да је наш по сао из у зет но од го во ран, зах те-
ван и на да све те жак, ан га жо ва ње се ста ра ко је би се ба-
ви ле еду ка ци јом но вих се ста ра при о ри тет је у ор га ни-
за ци ји слу жбе здрав стве не не ге. Но во или пр во рад но

ме сто са мо је по се би стре сна си ту а ци ја. Кон такт са бо-
ле сним љу ди ма, страх од не по зна тог и од евен ту ал них
гре ша ка мо гу не га тив но да ути чу на љу де ко ји по чи-
њу ка ри је ру. Сто га их тре ба по ла ко уве сти у по сао по-
ла зе ћи од по зна тих чи ње ни ца на у че них у шко ли, пре-
ко упо зна ва ња са ти мом, па до сло же них ме ди цин ских
тех нич ких рад њи. Тре ба им ода гна ти страх и на у чи ти
их да сво јим зна њем, тру дом и за ла га њем мо гу и те ка -
ко до при не ти бр жем и бо љем опо рав ку па ци је на та.

По зна то је да се у шко ли не мо гу сте ћи сва зна ња,
по го то ву све ве шти не ко је су по треб не у прак си. Та -
мо се по ста вља те мељ, сти че спрем ност за уче ње, ко -
је ће тра ја ти чи та вог рад ног ве ка. Раз ло зи за по тре бу
до жи вот ног уче ња по ред фак то ра за бо ра вља ња, ле же
и у чи ње ни ци да се ме ди ци на, уз ко ју је се стрин ство
чвр сто ве за но, бр зо раз ви ја и да зна ње не ми нов но за-
ста ре ва, те га је по треб но осве жа ва ти и до пу ња ва ти.

У оства ри ва њу овог про гра ма нај ве ћу уло гу има се-
стра мен тор, ко ја је струч њак у сво јој обла сти, до бро
је по зна је и во ли. По ред ње не за мен љи ву уло гу има -
ју све се стре са ко ји ма мен тор тре ба да оства ри пот -
пу ну са рад њу. У Је ди ни ци не у ро ло шке ин тен зив не не -
ге Ур гент ног цен тра КЦС обу ка но вих се ста ра спро-
во ди се по Во ди чу до бре прак се ко ји су са чи ни ли еду-
ка то ри здрав стве не не ге и глав не се стре оде ље ња, слу -
жби и је ди ни ца, а одо брио Ко ле ги јум глав них се ста-
ра и глав на се стра Ур гент ног цен тра.

Од 2010. до кра ја 2014. го ди не 47 ме ди цин ских се-
ста ра при прав ни ка еду ко ва но је у Је ди ни ци не у ро ло -
шке ин тен зив не не ге Ур гент ног цен тра Кли нич ког цен -
тра Ср би је.

Се стре – тех ни ча ри ко ји су има ли мен то ра то ком
сво је обу ке за до вољ ни ји су и бо ље се на ви ка ва ју на спе-
ци фич не си ту а ци је при ли ком збри ња ва ња ви тал но
угро же них па ци је на та.

За хва љу ју ћи УМСТ КЦС „Се стрин ство“ из ло жи-
ла сам свој рад на овом ува же ном ску пу. 

Дра го це ност раз ме не ис ку ста ва и зна ња са струч-
ња ци ма из сво јих обла сти оба ве за је, али и ле по та на -
ше про фе си је. 

Да ни је ла Сла до вић
Еду ка тор здрав стве не не ге

Кли ни ке за ур гент ну ин тер ну ме ди ци ну УЦ КЦС

Пети симпозијум неуролошких сестара Србије са међународним учешћем 

ЗНАЧАЈ ПРИХВАТА МЛАДИХ СЕСТАРА
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Ј е сен у Шу ма ди ји ове го ди-
не по че ла је дру га чи је: по-

ред злат не, до да те су и бо је хе ма-
то ло ги је. У Кра гу је вац су из це -
ле Ср би је при сти гли про фе си о-
нал ци ко ји ле че и не гу ју обо ле-
ле од раз ли чи тих хе ма то ло шких
по ре ме ћа ја. Кли ни ка за хе ма то-
ло ги ју је 15. но вем бра ор га ни зо-
ва ла струч ни скуп, Дру ги сим по-
зи јум се ста ра хе ма то ло ги је, упо-

ре до са Тре ћим кон гре сом хе ма то ло га Ср би је. Би ла је
то је дин стве на при ли ка да у пре ле пом зда њу хо те ла
„Кра гу је вац“ се стре – тех ни ча ри ко ји се ба ве здрав стве-
ном не гом, спе ци фич ном не гом хе ма то ло шких па ци -
је на та, об је ди не сво ја зна ња, ве шти не, раз ме не ис ку-
ства и на да све стек ну но ва по знан ства и при ја тељ ства,
што је и учи ње но.

Дру гом сим по зи ју му се ста ра хе ма то ло ги је при су-
ство ва ло је 166 се ста ра из Бе о гра да, Ни ша, Но вог Са -
да, Кра ље ва и ко ле ги ни ца из Кра гу јев ца, див них,
пред у сре тљи вих и на да све струч них до ма ћи на. На ску-

Извештај са Другог симпозијума сестара – техничара хематологије у Крагујевцу

ЗНАЊЕ СЕ УМНОЖАВА ДЕЉЕЊЕМ
Хематолошке сестре – техничари Републике Србије на једном месту
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пу су из ло же не нај зна чај ни је те ме из обла сти здрав стве-
не не ге хе ма то ло ги је. Ве шти пре да ва чи, ис ку сне се стре
– тех ни ча ри из но си ли су сво ја зна ња и ис ку ства сте -
че на ра дом и еду ка ци јом то ком вре ме на, не гу ју ћи хе-
ма то ло шке па ци јен те. Те ме су би ле за сно ва не на не -
зи обо ле лих од ле у ке ми је, лим фо ма, мул ти плог ми је -
ло ма, хе мо фи ли је, по ре ме ћа ја тром бо цит не ло зе, за тим
те ме из обла сти здрав стве ног вас пи та ња као ва жног де-
ло кру га ра да се ста ра – тех ни ча ра хе ма то ло ги је. На рав-
но, про цес здрав стве не не ге као не из о став ног де ла се-
стрин ског ра да и до ку мен то ва ња, стан дар ди и нор ма-
ти ви у не зи обо ле лих, за шти та се стра – тех ни ча ра у ра -
ду са ци то ста ти ци ма. По себ на па жња по све ће на је пра -
ће њу раз ли чи тих симп то ма у хе ма то ло ги ји као што су:
фе брил на ста ња, асеп тич на ста ња, бол, ур гент на ста-
ња у хе ма то ло ги ји. Го во ри ло се о ви до ви ма до бро вољ-
ног да ва ла штва кр ви и крв них де ри ва та, о при пре ми
и при ме ни ци то стат ских про то ко ла као злат ног стан-
дар да у ле че њу обо ле лих у хе ма то ло ги ји, о но вим те-

ра пиј ским мо да ли те ти ма у ко ји ма уче ству је се стра –
тех ни чар, о на чи ни ма ра да са обо ле ли ма и њи хо вим
по ро ди ца ма.

За кључ ци са Дру гог сим по зи ју ма би ли су: да на ста-
ви мо са истим ела ном, про фе си о на ли змом, да до вр ши-
мо за по че те стан дар де и нор ма ти ве здрав стве не не ге
у хе ма то ло ги ји ко ји су про ис те кли из за кљу ча ка са Пр -
вог сим по зи ју ма 2013. го ди не. Јед но је из ве сно: ако
удру жи мо зна ња, ве шти не, а то чи ни мо по сред ством
КМЕ и ор га ни зу ју ћи еду ка тив не ску по ве, мо же мо оче-
ки ва ти бо ље, ја че се стрин ство, са ми си јом и ви зи јом
мо дер ног и пер спек тив ног, ко ме је дин стве но те жи мо.
Та ко ђе смо јед но гла сно сма тра ли да тре ба осно ва ти не-
про фит но Удру же ње се ста ра – тех ни ча ра хе ма то ло ги -
је у Ре пу бли ци Ср би ји.

Са по но сом смо пред ста ви ли Збор ник ра до ва Пр вог
и Дру гог сим по зи ју ма се ста ра хе ма то ло ги је, пр ви пут
штам па ног и об ја вље ног. Не из мер ну за хвал ност за по -
др шку ду гу је мо из да ва чи ма ко ји су ста ли уз нас, без ко -
јих би на ши ра до ви из бле де ли у лич ним се ћа њи ма. Хва-
ла УМСТ КЦС „Се стрин ство“, хва ла што сто је уз нас.

Љи ља на Ра кић, Кли ни ка за хе ма то ло ги ју КЦС
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Primary Care including Topics in Palliative 
Care Iberian Treasures Cruise

• Date: 23–30 April 2016.
• Discipline: Health Science
• Location: Monte Carlo, Monaco
• Event types: Conference

EuroHeart Care

• Date: 15–16. april 2016.
• Discipline: Cardiologi
• Location: Atina, Greec
• Event types: Conference

Topics in Pediatrics and Developmental 
Pediatrics for Primary Care and Family Practice

Providers Western Mediterranean Cruise

• Date: 29 April – 9 May 2016.
• Discipline: Health Science
• Location: Barcelona, Spain
• Event types: Conference
• Topics: DSM5 / ICD10 for Developmental and Be-

havioral Disorders Update on Autism Spectrum Dis-
order – diagnosis and treatment Update on ADHD –
diagnosis and treatment Developmental / Behavioral
outcomes of children with chronic illness Fetal...

II Healthy Ageing Research Centre (HARC) 
Conference on Translational Research 

in Healthy Ageing

• Date: 11–13 May 2016
• Discipline: Health Science
• Location: Łódź, Poland
• Event types: Conference
• Dear friends and colleagues, It is our great pleas-

ure to invite you to attend the II Healthy Ageing Re-
search Centre (HARC) Conference on Translational
Research in Healthy Ageing, which will be held
from 11th to 13th of May, 2016 at...

ПЛАНОВИ PLANS
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Exposanità 2016 - 20th International 
Health Care Exhibition

• Date: 18–21 May 2016.
• Disciplines: Life Science, Engineering, Physics,

Health Science, Materials Science, Social & Be-
havioral Science

• Location: Bologna, Italy
• Event types: Exhibition
• Exposanita is Italy’s unique exhibition dedicated to

health care and assistance. Established over 30 years
ago, it is viewed as a must-attend appointment and
provides a platform for manufacturers, wholesalers
and distributors that want to...

Primary Care Update: Type 2 Diabetes, 
Metabolic Syndrome and Obesity Baltic Cruise

• Date: 24 May – 2 June 2016.
• Discipline: Health Science
• Location: Copenhagen, Denmark
• Event types: Conference

• Topics: The impact of obesity as a chronic disease on our
health care system. Relationships between central adi-
posity, type 2 diabetes, metabolic syndrome & obesity.
Mechanisms linking excess adiposity to cardiovascular...

Emergency Medicine Italy and Greek Isles Cruise

• Date: 27 May – 6 June 2016
• Discipline: Health Science
• Location: Rome, Italy
• Event types: Conference
• Topics:Visual (“Doorway”) Diagnosis, Part IVisual

(“Doorway”) Diagnosis, Part II Orthopedic Injuries-
Pediatric and AdultHow to Read a Head CT Scan Con-
cussion and Head InjuriesDermatologic Emergencies
Burn Injuries Patients You Never Thought You’d...

ACENDIO

Date: 25. juni – 27. juni 2016.
Discipline: Nursing diagnosis
Geneva, Switzerland.
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PLANS

Време акредитације Број стручних

састанака

Број курсева Број конгреса

Јануарска

акредитација

16 4

Априлска

акредитација

9 2 1

Јулска

акредитација

3 6

Октобарска

акредитација

11 5

УКУПНО 39 17 1

Месец Бр.стру.сас.курсе.

симпози.,конгрес

Бр.учесни

ка у КЦС

Бр.учесни.

на клиник.

Бр.учесни.

у Србији

Бр.учесни.

у Београду

УКУПН

О

јануар 12 8/    1282 4/   363 - - 1645

фебруар 17 12/  1746 5/   443 - - 2189

март 20 6/      766 4/   387 10/  1310 - 2463

април 21 13/  2869 3/   308 5/      702 - 3879

мај 20 10/  2044 - 10/  2023 - 4067

јуни 11 9 /   2522 2/   100 - - 2622

јули 10 4/      494 6/   765 - - 1259

август 11 4/      698 7/   838 - - 1536

септембар 11+1 1/      247 4/   483 6/      678 1/     1575 2983

октобар 18 5/      846 - 13/  1588 - 2434

новембар 7 4/622 3/442 - - 1064

децембар 15 7/2257 8/1231 - - 3488

УКУПНО 173+1 83/16.393 46/5360 44/6301 1/1575 29.629

ОСТВАРЕНО У 2015. ГОДИНИ

Број акредитованих 
и одржаних стручних

састанака, симпозијума, курсева...

Јануар–децембар 2015. година

Број акредитованих стручних састанака, 
курсева у 2015. години
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Дра ге ко ле ге,
За до вољ ство ми је да вас упо-

знам са за ни мљи во сти ма са ово-
го ди шњег ED TNA/ER CA Ин тер-
на ци о нал ног кон гре са, на ко ме
сам пред ста вља ла на шу др жа ву
као Brand Am bas sa dor Ср би је у
Удру же њу ED TNA/ER CA (Euro-
pean Dialysis and Tran splant Nur -
ses As so ci a tion / Euro pean Re nal

Ca re As so ci a tion ).
Ове го ди не, 44 ED TNA/ER CA Ин тер на ци о нал ни кон-

грес одр жан је у Не мач кој, у Дре зде ну од 25. до 29. сеп-
тем бра у Хо те лу „Ма ри тим“, им пре сив ној гра ђе ви ни,
ко ји је и за шти ће ни спо ме ник кул ту ре. Уче сни ке кон-
гре са по здра ви ла је пред сед ни ца удру же ња ED TNA/ER -
CA, Ma ri an na Eleft he ro u di из Грч ке, ми ни стар за со ци -
јал на пи та ња и за шти ту ко ри сни ка Не мач ке Bar ba ra Klep-
sch и пред сед ник Удру же ња не фро ло га Евро пе An dr zej
Wi e cek из Пољ ске. У умет нич ком де лу про гра ма за ни -
мљив је био рад мо дер ног сли ка ра Ale xa Do wi sa из Че -
шке Ре пу бли ке ко ји је у умет нич ком об ли ку при ка зао
рад у не фро ло ги ји (рад не фро ло шке се стре од хит ног
при је ма до из ле че ња не фро ло шког бо ле сни ка).

900 уче сни ка из 47 зе ма ља

Цен трал на те ма кон гре са је би ла „Ква ли тет и без-
бед ност у не фро ло шкој не зи: По де ла од го вор но сти ме -
ђу здрав стве ним рад ни ци ма и па ци јен ти ма“. Раз ме ње-
на су ис ку ства 900 уче сни ка из 47 зе ма ља. Про грам је
об у хва тио из ван ред ну па ле ту на уч них се си ја о без бед-
но сти па ци јен та, ра ди о ни це о са вре ме ним ве шти на ма
и мно ге мо гућ но сти умре жа ва ња са струч ња ци ма у
обла сти не фро ло шке не ге – са 82 усме не пре зен та ци -
је, 10 крат ких усме них пре зен та ци ја, 16 го сти ју го вор-
ни ка и 132 по сте ра. Одр жа ни су и ин ду стриј ски сим-
по зи ју ми ком па ни ја: Fre se ni us Me di cal Ca re, Bax ter, B.
Braun Avi tum, Sa no fi Re nal, Red sen se Me di cal, Di a ve -
rum, Nik ki so. Уче сни ци кон гре са су има ли при ли ку да
се по се том из ло жбе ним штан до ви ма упо зна ју са по-
след њим мо де ли ма апа ра та за ди ја ли зу: пред ста вље-
на су им нај но ви ја зна ња, ре жи ми ле че ња, стан дар ди
нај бо ље прак се и тех но ло ги је.

Нај бо љи ра до ви на гра ђе ни су до де лом сти пен ди ја:

- за усме ну пре зен та ци ју:

1. на гра да (500 €): Ис тра жи ва ње о зна њу не фро-
ло шких се ста ра о орал ном здра вљу и прак си у орал-
ној не зи (Шпа ни ја).

2. на гра да (250 € ): Ка ко па ци јен ти до жи вља ва ју би -
оп си ју бу бре га? ( Дан ска). 

3. на гра да (го ди шње члан ство у удру же њу ED -
TNA/ER CA): Ути цај не а де кват не хе мо ди ја ли зе на па-
ци јен те са псо ри ја зом (Грч ка).

- за по стер-пре зен та ци ју: 

На гра да од 250€: Ис ку ство му же ва ко ји су уз сво је
су пру ге на хе мо ди ја ли зи то ком ду жег вре ме на (Ја пан).

У сво јој на ме ри да по ста не во де ће мул ти ди сци пли-
нар но не фро ло шко удру же ње, усме ре но на мо дел
„Стра те ги ја 2020”, Удру же ње ED TNA/ER CA од ре ди-
ло је и ци ље ве за 2015–2016. го ди ну. 

Стра те ги ја 2020 ED TNA/ER CA – има 
пет кључ них ци ље ва за 2016. го ди ну: 

• Из вр сност – пи са ње но вог на уч ног при руч ни ка –
1.000 пи та ња и од го во ра о пе ри то не ал ној ди ја ли зи.

• Ис ку ство – уво ђе ње но вих акре ди тив них про гра ма
за уни вер зи те те, шко ле и ин ду стриј ске парт не ре.

• При ли ке – екс пан зи ја тре нинг-про гра ма за
бренд-ам ба са до ре. 

• Гло ба ли за ци ја – на ста вак ра да на елек трон ској
би бли о те ци за гло бал ну упо тре бу.

• Ди ги та ли за ци ја – раз вој мо бил не апли ка ци је за
бил тен.

То ком кон гре са су пре ко веб-сај та Удру же ња при ка-
за ни и по сте ри зе ма ља, ме ђу ко ји ма је био и наш по стер.

Кон грес је био ве о ма успе шан без об зи ра на тре нут-
не еко ном ске про бле ме са ко ји ма се су о ча ва Евро па.
Раз ме ње ни су зна ња и ис ку ста ва ко ле га из 47 зе ма ља
све та и ино ва тив не иде је бит не за бу дућ ност не фро-
ло шке не ге.

Ме ђу на род но ве ће ме ди цин ских се ста ра (ICN)
акре ди то ва ло је Кон грес, а кре дит ни бо до ви за еду ка-
ци ју (IC NEC) има ли су мак си мал ни број од 18,5.

Не ко ли ко цр ти ца о Дре зде ну

Дре зден је град у Не-
мач кој, у са ве зној др жа ви
Сак со ни ја. Сме штен је у
до ли ни ре ке Ел бе, два де-
се так ки ло ме та ра од гра-
ни це са Че шком. Због из -
у зет ног кул тур но-исто-
риј ског зна ча ја по знат је
као „Фи рен ца на Ел би“
(нем. El bflo renz). Чу вен је
по сво јим гра ђе ви на ма
из до ба ба ро ка и умет нич-
ким збир ка ма. У Дре зде-
ну жи ви око 512.000 ста-
нов ни ка, а 1.250.000 у
ши рем град ском под руч -
ју. Град има мно го спо ме-
ни ка из до ба ба ро ка: Опе-
ра Цем пер, Дво рац Цвин гер, Бо го ро ди чи на про те стант-
ска цр ква , Двор ска ри мо ка то лич ка цр ква , Др жав ни му-
зеј Дре зден (са Га ле ри јом ста рих мај сто ра и „Зе ле ним
тре зо ром“) , Ал бер тов трг, Му рал са при ка зом вла да-

Са Интернационалног конгреса 44 Удружења EDTNA/ERCA у Дрездену 

КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ У НЕФРОЛОШКОЈ НЕЗИ
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Сим по зи јум глав них се ста ра и ба би ца,
се ста ра и ба би ца из прак се и про фе со ра

здрав стве не не ге одр жан је на Та ри у хо те лу
„Омо ри ка“ од 11. до 15. но вем бра. 

На сим по зи ју му је уче ство вао ве ли ки број ко-
ле га из це ле Ср би је, а те из Бо сне и Хер це го ви -
не и Ма ке до ни је. 

У окви ру пле нар не те ма ти ке, у ко јој сам ус-
ме но из ла га ла (Се стрин ство ба зи ра но на на у -
ци), об ра ђи ва не су те ме ко је су има ле за циљ да
ис так ну вред ност се стрин ске про фе си је и ве ли-
ки до при нос ака дем ски обра зо ва них се ста ра. 

По стер пре зен та ци ја ма ко ле ги ни ца Ма је
Вуч ко вић, са груд не хи рур ги је (По сто пе ра тив -

на не га па ци је на та по сле ВА ТАС) и Ма је
Сук но вић, са ор то пе ди је (Опе ра тив но збри-
ња ва ње по вре да лак та) раз ме ње на су ис ку-
ства из обла сти ди јаг но сти ке и ле че ња и
здрав стве не не ге у ин тер ни стич ким, хи-
рур шким и дру гим обла сти ма ра да ме ди цин-
ских се ста ра. Ко ле ги ни ца са ен до кри но ло-
ги је Ми ла Пан то вић го во ри ла је о те ми Ок-
си да тив ни стрес и ан ти ок си дан си. 

За хва љу је мо УМСТ КЦС „Се стрин ство“
што нам је омо гу ћи ло да при су ству је мо овом
сим по зи ју му и та ко стек не мо но ва са зна ња
ко ја мо же мо ко ри сти ти у сва ко днев ном ра -
ду на кли ни ка ма где ра ди мо.

ТА ЊА ШЉИ ВИЋ БО ЈИЋ

ЗАХВАЛНОСТ УДРУЖЕЊУ „СЕСТРИНСТВО“

ра Сак со ни је, Злат ни ко ња ник – Ф. Ав густ II ... Да нас
је Дре зден ва жан кул тур ни, по ли тич ки и еко ном ски цен-
тар. Од ин ду стри је пред ња че: ауто мо бил ска, из ра да по-
лу про вод ни ка, са то ва и оп тич ких ин стру ме на та. 

Кон грес је одр жа ван у то ку при пре ме за фе сти вал
пи ва „Ок то бер фест“, ко ји се про сла вља у не ко ли ко гра-
до ва Не мач ке, па и у Дре зде ну, уз тра ди ци о нал ну на-
род ну но шњу, му зи ку и – пи во.

У јед ном од нај же шћих са ве знич ких бом бар до ва -
ња кра јем Дру гог свет ског ра та Дре зден, је дан од нај -
леп ших гра до ва Не мач ке, срав њен је са зе мљом. 

Зна ју ћи ове чи ње ни це, пи та ла сам се шта ће ме че-
ка ти на ули ца ма да на шњег гра да, ко ји је пре са мо по -

ла ве ка био ве ли ка ру ше ви на. Гра ђе ви не у ду ху со ци -
ја ли стич ке ар хи тек ту ре из до ба Не мач ке Де мо крат ске
Ре пу бли ке? Мо дер на ми ни ма ли стич ка ар хи тек ту ра? Об-
но вље на зда ња из пред рат ног пе ри о да? Би ло је све га
то га, али и је дан Дре зден ко ји ни ка ко ни сам оче ки ва-
ла. Упра во онај ко ји је не стао у бом бар до ва њу 1945.
го ди не, а ко ји је на ста јао из ме ђу 15. и 20. ве ка. Град
са сли кар ских де ла дре зден ских мај сто ра и град из до -
ба ве ли ког Фри дри ха Ав гу ста Дру гог.

Уз мно го не мач ке во ље и још ви ше нов ца, об но ва
Дре зде на тра ја ла је де це ни ја ма. За по че та је бр зо на кон
Дру гог свет ског ра та, али је за вр ше на тек по сле ује ди-
ње ња Не мач ке. То ком об но ве ста рог де ла гра да циљ је
био да се што де таљ ни је и што вер ни је пре ко пи ра ње-
гов пред рат ни из глед. Услед не до стат ка фо то гра фи ја
тог Дре зде на, ко ри шће на су сли кар ска де ла дре зден-
ских сли ка ра, ко ја се и да нас мо гу ви де ти у Га ле ри ји
ста рих мај сто ра, ко ја је сме ште на у слав ном двор цу
Цвин гер (Zwin ger). 

Ово је при ча о фе ник су ко ји се ди же из пе пе ла, при-
ча ко ја не мо же да вас не ин спи ри ше и не на те ра да се
за ми сли те.

Божица Ступар 
EDTNA/ERCA – Brand Ambassador Serbia



Није прошло много времена од мог одласка из
земље. Сада, након првих утисака, могу да на-

пишем неколико реченица о проблемима које ми има-
мо у Србији због недостатка кадра, лоших услова ра-
да, лоше организације.

Можда ће звучати претенциозно, јер сам до јуче ра-
дила у Србији, али заиста имам потребу да објасним
појединости и да представим добре стране рада у Ин-
тернационалној болници. 

Рад у тој болници захтева пре свега уједначавање
вештина које смо понели из домовине, поштовање про-
цедура болнице у којој смо запослени и поштовање пра-
вила државе у којој радимо. Након потписивања уго-
вора, обавезни смо да пратимо регулативу коју нам са-
општава менаџмент одељења на којем радимо. 

Менаџмент у сестринству у Интернационалној
болници подразумева постојање:

– директора сестринства (DON-Di rec tor of Nur -
sing), који је одговоран за савршено функциони-
сање свих медицинских сестара,

– заменик директора, 
– главне сестре одељења (HN – Head nur se),
– медицинске сестре едукатора одељења (NC-Nur -

se cli ni cian),
– одговорне сестре смена (Nur se in char ge),
– медицинске сестре ментори (Nur se pre cep tor),
– армија медицинских сестра (SN – staff nur se)
– медицинских сестара помоћница (Nur se aid). 

Поред свих ових медицинских сестара, у програм
рада улазе медицинске сестре са посебном
едукацијом из области збрињавања хируршких
рана (Wo und ca re nur se) и медицинске сестре од-
говорне за збрињавање пласираних интраваску-
ларних канила. Овде најпре мислим на каниле
које служе за вишемесечну примену лекова
(PICC). А да би све ове медицинске сестре мо-

гле да бораве поред пацијента, сваки минут неопход-
но је постојање помоћног особља. 

Послови су строго селектовани и свако зна шта тре-
ба да ради. Најважнију улогу играју сестре руководи-
оци, јер су оне заиста бог и батина и одговорне су за
све активности на одељењу. 

Са директором сестринства разговара једино глав-
на сестра одељења. Главна сестра одељења задужена
је за сву врсту координације, руковођења, организаци-
је, набавку, анализу рада, апсолутно за све. Главној се-
стри се не обраћамо како нам падне на памет, већ је она
последња у низу за решење проблема. 

Медицинска сестра едукатор особа је која нам да-
је задатке, проверава наш рад, проверава ниво знања,
упућује нас на додатну едукацију, која је обавезна и ко-
ја се спроводи сваког месеца. За неодлазак на едука-
цију морамо имати изузетно добар разлог. На едука-
цију се сестре позивају писмено и њихово присуство
се документује њиховим потписом и бројем који сва-
ки запослени има као број позиције на којој ради. Пред
сваку едукацију добија се писмени материјал који тре-
ба да се прочита и научи како бисмо били спремни за
едукацију. Едукација је изузетно озбиљна и њен при-
марни циљ је да сви запослени стекну неопходна зна-
ња како би могли да раде с пацијентом. Ниво знања из
наше земље потпуно је небитан за позицију на којој ће-
мо радити, али зато морамо да покажемо знање које смо
у својој земљи стекли. Ако постоје испади, знање пла-
ниране едукације ће те испаде надокнадити. После сва-

ке едукације следе провере знања. Медицинска
сестра едукатор је особа која га процењује и у до-
говору са главном сестром одлучује да ли треба
да останемо на том радном месту или ће наш уго-
вор бити прекинут. Поред обавезних едукација,
неопходно је савладати листу компетенција ко-
је се полажу пред едукатором. Број компетенци-

Шта и како раде медицинске сестре у Интернационалној болници у Ријаду (Саудијска Арабија)

НОВА ИСКУСТВА У УРЕЂЕНОМ СИСТЕМУ
Стандарди, акредитације, платни разреди, школовање...
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ја је огроман и доказ је способности за самостално оба-
вљање посла. Ако не савладамо компетенције и не до-
бијемо потпис, враћају нас кући и уговор се прекида.
Компетенције су: пласирање интравенских канила, при-
мена лекова, познавање лекова, познавање врсте рада
респиратора, познавање рада на шприц пумпама, ин-
фузионим пумпама и многе друге.

Медицинска сестра вођа смена одговорна је за све
што се у смени догађа. Она познаје све процедуре и до-
носи коначну одлуку о томе како ће се у појединим си-
туацијама поступити. 

Медицинска сестра ментор са сестром проводи са-
мо 10 смена, јер је неопходно знати како се у болни-
ци обавља посао. Након 10 смена, следи процена ме-
дицинске сестре едукатора и након тога остајемо са-
ми с пацијентом. 

Највећу армију чине медицинске сестре радилице.
У зависности од места рада, имају или једног (на при-
мер, у интензивној нези) или пет пацијената. О паци-
јенту знају све, непрекидно су поред пацијента и он је
збринут 24 сата. Лекара телефоном обавештавају о ста-
њу пацијента или лекар помоћу свог налога приступа
електронском картону за пацијента, у који се уписује
све што су сестре урадиле по систему НАНДА. На тај
начин се зна ко је, када је и зашто је нешто урадио. По-
ред електронске документације, број папирне докумен-
тације је огроман. Све се бележи. Након завршене сме-
не, сестре наредно пола сата предају смену. Поред по-
стеље пацијента прегледа се сваки папир и сестра ко-
ја прима смену потписује ко је смену предао и шта је
све затечено. Ако се пацијент транспортује у салу, ме-
дицинска сестра која је задужена за њега силази са па-
цијентом у операциони блок и предаје сестрински ра-
порт циркуларној медицинској сестри операционе

сале, која ће бити задужена за бригу око боле-
сника током интраоперативног збрињавања.
Медицинске сестре у операционој сали наста-
вљају даље сестрински рапорт, који се затим на-
кон пријема пацијента у интензивну негу, пре-
даје сестрама интензивистима. Ниво знања ко-
је свака медицинска сестра мора да поседује за-
пањује: од комплетног познавања ЕКГ, до начи-
на дозирања лекова, калкулације лекова по те-
лесној маси и телесној површини, врсте лекова,
нежељених дејстава, начина оксигенотерапије,
рада респиратора, функционисања дренова,
пејсмејкера, балон-пумпе, EC MO машине, ста-
ња свести, скале бола и многе друге ствари. Ку-
риозитет рада ове установе је лечење деце и од-
раслих на истом месту, тако да је неопходно по-
знавати и педијатрију. 

Помоћници медицинских сестара су меди-
цинске сестре које се баве допуњавањем потро-
шеног материјала, припремом места за прихват
пацијената, вођење евиденције о томе шта је нео-
пходно на одељењу, раде по налогу медицинских
сестра. Њима је дозвољено да се удаљавају од
пацијента и брину о неколико соба или боксо-
ва. Њихова задужења су везана само за обезбе-

ђивање медицинских сестра поред пацијената. 
Што се тиче сменског рада, плаћања и других поје-

диности, рекла бих следеће: радна недеља је 44 сата.
У једном месецу може се имати 15 смена. Дневне и ноћ-
не смене су везане. По три ноћи или по три дана (12,5
сати је смена), па један или два дана одмора. Плаћање
сменског рада по варијанти „радила сам 10 ноћи“, не
постоји. Све је већ урачунато у плату. Празници се та-
кође не плаћају. За њих се добијају слободни дани. Пла-
та је разврстана по региону из којег долазе запослени.
Најбоље су плаћене сестре из Западне Европе и Аме-
рике, најлошије из Азије. Плата је редовна у минут. Пре-
ковремени рад се посебно плаћа, рад по позиву тако-
ђе. Може се десити да дођемо на посао и тог дана не-
мамо пацијента, па нас врате кући. Елективни опера-
тивни програм је дозвољен викендом и тада се плаћа,
међутим хитне операције се не плаћају. Због хитних смо
већ на послу и оне су урачунате у плату.

Већина сестара има факултетско образовање. Да би
се постао руководилац, треба имати мастер диплому
из сестринства и бити запослен дуже од пет година у
болници. За све позиције. 

Сада је у току акредитација болнице, која се овде
спроводи сваке године. Да би акредитација прошла, сви
запослени морају да буду ангажовани. Акредитација
подразумева постојање и поштовање стандарда рада
и она се најпре односи на безбедност пацијента, а за-
тим и на нормално функционисање установе. Да би јед-
на акредитација прошла, неопходни су одлични усло-
ви рада, одлична организација, неопходно људство са
својим компетенцијама како би пацијент на крају ле-
чења био задовољан. Зато су акредитације неопходне.

Ивана Стојковић

СЕСТРИНСТВО Број 45 • октобар-децембар 2015.
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Сажетак

Уздравственоваспитном раду са радноактивним
становништвом користимо различите методе

здравственог васпитања. Од методологије рада, одно-
сно избора и комбиновања различитих метода, зави-
си и успешност спровођења здравствених васпитних
интервенција.

Здравствено васпитање према СЗО јесте јасно фор-
мулисан и планирани рад за стицање знања и искуства
о сопственом здрављу и подразумева промену негатив-
них и примену позитивних навика и понашања у сва-
кодневном животу. Активно учење је метод у коме
учесници активно учествују у читавом процесу учења,
доношења одлука и практичном оспособљавању да на-
учено примене у понашању и свакодневном животу.

Обуком за безбедан и здрав рад чува се и унапређу-
је здравствено стање радника. Запослени стичу знање
како да правилно и безбедно раде, како да препознају
ризик и да се с њим суоче и сачувају своје здравље, а
тиме и свој радни потенцијал. Обука има поливалент-
ни интерес, интерес послодавца који испуњава закон-
ске обавезе и повећава продуктивност своје фирме,
интерес радника који чувају свој радни потенцијал и
здравствено стање и општи интерес који се огледа у
расту опште продуктивности.

Abstract

In the health educational work with labor force use
different methods of health education. From method-

ology, and selection and combination of different methods,
depending on the success of the implementation of the
health educational intervention.

Health Education WHO is clearly formulated and
planned work for the knowledge and experience of their own
health, and involves a change in the use of positive and neg-
ative habits and behavior in everyday life. Active learning
is a method in which participants actively involved in the
whole process of learning, decision making and practical
training to teach application behavior and everyday life.

Training for safe and healthy work preserves and im-
proves the health status of workers. Employees acquire
knowledge on how to properly and safely operate, how to
identify risks and to confront them and to preserve their
health and thus their working potential. The training is poly-
valent interest, the interest of an employer who meets the
legal obligations and increase the productivity of their com-
pany, the interest of the workers who maintain their em-
ployment potential and the state of health and the gener-
al interest which is reflected in the growth of overall pro-
ductivity.
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1. Увод

Уздравственоваспитном раду са радноактивним
становништвом користимо различите методе

здравственог васпитања. Од методологије рада, одно-
сно избора и комбиновања различитих метода зависи
и успех спровођења здравствених васпитних интервен-
ција. Методи које користимо у раду треба прилагоди-
ти образовном и културном нивоу људи с којима се ра-
ди, али и проблемима и узрасту који се третира.

Здравствено васпитање према СЗО јесте јасно фор-
мулисан и планирани рад за стицање знања и искуства
о сопственом здрављу. То је процес активног учења и
оспособљавања појединца, породице и заједнице да се
користе знањем о психичком, физичком и социјалном
здрављу с циљем да се изгради правилан однос пре-
ма здравом начину живота.

Здравствено васпитање подразумева промену негатив-
них и примену позитивних навика и понашања у свакоднев-
ном животу. Да би здравствено васпитање дало најбоље
резултате, мора да постоји активно учење. Активно уче-
ње је метод у коме учесници учествују током процеса уче-
ња, доношења одлука и практичног оспособљавања да на-
учено примене у понашању и свакодневном животу.

Безбедност и здравље на раду јесте обезбеђивање та-
квих услова на раду којима се што више смањују по-
вреде на раду, професионална обољења и обољења у
вези са радом и који стварају претпоставку за потпуно
физичко, психичко и социјално благостање запослених. 

Стратегијом Европске уније у области здравља и без-
бедности на раду (Брисел, 2008) усвојен је глобални
приступ добробити на раду. Та стратегија треба да по-
бољша квалитет рада, а безбедност на раду и здраво
радно окружење схваћени су као једна од кључних ком-
поненти те стратегије.

2. Промоција здравља
на радном месту

Активно становништво, радну снагу, чине сва за-
послена и незапослена лица између 19 и 65 година. Око
45% светске популације од 19. до 65. године припада

радно активном становништву. Здрава радна снага је
од виталне важности за економско напредовање једне
земље. Здравље на радном месту подразумева ефекте
услова рада на соматско и ментално здравље и радну
способност радника. Активност промоције здравља на
радном месту није само надзор здравственог стања већ
и побољшање социјалних прилика, хигијене рада, ор-
ганизације рада и сузбијање фактора стреса на раду. 

Остваривање идеје промоције здравља могуће је у
сарадњи са:

• послодавцима, 
• запосленима, 
• медицинским стручњацима из области медицине

рада, 
• парамедицинским сектором (социјална служба, ти-

мови заштите на раду, јавне и комуналне службе), 
• ширим друштвено-политичким заједницама.

Главни програм промоције здравља односи се на
стрес, физичку активност, правилну и здраву исхрану,
пушење, алкохол, дрогу и хроничне незаразне болести.
Побољшање услова на раду обухвата елементе радне
средине (бука, микроклима, ергономски фактори, ди-
зајн радног места и насиље на радном месту). Друштве-
но окружење као што су: међуљудски односи, доноше-
ње одлуке, политика и пракса управе и односи са за-
посленима умногоме утичу на здравље радника. 

Код нас не постоји национални програм промоције
здравља на раду. Институт за медицину рада Србије је,
у сарадњи са Министарством здравља Републике Срби-
је, направио програм „Промоција здравља радно актив-
ног становништва”, а он је део пројекта „Програм јав-
ног здравља у функцији здравог радника”. Тим пројек-
том обухваћени су запослени на радним местима са по-
вишеним ризиком у здравственим установама.

3. Превентивне активности
на радном месту

Према законским решењима, кључну улогу у пре-
вентивним активностима имају:

1. Послодавац, чије обавезе истовремено предста-
вљају права запослених у вези са спровођењем ме-
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ра безбедности и здравља на раду. Дужан је да
обезбеди превентивне мере ради заштите живота
и запослених и да за њихову примену обезбеди по-
требна финансијска средства; да донесе акт о про-
цени ризика у писаном облику за сва радна места
и да утврди начин и мере за њихово отклањање.

2. Запослени, који има право и обавезу да се пре по-
четка рада упозна са мерама безбедности и здра-
вља на раду на пословима за које је одређен и да
се оспособљава за њихово спровођење. 

3. Служба медицине рада учествује у:
• идентификацији и процени ризика на радном

месту и радној околини приликом израде акта
о процени ризика, 

• упознаје запослене са ризицима за здравље ко-
ји су повезани са њиховим радом,

• утврђује посебне здравствене способности за запо-
слене на радним местима са повећаним ризиком,

• обавља претходне и периодичне лекарске пре-
гледе запослених на радним местима са пове-
ћаним ризиком,

• саветује послодавца у избору и тестирању сред-
става и опреме за личну заштиту на раду.

4. Лице за безбедност и здравље на раду учествује
у свим активностима, од израде акта о процени
ризика, до свакодневне контроле и праћења при-
мењених мера безбедности и здравља на раду.

5. Представници запослених за безбедност и здра-
вље на раду (Одбор – ако има више од 50 запосле-
них, најмање три члана) учествују у разматрању
свих питања која се односе на спровођење мера
безбедности и здравља на раду.

4. Разматрање безбедности на раду

У складу са одредбама Закона о безбедности и здра-
вља на раду Управа за безбедност и здравље на раду

има основну обавезу да се стара о хармонизацији –уса-
глашавању прописа са Европском унијом. Управа ор-
ганизује полагање стручних испита, прикупљање и ана-
лизу података о повредама на раду, професионалним
обољењима, болестима у вези са радом, појавама ко-
је утичу на здравље запослених. Врши надзор над за-
конитошћу рада правних лица и предузетника, едука-
цију запослених послодаваца, лица за безбедност и
здравље на раду и других. Информише јавност о ста-
њу у области безбедности и здравља на раду, подсти-
че образовање и развијање културе рада у области без-
бедности и здравља на раду. Постоји више правилни-
ка за безбедан и здрав рад:

1. Правилник за безбедан и здрав рад при излага-
њу електромагнетном пољу,

2. Правилник о превентивним мерама за безбедан и
здрав рад при излагању вештачким оптичким
зрачењима,

3. Правилник о превентивним мерама при кори-
шћењу опреме за рад,

4. Правилник о уређењу градилишта,
5. Правилник о безбедности и здрављу на раду код

запослених који су изложени ризику услед екс-
плозије гасова,

6. Правилник о превентивним мерама за безбед-
ност и здравље на раду при коришћењу средста-
ва и опреме за личну заштиту на раду,

7. Правилник о превентивним мерама за безбед-
ност и здравље на раду при излагању хемијским
материјама,

8. Правилник о претходним и периодичним прегле-
дима.

5. Медицински део

У 2012. години Управа за безбедност и здравље на
раду добила је 6.771 извештај о повредама на раду и



22
СТРУЧНИ РАДОВИ

СЕСТРИНСТВО Број 45 • октобар-децембар 2015.

PROFESSIONAL WORKS

професионалним обољењима. Од тог броја 6.765 из-
вештаја се односило на повреде на раду, а 6 извешта-
ја на професионална обољења. Од укупног броја до-
стављених извештаја о повредама на раду којих има
6.765 смртних повреда на раду је било шест, тешких
повреда 818, тешких повреда приликом доласка на по-
сао и одласка с њега 11 и лаких повреда 5.930. 

Највећи број смртних и тешких повреда на раду за-
бележен је у следећим делатностима:

• индустрија и рударство – 35,32%,
• здравство и социјална заштита – 13,83%,
• саобраћај и везе – 8,74%,
• грађевинарство – 5,46%.

Повреде на раду најчешће се дешавају у објектима
где се обавља рад и у помоћним просторијама, прили-
ком употребе алата за обављање посла и на машина-
ма и уређајима.

Најчешћи узрок повреда на раду представља непри-
мењивање посебних правила безбедности на раду, из-
вођење радних операција на начин супротан правили-
ма безбедности на раду и замор запослених од тешког
и прекомерног рада и недовољног одмора.

Најчешће повреде на раду јесу:
• преломи – 56,07%,
• остале ране – 8,25%,
• контузије и нагњечења – 6,19%.

Преглед повреда на раду према повређеном делу тела:
• глава – 6,67% (повреде ока),
• труп – 9,34% (грудни кош и вишеструке повреде

трупа),
• руке – 46,24% (повреде шаке),
• ноге – 27,55% (повреде стопала).

Највише повреда на раду догодило се током поне-
дељка (20,15%), а најмање у данима викенда. Такође,

подела према полу говори да се мушкарци знатно че-
шће повређују него жене. 

Професионална обољења према Правилнику о
утврђивању професионалних обољења могу бити:

• болести проузроковане хемијским дејством (мета-
ли и металоиди, гасови, растварачи и пестициди),

• болести проузрокован физичким дејством,
• болести проузроковане биолошким факторима,
• болести плућа,
• болести коже,
• малигне болести.

Најчешће професионалне болести у Србији су бо-
лести коже, бронхијална астма и вибрациона болест,
док се малигне болести најчешће јављају као последи-
ца изложености јонизујућим зрачењима. 

Носиоци здравственоваспитног програма су инсти-
тути, заводи и диспанзери медицине рада. У оквиру њих
раде лекари, специјалисти медицине рада и специјали-
сти осталих грана медицине – кардиолог, офталмолог,
орл, неуролог и ортопед. Заједно с њима раде и меди-
цинске сестре, психолози, инжењери заштите на раду,
технолози, биолози, физичари, хемичари и лаборанти. 

Институт за медицину рада Србије релевантна је уста-
нова за здравствену заштиту радно активног становни-
штва и заштиту од јонизујућих и нејонизујућих зраче-
ња, професионално изложеног становништва. У окви-
ру здравствене делатности спроводе се превенција, ди-
јагностика, терапија и рехабилитација професионалних
болести, болести у вези са радом и повреда на раду.

Општи циљ здравственоваспитног рада јесте уна-
пређивање здравља радно активног становништва
стицањем позитивних навика и ставова и мењање ри-
зичних облика понашања. Ту спада и спровођење спе-
цифичних и неспецифичних мера из превенција про-
фесионалних обољења, болести у вези са радом и по-
вреде на раду. Циљ је подизање нивоа свести о лич-
ној одговорности сваког запосленог.

Обука за безбедан и здрав рад укључује упознава-
ње радника са опасностима и штетностима на сваком
радном месту појединачно, превенисане мере ради за-
штите здравственог стања запослених, промоцију
здравља и значај смањења фактора ризика за настанак
професионалних обољења и болести у вези са радом.

6. Закључак

Обуком за безбедан и здрав рад чува се и унапре-
ђује здравствено стање радника. Запослени стичу
знање о томе како да правилно и безбедно раде, како
да препознају ризик и да се с њим суоче и сачувају сво-
је здравље, а тиме и свој радни потенцијал. Обука има
поливалентни интерес, интерес послодавца, који ис-
пуњава законске обавезе о повећава продуктивност сво-
је фирме, интерес радника, који чувају свој радни по-
тенцијал и здравствено стање, и општи интерес, који
се огледа у расту опште продуктивности.

7. Ли те ра ту ра

1. Кекуш, Д. (2009): Здравствено васпитање, Београд:

Digital Art.

2. Свет рада, Vol. 10, број 4/2013, Златни пресек, Београд:

392–397.
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Иван ка Аџић је Сред њу ме ди цин ску
шко лу за вр ши ла у Зе му ну, где је

1980. го ди не и ди пло ми ра ла на Ви шој
ме ди цин ској шко ли. На Фа кул те ту за
ме наџ мент у здрав ству и Фа кул те ту за
ме наџ мент у бан кар ству ди пло ми ра ла је
2006. го ди не у Бе о гра ду . 

Пост ди плом ске – ма стер сту ди је ус-
пе шно је за вр ши ла 2009. го ди не на Фа кул-
те ту за др жав ну упра ву и ад ми ни стра-
ци ју и од бра ни ла ма стер рад са те мом:
Уло га и зна чај здрав стве ног оси гу ра ња
у уна пре ђе њу здра вља ста нов ни штва Ре-
пу бли ке Ср би је.

Пост ди плом ске – док тор ске сту ди је успе шно је за-
вр ши ла 2014. го ди не на Фа кул те ту за кул ту ру и ме ди -
је. Те ма док тор ске те зе би ла је: Уло га од но са с јав но -
шћу у уна пре ђе њу ра да Кли нич ког цен тра Ср би је.

Про фе си о нал ну ка ри је ру за по че ла је на не ка да шњој
Ин тер ној А кли ни ци, за тим на Ин сти ту ту за алер го-
ло ги ју и иму но ло ги ју КЦС, где је би ла глав на се стра
од 1995. до 2009. го ди не. Функ ци ју глав не се стре Кли-
нич ког цен тра Ср би је ве о ма је успе шно оба вља ла од
2002. до 2009. го ди не.

Од 2010. го ди не оба вља функ ци ју на чел ни це Сек то-
ра за људ ске ре сур се Цен тра за НИР Кли нич ког цен тра
Ср би је. Уче ство ва ла је у струч ном ра ду про јек та Ме-
наџ мент и ор га ни за ци ја здрав стве не не ге, на ме ње ног
ме ди цин ским се стра ма Ре пу бли ке Ср би је у ор га ни за ци -
ји Европ ске уни је, Ми ни стар ства здра вља, Ме ди цин ског
фа кул те та у Бе о гра ду и Кли нич ког цен тра Ср би је. 

Ак тив но је уче ство ва ла у ор га ни за ци ји и ре а ли за ци -
ји струч них те ма кон гре са и сим по зи ју ма Удру же ња ме-
ди цин ских се ста ра, тех ни ча ра и ба би ца Ре пу бли ке Ср -
би је, као мо де ра тор, пред сед ник Струч ног од бо ра и пре-
да вач. Ду го го ди шњи је члан струч ног и на уч ног од бо ра,
те ко ор ди на тор сек циј ског ра да Удру же ња.

Аутор је ве ли ког бро ја струч них ра до ва пред ста в-
ље них у зе мљи и ино стран ству и струч них те ма (курс,
тест, струч ни са ста нак), ко је је акре ди то вао Здрав-
стве ни са вет Ре пу бли ке Ср би је у окви ру оба ве зне кон-
ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је на ме ње не док то ри ма,
ме ди цин ским се стра ма и здрав стве ним тех ни ча ри ма.

Иванка Аџић, Центар за научноистраживачки
рад, образовно-наставну делатност и људске

ресурсе КЦС, и Влада Радак, Центар за НИР, КЦС

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА

СЕСТРИНСТВА И БАБИШТВА

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КРОЗ

ВИЗИЈУ УДРУЖЕЊА

Ivanka Adzic, Center for research, educational 
and teaching activities and human resources of the

CCS, and Vlada Radak, Center for NIR, KCS

DEVELOPMENT STRATEGY

FOR NURSING AND 

MIDWIFERY IN SERBIA

THROUGH VISION 

ASSOCIATION

M e di cal se con dary school in Ze-
mun, whe re she gra du a ted in

1980 at the Me di cal Col le ge. At the Fa -
culty of He alth Ma na ge ment and the Fa -
culty of Ma na ge ment in the Ban king Sec-
tor in Bel gra de, gra du a ted in 2006.

Post gra du a te ma ster stu di es suc cess-
fully com ple ted in 2009 at the Fa culty of
of sta te ad mi ni stra tion and me na ge ment
and de fen ded her Ma ster’s the sis on the
to pic: The ro le and im por tan ce of he alth
in su ran ce in im pro ving the he alth of the
po pu la tion of the Re pu blic of Ser bia. 

Post gra du a te- PhD stu di es suc cessfully com ple ted in
2014 at the Fa culty of Cul tu re and Me dia, doc to ral the-
sis to pic: The ro le of pu blic re la ti ons in im pro ving the
work of the Cli ni cal Cen ter of Ser bia.

Pro fes si o nal cu rry be gan on the for mer In ter nal “A”
cli ni cal, then at the In sti tu te of Al ler go logy and Im mu no l-
ogy, Cli ni cal Cen ter of Ser bia,whe re she was head nur se
from 1995 to 2009. The fun ction of the head nur se of the
Cli ni cal Cen ter of Ser bia was suc cessfully per for med du -
ring the pe riod from 2002 to 2009.

Sin ce 2010 he has been the head of the De part ment of
Hu man Re so ur ces, the Cen ter for NIR, Cli ni cal Cen ter of
Ser bia. She par ti ci pa ted in the pro fes si o nal work of the pro j-
ect Ma na ge ment and or ga ni za ci ja he alth ca re, in ten ded
for nur ses Re pu blic of Ser bia, or ga ni zed by the Euro pean
Union, the Mi ni stry of He alth, the Me di cal Fa culty in Bel-
gra de and Cli ni cal Cen ter of Ser bia.

He ac ti vely par ti ci pa ted in the or ga ni za tion and im ple-
men ta tion of pro fes si o nal the me of the con gress and sym-
po si um of the As so ci a tion of Nur ses, Tec hni ci ans and Mid-
wi ves of Ser bia, as a mo de ra tor, pre si den tEx pert Com mit-
tee, and lec tu rer. He has been a mem ber of the Tec hni cal
and Sci en ti fic Com mit tee, as well as co or di na tor of an ar-
ti cu la ted work of the As so ci a tion.

Aut hor of nu me ro us sci en ti fic pa pers pre sen ted in the
co un try and abroad, as well as tec hni cal to pics (co ur se,
test, pro fes si o nal me e ting), ac cre di ted by the He alth Co -
un cil of the Re pu blic of Ser bia wit hin the fra me work of the
man da tory con ti nu ing me di cal edu ca tion de sig ned, dok-
tors,nur ses and he alth tec hni ci ans.
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Ви ше го ди на је члан уред ни штва ча со пи са „Се-
стрин ска реч”, у ко ме је об ја ви ла ве ли ки број струч-
них ра до ва, од ко јих је за па жен број об ја вљен у ино-
стра ним ин дек си ра ним ча со пи си ма.

Ве о ма је ак тив на у ор га ни за ци о ном и струч ном ра -
ду Удру же ња ме ди цин ских се стра, тех ни ча ра и ба би-
ца Ре пу бли ке Ср би је, где је 13. де цем бра 2014. го ди-
не, на ре дов ној из бор ној скуп шти ни, иза бра на на
функ ци ју пред сед ни це Удру же ња. Члан је на уч ног и ре-
дак ци о ног од бо ра, те пред сед ни ца Из вр шног и Струч-
ног од бо ра Удру же ња.

Про фе си о нал но зна ње и ис ку ство у пот пу но сти је
по све ти ла се стрин ској про фе си ји, са иде јом раз во ја
и уна пре ђи ва ња стру ке, за ко ју ула же по себ не на по-
ре као ду го го ди шњи де ле гат Ко мо ре ме ди цин ских се-
стра и здрав стве них тех ни ча ра Ре пу бли ке Ср би је ка -
ко би на гла си ла зна чај „ма лих ко ра ка” у по кре та њу
„уз ла зне пу та ње” се стрин ства Ср би је. 

For many years a mem ber of the edi to rial bo ard of the
jo ur nal “Nur sing af fa ir”, whe re he pu blis hed many sci-
en ti fic pa pers, of which a sig ni fi cant num ber pu blis hed in
in ter na ti o nal in de xed jo ur nals.

Very ac ti ve in the or ga ni za ti o nal and pro fes si o nal work
of the As so ci a tion of Nur ses and Mid wi ves Re pu blic of Ser-
bia, which is 13 De cem ber 2014, at a re gu lar elec tion to
the As sembly, was elec ted to the po si tion of pre si dent of
the As so ci a tion. He is a mem ber of the Sci en ti fic and Ed-
i to rial com mit tee as Pre si dent of the Exe cu ti ve Bo ard and
the Pro fes si o nal As so ci a tion.

Pro fes si o nal know led ge and ex pe ri en ce is com ple tely
de vo ted a pro fes sion, with the idea of   de ve lo ping and im-
pro ving the pro fes sion for which a spe cial ef fort as a long-
ti me de le ga te to the Cham ber of nur ses and he alth tec h-
ni ci ans of the Re pu blic of Ser bia, in or der to emp ha si ze
the im por tan ce of “small steps” in the la unch of “out put
path“ nur sing Ser bia .

Сажетак

Се стрин ство у Ре пу бли ци Ср би ји има да ле ко се -
жне ко ре не у исто ри ји од Ко сов ке Де вој ке и ње -

не пле ме ни то сти до по ла зни ка пр ве ге не ра ци је Ну диљ -
ске шко ле, ко ји су до би ли ди пло ме 20. ју на 1924. го ди-
не. Не по сред но по сле осни ва ња шко ле за се стре ну ди-
ље 1927. го ди не, оне су осно ва ле пр во Удру же ње се ста-
ра са име ном „Ју го сло вен ско дру штво ди пло ми ра них
се ста ра“, са се ди штем у Бе о гра ду. Дру штво је по сто -
ја ло све до 1939. го ди не, ка да је ње гов рад пре ки нуо по-
че так ра та. По сле Дру гог свет ског ра та ши ром Ју го сла-
ви је осни ва ју се но ве шко ле, али оне не обра зу ју са мо
ме ди цин ске се стре већ и дру ге про фи ле здрав стве них
рад ни ка. На кон то га, као и свих на ред них го ди на до да-
нас, у Ре пу бли ци Ср би ји се отва ра ју ви ше шко ле, у ко -
ји ма се обра зу ју се стре, а оне ко је су би ле из у зет но мо-
ти ви са не за вр ша ва ју сту ди је на срод ним фа кул те ти ма.
Ме ди цин ски фа кул те ти по след њих го ди на оства ру ју
про гра ме фа кул тет ског обра зо ва ња се ста ра. 

Се стрин ство Евро пе и све та је мо дер но, уре ђе но, за-
ко ном де фи ни са но, се стре су са ви со ким обра зо ва њем,
по треб ним ква ли фи ка ци ја ма, де ло кру гом ра да, ком пе-
тен ци ја ма и нео п ход ном нов ча ном на кна дом за рад. Ев-
ро па има раз ви је ну мре жу вла ди них се ста ра, од но сно
ше фо ва за се стрин ство у сво јим оде ље њи ма у ми ни стар -
стви ма здра вља. За раз ли ку од Евро пе, у Ср би ји ни је
пре по зна та по тре ба фор ми ра ња Оде ље ња за се стрин-
ство у Ми ни стар ству здра вља и име но ва ње се стре ше -
фа оде ље ња за се стрин ство са пу ним рад ним вре ме ном,
због че га гу би мо ко рак са на шим ко ле ги ни ца ма из Ев-
ро пе. Се стре европ ских зе ма ља ко је су сте кле услов и
ста тус кан ди да та за при сту па ње ЕУ ује ди ње не су и ор-
га ни зо ва не на на ци о нал ном ни воу. Са мим тим има ју
стра те ги ју раз во ја про фе си је, за кон ску пот по ру, тех нич-
ку по др шку и по моћ Европ ске ко ми си је за раз вој. Об-
ра зо ва ње ме ди цин ских се ста ра по Европ ској ди рек ти-
ви 2005–2036. по чи ње на кон за вр ше ног оп штег обра-
зо ва ња од де сет го ди на, сту ди је тра ју нај ма ње три го-
ди не, или 4.600 са ти те о риј ске и кли нич ке обу ке.

Ши ро ко рас про стра ње ни про бле ми се ста ра и ба би-
ца Ср би је зах те ва ју де ло твор не ре фор ме у се стрин ству

Abstract

Nur sing in the Re pu blic of Ser bia has long ro ots in
hi story as re la ted to Ko so vo girl and her ge ne ro -

sity and re spect to the first ge ne ra tion school of fe ring me
that has re ce i ved her do cu ment ju ne 1924. Af ter the esta -
blis hment of scho ols for nur ses are you of fe ring in 1927,
they for med First As so ci a tion of nur ses with the na me „Yu-
go slav So ci ety gra du a tes si ster“, with he a dqu ar ters in Bel-
gra de. The com pany exi sted un til 1939, when his work was
in ter rup ted by World War II. Тhroughout Yugo sla via fo -
un ded a new school, but they do not form only nur ses but
al so ot her pro fi les of he alth ca re wor kers. Af ter this and
all sub se qu ent years un til to day in the Re pu blic of Ser bia
open mo re scho ols in which to edu ca te nur ses, and tho se
we re ex tre mely mo ti va ted com ple te the ir stu di es at si m-
i lar fa cul ti es. Me di cal scho ols in pre vi o us years of im ple-
men ting the pro grams of uni ver sity edu ca tion of nur ses.

Si ster hood of Euro pe and the world is a mo dern, ful-
ly-equ ip ped, de fi ned by law, si sters ha ve a hig her edu ca-
tion, cle ar qu a li fi ca ti ons, sco pe of work, com pe ten ce and
ade qu a te mo ne tary com pen sa tion for job. Euro pe has de-
ve lo ped a net work of go vern ment nur ses, and nur sing bos -
ses in the ir de part ments in the Mi ni stry of He alth. Un li -
ke in Euro pe in Ser bia has re cog ni zed the need of for ma-
tion of the De part ment of Nur sing at the Mi ni stry of He -
alth and the ap po int ment of a si ster de part ment chi ef nur -
sing full ti me, so con se qu ently we lo se step with our col-
le a gu es from Euro pe. Si sters of Euro pean co un tri es that
ha ve ac qu i red the sta tus and the sta tus of can di da te for ac-
ces sion to the EU are uni ted and or ga ni zed at na ti o nal le -
vel. The re fo re a stra tegy de ve lop ment of the pro fes sion,
le gal sup port, tec hni cal sup port and as si stan ce to the Eu-
ro pean Com mis sion for de ve lop ment. Nur sing edu ca tion
un der the Euro pean Di rec ti ve 2005/36 starts af ter the com-
ple tion of ge ne ral edu ca tion of ten years, stu di es la sting
at le ast three years or 4600 ho urs, of the o re ti cal and cli n-
i cal tra i ning. 

Wi de spre ad and gro wing pro blems of nur ses and mid-
wi ves Ser bian re qu i re ef fi ci ent re forms in nur sing Ser bia
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Ср би је, о ко ји ма се го ди на ма го во ри и за ко ју је нео п -
ход но уче шће пред став ни ка са да шњих удру же ња. Ка -
да го во ри мо о ак тив но сти ма удру же ња и нео п ход ној по -
др шци др жа ве за ре а ли за ци ју ре фор ме се стрин ства, зна-
чај но је на гла си ти да је се стра ма у Ср би ји ва жно за јед-
ни штво. По треб но је, по угле ду на ко ле ге из Европ ске
уни је, усво ји ти стра те ги ју и за кон о се стрин ству и здрав-
стве ној не зи и на тај на чин де фи ни са ти обра зо ва ње, де-
ло круг ра да, про то ко ле, стан дар де, во ди че до бре прак-
се, се стрин ску до ку мен та ци ју и на чин ре а ли за ци је кон-
ти ну и ра не еду ка ци је. На кра ју се на ме ће и ло гич но пи-
та ње: Ко мо же по мо ћи се стрин ству Ср би је? Од го вор је
пот пу но ја сан. Се стре је ди но мо гу са ме се би по мо ћи
та ко што ће тим ски, за јед но, без има ло су је те, упо тре-
би ти сво је нај бо ље про фе си о нал це, ко ји ће по ка за ти
упор ност у тра же њу оства ри ва ња на ве де них зах те ва од
ре ле вант них ин сти ту ци ја, без од у ста ја ња.

Кључ не ре чи: се стрин ство, обра зо ва ње, ди рек ти-
ва, удру же ње, за кон, стра те ги ја. 

di scus sed for many years each which re qu i res the par ti ci-
pa tion of re pre sen ta ti ves of the exi sting As so ci a tion. It is
im por tant to emp ha si ze that the si sters Ser bia is very im-
por tant fel low ship when we talk abo ut the As so ci a tion’s ac-
ti vi ti es and re qu i res go vern ment sup port for the im ple men-
ta tion of the re form of nur sing. It sho uld be mo de led on co -
un ter parts from the Euro pean Union to adopt the Stra tegy
and the Law on Nur sing and he alth ca re, and thus de fi ne,
edu ca tion, sco pe of work, pro to cols, stan dards, good prac-
ti ce gu i de li nes, nur sing do cu men ta tion and the re a li za tion
of con ti nu ing edu ca tion. In the end it im po ses a lo gi cal qu -
e sti on, who can help nur sing Ser bia? The an swer is cle ar.
The si sters can only help them sel ves by ma king the te am
to get her wit ho ut any va nity use its best pro fes si o nals to de -
mon stra te per si sten ce in se e king im ple men ta tion of the abo -
ve re qu est from the re le vant in sti tu ti ons, wit ho ut gi ving up.

Key words: nur sing, edu ca tion, di rec ti ves, as so ci a tion,
law, stra tegy.
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Се стрин ство у Ср би ји 
то ком исто ри је

Се стрин ство у Ре пу бли ци Ср би ји има да ле ко се жне
ко ре не у исто ри ји, од Ко сов ке Де вој ке и ње не пле ме-
ни то сти до по ла зни ка пр ву ге не ра ци је Ну диљ ске шко-
ле, ко ји су до би ли ди пло ме 20. ју на 1924. го ди не.

„То га да на одр жа на је јед на ма ла, али по зна ча ју сјај -
на све ча ност у шко ли за ну ди ље“, на пи сао је др Ру ви-
дић, пред сед ник Од бо ра шко ле у „Слу жбе ном гла сни-
ку“. За хва љу ју ћи мис Њут но вој, гђи ци Ро бин сон,
пред став ни ку аме рич ке ми си је у Ср би ји и пи то ми ца -
ма шко ле, би ра ним ре чи ма обра тио се др Штам пар, на-
чел ник Ми ни стар ства здра вља: „Да нас из ла зи Пр во ко -
ло свр ше них уче ни ца ну ди ља из ове шко ле, ко је су сте -

кле зва ње пра вих ква ли фи ко ва них ну ди ља. Циљ ове
шко ле је сте да спре ми струч ни са ни тет ски пер со нал,
ну ди ље за здрав стве ну слу жбу у са ни тет ским уста но-
ва ма и на ро ду. Ова шко ла ће у бу ду ће би ти ра сад ник
здрав стве не кул ту ре у на шем на ро ду.“

Не по сред но по сле осни ва ња шко ле за се стре ну ди ље
1927. го ди не, оне су осно ва ле пр во удру же ње се ста ра са
име ном „Ју го сло вен ско дру штво ди пло ми ра них се ста ра“,
са се ди штем у Бе о гра ду. Дру штво је по сто ја ло све до 1939.
го ди не, ка да је ње гов рад пре ки нуо по че так рат.

Ор га ни зо ва ње дру штва би ло је ре гу ли са но Уред бом
о ра ду по моћ ног осо бља у Јав ној и при ват ној слу жби, об -
ја вље ном у „Слу жбе ном гла сни ку“, члан 11. Ми ни стар -
ства на род ног здра вља Ср би је, 27. ма ја 1938. го ди не.

За јед ну стру ку мо же би ти осно ва но са мо јед но
удру же ње за це лу зе м-
љу а оно се мо же де ли-
ти на сек ци је по ба но-
ви на ма. Члан ство у
овим удру же њи ма је
оба ве зно.

Дру штво је 1934. го-
ди не из да ло свој пр ви
ча со пис „Се стрин ска
ри јеч“, ко ји је штам-
пан у За гре бу. Тек сто ве
за ча со пис пи са ле су
се стре из свих ре пу бли-
ка и ба но ви на.

По сле Дру гог свет-
ског ра та ши ром Ју го-
сла ви је осни ва ју се но -
ве шко ле, али оне не
обра зу ју са мо ме ди цин-
ске се стре већ и дру ге
про фи ле здрав стве них
рад ни ка (ла бо ран те, са-
ни тар ске тех ни ча ре и
дру ге). Схва та ју ћи оз-
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биљ ност здрав стве них про бле ма по пу ла ци је и ње гов ути-
цај на дру штве ни раз вој, та да шње вла сти уве ле су ра-
ди кал не про ме не у обра зо ва њу ме ди цин ских се ста ра.

Вре ме из ме ђу 1951. и 1958. го ди не зна чај но је и по
ме ри ли ма са вре ме ног обра зо ва ња ме ди цин ских се ста-
ра. Обра зу ју се три ни воа осо бља за не гу: бол ни чар,
ме ди цин ска се стра са сред њом струч ном спре мом и ме-
ди цин ска се стра са ви шом струч ном спре мом.

У Ре пу бли ци Ср би ји, у Бе о гра ду, отво ре не су три
ви ше шко ле: Ви ша шко ла за ме ди цин ске се стре при Цр -
ве ном кр сту за рад у при мар ној здрав стве ној за шти ти,
Ви ша шко ла за ме ди цин ске се стре при ВМА – ЈНА за
рад у вој ним уста но ва ма и Ви ша шко ла за ме ди цин ске
се стре оп штег сме ра. При ли ком упи са за кан ди да те су
ва жи ли ве о ма стро ги кри те ри ју ми.

Пр ва иде ја о фа кул тет ском обра зо ва њу се ста ра по-
те кла је од се ста ра ви зи о на ра Дру штва се ста ра при Са-
ве зу здрав стве них рад ни ка на че лу са Жа ном Алек сић,
Ве ри цом Ћор лу ка, Ол гом Ра па јић и мно гим дру гим се-
стра ма. По тре ба за ви со ким обра зо ва њем се ста ра
дав но је пре по зна та, утро ше но је до ста вре ме на, сна-
ге, во ље и зна ња, уз са чи њен ела бо рат о обра зо ва њу
се ста ра на фа кул тет ском ни воу, али, на жа лост, ни је би -
ло раз у ме ва ња. Ме ди цин ске се стре Ср би је ко ји ма је
циљ сти ца ња зна ња на ни воу ви со ког обра зо ва ња мо -
гу сво је шко ло ва ње на ста ви ти на ме ди цин ском, де фек-
то ло шком и дру гим фа кул те ти ма..

Се стрин ство у Евро пи – 
се стрин ство у Ср би ји

Је дан од сва ких 145 гра ђа на Евро пе се стра је или
ба би ца.

Се стрин ство као про фе си ја има осно ву у исто ри ји
и об у хва та три основ не те ме: фо кус на очу ва њу и вра -
ћа њу здра вља, бор ба за до бро бит оних ко ји су угро же-
ни и слу жба дру штву, од но сно за јед ни ци. 

Се стрин ство Евро пе и све та је мо дер но, уре ђе но, за-
ко ном де фи ни са но. Се стре има ју ви со ко обра зо ва ње,
по треб не ква ли фи ка ци је, де ло круг ра да, ком пе тен ци -
је и нео п ход ну нов ча ну на кна ду за рад. Сва мо дер на
удру же ња се стрин ства у све ту пу но прав ни су чла но-
ви Ме ђу на род ног са ве та се ста ра – ICN. На тај на чин
сте кла су пра во да кре и ра ју гло бал ну по ли ти ку се стрин-
ства, сво је про фе си о нал не ста во ве, обра зо ва ње, раз вој
и ре ша ва ње мно гих ста ту сних пи та ња. 

Се стрин ство у Ср би ји ни је уре ђе но, за ко ном де фи ни-
са но, без по треб них је ква ли фи ка ци ја, де ло кру га ра да, ком-
пе тен ци ја и са из у зет но ма лим про цен том обра зо ва них
се ста ра и ба би ца на ви шим и ви со ким шко ла ма. 

За раз ли ку од мо дер ног, на пред ног се стрин ства у Ев-
ро пи и све ту, се стре Ср би је ни су је дин стве не ка да је
у пи та њу члан ство у ICN и члан ство на на ци о нал ном
ни воу, та ко да сви на по ри за за сту па ње про фе си о нал -
них ста во ва ни су ја сни и не ма ју кре ди би ли тет.

Се стре Ср би је од ла зе у раз ви је не др жа ве, та ко да
се стрин ство Ср би је гу би обра зо ва не, ква ли тет не, мла-
де се стре, од ко јих се оче ку је да бу ду но си о ци ре фор-
ме се стрин ства у на шој др жа ви.

Евро па има раз ви је ну мре жу вла ди них се ста ра, од-
но сно ше фо ва за се стрин ство у сво јим оде ље њи ма у
Ми ни стар ству здра вља.

За раз ли ку од Евро пе, у Ср би ји ни је пре по зна та по-
тре ба фор ми ра ња Оде ље ња за се стрин ство у Ми ни стар -
ству здра вља и име но ва ње се стре ше фа оде ље ња за се-
стрин ство са пу ним рад ним вре ме ном, због че га гу би-
мо ко рак са на шим ко ле ги ни ца ма из Евро пе. 

Се стре европ ских зе ма ља ко је су сте кле услов и ста-
тус кан ди да та за при сту па ње ЕУ ује ди ње не су и ор га-
ни зо ва не на на ци о нал ном ни воу. Са мим тим има ју стра-
те ги ју раз во ја про фе си је, за кон ску пот по ру, тех нич ку
по др шку и по моћ Европ ске ко ми си је за раз вој. 

Се стре Ср би је ни су је дин стве не ка да је реч о пи та-
њи ма на ци о нал ног ин те ре са за се стрин ство, а члан-
ством у број ним но во фор мо ра ним се стрин ским удру-
же њи ма гу бе за јед нич ку сна гу, та ко да на по ри и за ла-
га ња за уна пре ђи ва ње се стрин ства оста ју на до бро вољ-
ној ак ци ји по је ди на ца.

У Ко мо ри ме ди цин ских се ста ра и здрав стве них тех-
ни ча ра Ср би је члан ство се ста ра за ко ном је де фи ни са-
но и оба ве зу је. Се стре и ба би це оче ку ју од Ко мо ре да
као ре гу ла тор ног те ла ко је по сто ји де вет го ди на уна-
пре ди, по кре не и спро ве де про ме не и ре гу ли ше пи та-
ња од ин те ре са за раз вој се стрин ства Ср би је. Ме ђу тим,
ре зул та ти го во ре да смо још на по чет ној по зи ци ји и да
је нео п ход но на пра ви ти ви ше ма лих ко ра ка ка ко би био
учи њен ве ли ки ко рак у се стрин ству Ср би је. Оте жа ва -
ју ћа окол ност је што се стре у Ср би ји, за раз ли ку од ко-
ле ги ни ца у Евро пи, има ју сво ју ко мо ру, а на ша је за -
јед но са дру гим про фи ли ма здрав стве них рад ни ка. 

Се стре Евро пе и све та рав но прав но уче ству ју у кре -
и ра њу си сте ма здрав стве не за шти те и си сте ма обра зо-
ва ња и про фе си о нал ног ста ту са се ста ра и ба би ца. При-
ме ра ра ди се стре су у по зи ци ји ми ни ста ра, се кре та ра у
Ми ни стар ству здра вља, ди рек то ри бол ни ца, на чел ни-
ци у се стрин ској слу жби. Тhе le eds te ac hing ho spi tals trust
је дан је од нај ве ћих у Ве ли кој Бри та ни ји, са 14.000 за-
по сле них, ко ји обез бе ђу је трет ман за око ми ли он па ци -
је на та го ди шње, а глав ни из вр шни ру ко во ди лац је се-
стра, ко ја но си укуп ну од го вор ност за рад у цен тру.

Се стре Евро пе и све та има ју ор га ни зо ва ну слу жбу
здрав стве не не ге, за кон о се стрин ству, кри те ри ју ме,
стан дар де, нор ма ти ве, ве ће мо гућ но сти за обра зо ва ње
и кон ти ну и ра но уса вр ша ва ње, за по шља ва ње сход но об-
ра зо ва њу, те по треб не усло ве за рад, со ци јал ни и дру -
штве ни ста тус.

У Евро пи је усво јен и при ме њив Европ ски ква ли фи-
ка циј ски оквир (engl. EQF - Euro pean Qu a li fi ca ti ons Fra -
me work) – ин стру мент ус по ста вља ња ква ли фи ка ци ја
усме рен та ко да де лу је као сред ство пре по зна ва ња и ра-
з у ме ва ња ква ли фи ка ци ја из ме ђу на ци о нал них (или
сек тор ских) ква ли фи ка циј ских окви ра, док је На ци о нал-
ни ква ли фи ка циј ски оквир (engl. NQF - Na ti o nal Qu a -
li fi ca ti ons Fra me work) ин стру мент ус по ста вља ња ква ли-
фи ка ци ја сте че них у од ре ђе ној зе мљи, ко јим се да ју ос-
но ве за ја сно ћу, при сту па ње, про ход ност, сти ца ње и ква-
ли тет ква ли фи ка ци ја. За зе мље ко је су кан ди да ти за члан-
ство у ЕУ EQF и NQF мо ра ју би ти уса гла ше ни. 
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Се стрин ство у Ср би ји да нас 

Нај ва жни ји за да ци здрав стве не не ге за го ва ра ју за-
шти ту око ли не, ис тра жи ва ње, уче ство ва ње у кре и-
ра њу здрав стве не по ли ти ке, ме наџ мен та и си сте ма
обра зо ва ња, ICN.

Ре фор ме здрав стве ног си сте ма Ср би је, ко је су за-
по че ле 2000. го ди не, ути ца ле су на то да Ми ни стар ство
здра вља пре по зна по тре бу за име но ва ње се стре са вет-
ни ка ми ни стра здра вља за здрав стве ну не гу и фор ми-
ра ње Рад не гру пе за уна пре ђи ва ње здрав стве не не ге.

У ма ју 2009. го ди не ми ни стар здра вља до нео је од-
лу ку о обра зо ва њу Ре пу блич ке струч не ко ми си је за
здрав стве ну не гу (РСК), са за дат ком да из ра ди пред лог
На ци о нал не се стрин ске стра те ги је, да је уса гла си са Ев-
роп ском стра те ги јом, уче ству је у про це су до но ше ња и
ино ви ра ња за кон ске ре гу ла ти ве у се стрин ству. Фор ми-
ра њем РСК за здрав стве ну не гу, чи ји је пред сед ник ле-
кар, пре ста је да ра ди Рад на гру па за здрав стве ну не гу
и гу би се ме сто се стре са вет ни ка ми ни стра здра вља.

Го ди не 2013. Ми ни стар ство здра вља фор ми ра но -
ву Ре пу блич ку струч ну ко ми си ју за здрав стве ни не гу,
ко јом пред се да ва се стра, са истим за да ци ма као и пре-
т ход на, али се стрин ство Ср би је још не осе ћа ино ва ци -
је у стру ци и не ма Стра те ги ју раз во ја про фе си је.

Удру же ње се ста ра, тех ни ча ра и ба би ца Ре пу бли ке
Ср би је пре по зна ло је по тре бу за јед ни штва у се стрин-
ству ра ди ре ша ва ња зна чај них про фе си о нал них про-
бле ма, та ко да је се стрин ским удру же њи ма у Ср би ји
по ну ди ло пот пи си ва ње Спо ра зу ма о са рад њи. Спо ра-
зум су пот пи са ли УМСТ Кли нич ког цен тра Ср би је „Се-
стрин ство“, УИНАРС, „Бе ло ср це“ Ниш и Удру же ње
кар ди о ва ску лар них се ста ра Ср би је. Пот пи сни ци Спо-
ра зу ма за јед но уче ству ју у струч ним и про фе си о нал -
ним ак тив но сти ма, зах те ви ма и пла ни ра ним са стан ци-
ма ка да су у пи та њу ин сти ту ци је Ми ни стар ства здра -
вља, про све те, Се кре та ри јат за здрав ство и здрав стве-
не уста но ве. 

Пре ма ре ги стру Ко мо ре ме ди цин ских се ста ра и
здрав стве них тех ни ча ра Ср би је, у Ср би ји је за по сле но
ви ше од 50.000 ме ди цин ских се ста ра и ба би ца ко је су
до би ле ли цен цу за са мо ста лан рад у др жав ној и при-
ват ној прак си. Од укуп ног бро ја ли цен ци ра них ме ди-
цин ских се ста ра са мо је око се дам про це на та са ви шим,
од но сно ви со ким обра зо ва њем. Ми ни мал ни број се ста-
ра и ба би ца има за вр ше не фа кул те те, стру ков не, спе-
ци ја ли стич ке и пост ди плом ске ма стер и док тор ске сту-
ди је, с тим што њи хов ста тус још ни је за кон ски ре гу-
ли сан. Пре ма по да ци ма На ци о нал не слу жбе за за по ш-
ља ва ње, број не за по сле них се ста ра је око 15.000. 

Ста ро сна струк ту ра се ста ра у зе мља ма као што су
Дан ска, Фран цу ска, Исланд, Нор ве шка и Швед ска ка-
зу је о „ста ре њу“ здрав стве не рад не сна ге. У тим зе м-
ља ма је про сеч на ста рост за по сле них се ста ра и ба би-
ца 41–45 го ди на. У Ве ли кој Бри та ни ји, на при мер, сва-
ка пе та ме ди цин ска се стра има 50 го ди на или је ста-
ри ја, а го то во по ло ви на је ста ри ја од 40 го ди на. У Ср -
би ји не ма зва нич них по да та ка о ста ро сти се ста ра и ба-
би ца, јер се ни ко ни је ба вио том ана ли зом, ко ја би по-

ред обра зо ва ња, тре ба ло да бу де кључ на у до но ше њу
ре форм ских про ме на у се стрин ству Ср би је.

Као што је већ на гла ше но, у Ср би ји не по сто ји Стра-
те ги ја раз во ја се стрин ства ко ја би тре ба ло да об у хва-
ти ствар не по тре бе за ка дро ви ма и план обра зо ва ња се-
ста ра и ба би ца.

При ли ком за по шља ва ња по сто је кри те ри ју ми за из-
бор кан ди да та, али се стре и ба би це не ма ју ди рект ни
ути цај на де фи ни са ње тих кри те ри ју ма, што се оче ку -
је од Ко мо ре. Та ко ђе је ве о ма ва жно на гла си ти да у Ср -
би ји не по сто ји кон курс, кри те ри ју ми и ман дат за из-
бор глав них се ста ра на свим ни во и ма, што је ве о ма пре-
ци зним пра ви ли ма ре гу ли са но у Евро пи.

Сла бости се стрин ства Ср би је

1. Обра зо ва ње се ста ра 
и ба би ца у од но су на ЕУ 

Се стре и ба би це сво је обра зо ва ње у Ср би ји, по ва -
же ћим за ко ни ма, за по чи њу по сле осмо го ди шње шко-
ле, че тво ро го ди шњим обра зо ва њем у ме ди цин ским
шко ла ма, по сле ко јих до би ја ју ди пло ме и сти чу зва ње
– ме ди цин ска се стра. По сле до би ја ња ди пло ме, оба в-
ље ног при прав нич ког ста жа и по ло же ног струч ног ис-
пи та, мо гу са мо стал но оба вља ти се стрин ске по сло ве
и за дат ке.

На зи ви ви со ко о бра зов них стру ков них шко ла за
се стре у Ср би ји су раз ли чи ти. На на шим ви со ким шко-
ла ма број са ти те о ри је и прак се ни је исти, ку ри ку лу -
ми су та ко ђе не у јед на че ни, се стрин ски пред ме ти су на
не ким фа кул те ти ма у скло пу ба зич них ме ди цин ских
пред ме та, на став ни ка дар ко ји пре да је се стрин ске
пред ме те у обра зов ним уста но ва ма за се стре не ма ос-
нов но се стрин ско обра зо ва ње. На чин оства ри ва ња на-
ста ве, иако се ра ди по Бо лоњ ском про це су, ни је ујед-
на чен у по сто је ћим ви со ко школ ским обра зов ним ин-
сти ту ци ја ма (ка да го во ри мо о ин тер ак тив ном ме то ду,
ко ји ће пре о вла ђи ва ти и сту ден те ак тив но под сти ца-
ти да ин те гри шу сво је зна ње те о ри је са прак сом). Пла-
но ви и по тре бе за обра зо ва њем се ста ра у Ср би ји ни -
су ускла ђе не са по тре ба ма здрав стве них уста но ва
као и пре по ру ка ма Европ ске уни је.

Обра зо ва ње ме ди цин ских се ста ра по Eвроп ској ди-
рек ти ви 2005–2036. по чи ње на кон за вр ше ног оп штег
обра зо ва ња од 10 го ди на, сту ди је тра ју нај ма ње три го-
ди не, или 4.600 са ти те о риј ске и кли нич ке обу ке.

Ви со ко школ ске обра зов не ин сти ту ци је су акре ди-
то ва ле обра зов не про гра ме спе ци ја ли стич ких сту ди -
ја, за ко је су се стре ве о ма за ин те ре со ва не, ула жу на-
пор по ред ре дов ног по сла да их за вр ше, али на кон сту-
ди ја ни су у мо гућ но сти да оства ре сво ја пра ва – при-
зна ва ње обра зо ва ња од здрав стве не уста но ве. За што је
обра зо ва ње сла бост се стрин ства, мо же мо обра зло жи-
ти на два на чи на. Пр вен стве но, Ср би ја има не до во љан
број ви со ко о бра зо ва них се ста ра, с јед не, а с дру ге стра-
не, се стре са за вр ше ним фа кул те ти ма и спе ци ја ли за-
ци ја ма не ма ју рад но ме сто ко је им од го ва ра у здрав-
стве ним уста но ва ма, јер их здрав стве ни си стем „не пре-
по зна је“.
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2. Ре фор ме здрав стве не за шти те 
без уче шћа се стрин ства Ср би је

Од ред ба ма пред ло же них за ко на ра ди ре фор ме у си-
сте му здрав стве не за шти те од 2000. го ди не ни је об у хва -
ће но се стрин ство као област у си сте му здрав стве не за-
шти те, ни ти је здрав стве на не га као ди сци пли на де фи ни-
са на као по ље ра да и де лат ност у здрав стве ној слу жби.

У здрав стве ној слу жби (на осно ву ре фор ми и за ко-
на о здрав стве ној за шти ти) ни је де фи ни са на Слу жба
за здрав стве ну не гу, као што ни су де фи ни са ни ка дро-
ви за ту де лат ност, од но сно усло ви и на чин оба вља ња
здрав стве не не ге у здрав стве ним уста но ва ма у др жав-
ној и при ват ној прак си.

Уред бом о уну тра шњој ор га ни за ци ји здрав стве них
уста но ва ни су пред ви ђе ни кри те ри ју ми за ор га ни зо-
ва ње слу жбе за здрав стве ну не гу, што је узро ко ва ло сле-
де ће не до стат ке:

• ни је ре гу ли са но уво ђе ње но вих тех но ло ги ја, усло -
ва и на чи на за уво ђе ње но вих ме то да у здрав стве-
ној не зи,

• ни су де фи ни са ни и ре гу ли са ни са др жај, во ђе ње
и чу ва ње до ку мен та ци је и еви ден ци је за слу жбу
здрав стве не не ге,

• ни је ин те гри сан ин фор ма ци о ни си стем у слу жбу
за здрав стве ну не гу,

• ни су де фи ни са ни и ре гу ли са ни струч ни ор га ни у
слу жби здрав стве не не ге у здрав стве ним уста но-
ва ма и при ват ној прак си,

• ни је до нет сет за ко на и пра вил ни ка о обра зо ва -
њу, при прав нич ком ста жу, во лон ти ра њу, струч-
ном ис пи ту, мен тор ству, струч ном уса вр ша ва њу,

• Пра вил ник о кон ти ну и ра ној еду ка ци ји и ли цен-
ци ра њу при пре мљен је и усво јен без кон сул та-
ци је са пред став ни ци ма удру же ња се ста ра,

• не по сто ји на ци о нал ни ква ли фи ка ци о ни оквир
за се стрин ство,

• за ко ном ни је де фи ни сан ква ли тет здрав стве не не ге
на свим ни во и ма здрав стве не за шти те, у здрав стве-
ним уста но ва ма и при ват ној прак си, ни про ве ра и
кон тро ла ква ли те та (уну тра шња, спо ља шња),

• ни је ре гу ли сан струч ни над зор у Слу жби за здрав-
стве ну не гу,

• ни је де фи ни сан ин спек циј ски над зор у слу жби
за здрав стве ну не гу,

• ни је ре гу ли сан зна чај Слу жбе за здрав стве ну не -
гу у упра вља њу ме ди цин ским от па дом, ни ти ње -
на уло га у за шти ти жи вот не сре ди не,

• ни је до нет пра вил ник о без бед но сти и за шти ти
на ра ду у Слу жби здрав стве не не ге (ван ред не си-
ту а ци је),

• не по сто је про пи си ни ти усло ви за ис тра жи ва ње
у здрав стве ној не зи.

3. Де ло круг ра да се ста ра и ба би ца Ср би је 

Де ло круг ра да се ста ра и ба би ца у Ср би ји ни је де фи-
ни сан и усво јен на на ци о нал ном ни воу, без об зи ра на то
што су ко ле ге из Удру же ња КЦС „Се стрин ство“ уло жи-
ле ве о ма ве ли ки на пор у ње го вој из ра ди. Ком пе тен ци -
је се ста ра и ба би ца у Ср би ји ни су де фи ни са не у од но-

су на сте пен обра зо ва ња. Здрав стве на не га као ди сци -
пли на ни је при зна та, че сто је по и сто ве ћу ју са не гом бо-
ле сни ка у тра ди ци о нал ном сми слу. Се стре и ба би це у
сва ко днев ном ра ду оба вља ју низ па ра ме ди цин ских за-
да та ка, ко ји ни су у скла ду са де ло кру гом ра да и обра-
зо ва ња. Уче шће се стрин ског ра да у при хо ди ма оства-
ре них услу га не по зна то је, јер се се стрин ске услу ге под-
ра зу ме ва ју и не пре по зна ју као услу ге ко је има ју фи нан-
сиј ску вред ност. Ни су усво је ни кри те ри ју ми, стан дар-
ди и нор ма ти ви у се стрин ству на осно ву ко јих се пра-
вил но обез бе ђу је, ор га ни зу је и вред ну је се стрин ство. 

Ве ли ки део услу га ко је оба вља ју се стре ни је де фи-
ни сан као де ло круг ра да, зна се или не зна ко ме при-
па да, се стре га оба вља ју, та ко да зна ње, струч ност, ис-
ку ство и ве шти не се ста ра ко је при ме њу ју у по слу ни -
су на пра ви на чин вред но ва ни, при зна ти и на гра ђе ни.
Та ко ђе ни је ја сно де фи ни сан до пун ски рад се ста ра и
ба би ца у здрав стве ним уста но ва ма, већ се под ра зу ме-
ва, али без ма те ри јал не на док на де.

4. Про то ко ли, стан дар ди, во ди чи до бре прак се 

Про то ко ли про це ду ра, стан дар ди ин тер вен ци ја и во-
ди чи до бре прак се у при мар ној и де ли мич но у се кун-
дар ној здрав стве ној за шти ти ура ђе ни су, ускла ђе ни и
при ме њи ви у до мо ви ма здра вља и по је ди ним ста ци -
о нар ним уста но ва ма Ср би је ко ји су про шли про цес
акре ди та ци је. 

Про то ко ли про це ду ра, стан дар ди ин тер вен ци ја и во-
ди чи до бре прак се нео п ход ни су за ква ли те тан за про-
фе си о нал ни рад се ста ра у Ср би ји.

5. До ку мен та ци ја здрав стве не не ге

До ку мен та ци ја здрав стве не не ге иако у по је ди ним
уста но ва ма по сто ји, ни је ком плет на, ускла ђе на, је дин-
стве на и при ме њи ва у свим здрав стве ним уста но ва ма
Ср би је. У по је ди ним уста но ва ма во ди се оп се жна до-
ку мен та ци ја здрав стве не не ге, док у дру ги ма не. Се-
стрин ска тер ми но ло ги ја ни је ускла ђе на са ме ђу на род-
ним стан дар ди зо ва ним је зи ком здрав стве не не ге
(АСЕNDIO ICN). Про цес здрав стве не не ге као са вре-
ме на ме то да ра да ни је уса гла шен и усво јен на на ци о-
нал ном ни воу и ра ди се спо ра дич но, од уста но ве до
уста но ве, са мо ди фи ко ва ном до ку мен та ци јом. До ку-
мен та ци ја здрав стве не не ге за кон ски ни је са став ни део
ме ди цин ске до ку мен та ци је.

6. Про бле ми ко ји су пре пре ка ор га ни за ци ји
слу жбе здрав стве не не ге

Ме ди цин ске се стре Ср би је пред ста вља ју нај број ни -
ју гру па ци ју здрав стве них рад ни ка и као про фил пру-
жа ју 69% услу га у здрав ству, а не ма ју слу жбу здрав-
стве не не ге, што је у су прот но сти са мно гим оба ве зним
слу жба ма у здрав стве ним уста но ва ма, по пут тех нич-
ке, еко ном ске, фи нан сиј ске и мно гих дру гих слу жби.

Уче шће се ста ра и ба би ца у про це су до но ше ња од-
лу ка на ни во и ма здрав стве них уста но ва ни је при ме ре-
но њи хо вом ан га жо ва њу у про це су ра да као ви со ко о -
бра зо ва них про фе си о на ла ца ко ји уче ству ју у пре вен-
ти ви и ле че њу ста нов ни штва свих по пу ла ци о них гру-
па и на свим ни во и ма здрав стве не за шти те. 
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У ма ло број ним здрав стве ним уста но ва ма Ср би је
оформ ље ни су ка би не ти и оде ље ња за здрав стве ну не -
гу ко ји функ ци о ни шу на ни воу уста но ве, али без ауто-
но ми је у по гле ду ра да се ста ра („до ку мент са мо на па-
пи ру“). По сто је при ме ри да на по зи ци ја ма глав них се-
ста ра оде ље ња, слу жби, кли ни ка и уста но ва, као што
су кли нич ки цен три, име ну ју ме ди цин ске се стре са
сред њом струч ном спре мом, те са ни тар не тех ни ча ре,
ла бо ран те, рад не те ра пе у те, ра ди о ло шке тех ни ча ре, ди -
је те ти ча ре. Не схва тљи во је да пла ни ра ње и ор га ни за-
ци ју слу жби здрав стве не не ге во де про фи ли ко ји то-
ком свог фор мал ног обра зо ва ња ни су из у ча ва ли здрав-
стве ну не гу као на уч ну ди сци пли ну. 

7. Кон ти ну и ра на еду ка ци ја – сна га или сла бост 

Кон ти ну и ра на еду ка ци ја се ста ра и ба би ца у Ср би -
ји је од фор ми ра ња ко мо ра за ко ном оба ве зна иако су
се се стре у не фор мал ном сми слу еду ко ва ле и без за-
кон ске ре гу ла ти ве. Пра вил ник о ли цен ци ра њу и о кон-
ти ну и ра ној еду ка ци ји да је смер ни це за оства ри ва ње
акре ди то ва них про гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци је.

У по је ди ним здрав стве ним уста но ва ма Ср би је на
свим ни во и ма здрав стве не за шти те фор ми ра ни су
цен три и ка би не ти за еду ка ци ју сход но по тре ба ма и мо-
гућ но сти ма уста но ве. Пра ће ње кон ти ну и ра не еду ка ци -
је ме ди цин ских се ста ра и тех ни ча ра по ве ре но је обра -
зо ва ним и ис ку сним ме ди цин ским се стра ма по што се-
стре чи не ви ше од 50% за по сле них у здрав стве ној уста-
но ви. Ме ди цин ске се стре има ју оба ве зу да у то ку јед-
не го ди не оства ре 24 бо да, 12 у окви ру ин тер не еду-
ка ци је у здрав стве ној уста но ви и 12 у окви ру екс тер-
не еду ка ци је.

Здрав стве ни са вет Ср би је бро ји 15 чла но ва (са мо јед-
на се стра), а би ра га Скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је на
пред лог ко мо ра и обра зов них ин сти ту ци ја. По ред
над ле жно сти ко је има, ве о ма је ва жно на гла си ти да се
ба ве акре ди та ци јом Про гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци -
је за све здрав стве не рад ни ке у Ср би ји. Акре ди та ци -
је пла ни ра них про гра ма кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду-
ка ци је спро во ди се та ко што ауто ри про гра ма уче ству -
ју на кон кур су Здрав стве ног са ве та че ти ри пу та го ди -
шње до ста вља њем зах те ва не до ку мен та ци је, на кон че -
га би ва ју оба ве ште ни о при хва та њу или од би ја њу про-
гра ма, чи ја је ва жност огра ни че на на го ди ну да на. 

Кон ти ну и ра на еду ка ци ја је исто вре ме но и сна га и
сла бост се стрин ства, за то што ни је на пра ви на чин схва -
ће на оба ве за еду ко ва ња, ко ја се не ме ри уче њем већ бро -
јем бо до ва и не до вољ но де фи ни са ним кри те ри ју ми ма
о то ме ко мо же еду ко ва ти се стре. 

За кљу чак

Пред ло зи за по бољ ша ње и уна пре ђи ва ње 
по сто је ћег ста ња – шан са и мо гућ ност 

Ши ро ко рас про стра ње ни про бле ми се ста ра и ба би-
ца Ср би је зах те ва ју де ло твор не ре фор ме у се стрин ству
Ср би је, о ко ји ма се го ди на ма го во ри. Зна чај но је на-
гла си ти да је се стра ма Ср би је нео п ход на по др шка др -
жа ве за ре фор му се стрин ства. Пред ло зи за уна пре ђи-

ва ње се стрин ства и обез бе ђи ва ње ауто но ми је у се стрин-
ству мо гу ће је оства ри ти: 

• За ко ном о се стрин ству.
• За ко ном о здрав стве ној не зи.
• Обра зо ва њем се ста ра – стру ков не, спе ци ја ли-

стич ке, ма стер и док тор ске сту ди је.
• Ускла ђи ва њем стру ков ног, спе ци ја ли стич ког, ма-

стер и док тор ског обра зо ва ња. 
• Је дин стве ном се стрин ском асо ци ја ци јом на ни -

воу др жа ве. 
• Фор ми ра њем оде ље ња у Ми ни стар ству здра вља

Ср би је ко јим би ру ко во ди ла се стра.
• Фор ми ра њем сек то ра за се стрин ство при се кре та-

ри ја ти ма за здрав ство на ни воу гра да и оп шти не. 
• Кон курс ном про це ду ром и ја сним кри те ри ју ми -

ма за из бор глав не се стре на свим ни во и ма.
• Пра вил ни ком ре гу ли са ти кон ти ну и ра но пра ће -

ња са вре ме них до стиг ну ћа у се стрин ству. 
• Де фи ни са њем ком пе тент но сти, од го вор но сти и

на чи на кон тро ле. 
• По бољ ша њем ква ли те та се стрин ских услу га ин-

тер ним и екс тер ним струч ним над зо ром. 
• Ор га ни зо ва њем слу жбе за здрав стве ну не гу у

здрав стве ним уста но ва ма. 
• Пла ни ра њем ка дро ва у се стрин ству.
• Де фи ни са њем здрав стве не не ге као на уч не ди с-

ци пли не (раз ли ка из ме ђу тра ди ци о нал не не ге
бо ле сни ка и здрав стве не не ге). 

• Стан дар ди зо ва њем се стрин ских услу га, из ра дом
про то ко ла у здрав стве ној не зи и во ди ча до бре
прак се.

• Усва ја њем је дин стве не до ку мен та ци је у здрав-
стве ној не зи.

• Од ре ђи ва њем оби ма, са др жа ја и на чи на еви ден-
ци је и чу ва њем до ку мен та ци је здрав стве не не ге.

• Без бед но шћу па ци јен та и без бед но шћу се ста ра
и ба би ца на ра ду.

• Упра вља њем ме ди цин ским от па дом.
• Ис тра жи ва њи ма у здрав стве ној не зи.
• Не фор мал ним струч ним уса вр ша ва њем се ста ра,

кон ти ну и ра ном еду ка ци јом и мен тор ством у
здрав стве ној не зи.

Опа сност и прет ња 

• обра зо ва ње,
• ин сти ту ци је си сте ма (Ми ни стар ство здра вља,

про све те, КМСЗТС, РЗ ЗО, здрав стве не уста но ве),
• раз је ди ње ност се ста ра – ве ли ки број асо ци ја ци ја, 
• ор га ни зо ва ни од ла зак се ста ра на рад у ино стран ство,
• пре ква ли фи ка ци ја свих по сто је ћих за ни ма ња.

Ко мо же по мо ћи се стрин ству Ср би је? Од го вор је по-
т пу но ја сан: се стре је ди но мо гу са ме се би по мо ћи та -
ко што ће без има ло су је те упо тре би ти сво је нај бо ље
про фе си о нал це, ко ји ће по ка за ти упор ност у тра же њу
ре а ли за ци је на ве де них зах те ва од ре ле вант них ин сти-
ту ци ја, без од у ста ја ња. 

Уко ли ко не ма ак тив но сти на из ра ди за ко на, пра-
вил ни ка, про це ду ра, стан дар да, кри те ри ју ма, не ма ни
ре фор ме у се стрин ству Ре пу бли ке Ср би је!

29
ИСТОРИЈАТ СЕСТРИНСТВА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ



Софија Латас рођена је 1940. године
у Оточцу у Лици. Са пет година до-

шла је у Београд, где је завршила основну
школу, шест разреда гимназије и средњу ме-
дицинску школу општег смера. Године 1959.
запослила се на Неуропсихијатријској кли-
ници. Водила је један одсек, јер у то време
није било довољно школованих сестара, па
су већи део послова обављали болничари. 

После завршеног одговарајућег курса,
упоредо са одговорношћу за функционисање
одељења, радила је у кабинету за ЕЕГ на два
радна места. И тако десет година.

Вишу медицинску школу завршила је
1965. године у Београду. Уз рад лично се образовала.
Учила је стране језике.

Након отварања дневне болнице и амбуланте у скло-
пу Психијатријске клинике, постављена је за главну се-
стру, и ту дужност обављала је до 1986. године.

Главна сестра Клинике за психијатрију постаје 1986.
године и на том месту остаје све до 1999. године, до
одласка у пензију.

С њеним доласком на чело сестара уследила је ком-
плетна реорганизација сестринске службе. Уз учешће
и залагање сестре Соње побољшан је статус меди-
цинских сестара Клинике за психијатрију. На радна ме-
ста радних јединица – одељења могле су бити по-
стављене само образоване сестре са вишом школом. Се-
стре постају чланови стручних тимова...

Сестра Соња постаје равноправни члан стручног ко-
легијума клинике. Организација службе сестара добија
све више на самосталности и аутономији. Њеним за-
лагањем остварена је сарадња и са другим психијат-
ријским установама ради проширења знања и искустава
сестара и међусобних упознавања. 

Својим радом и залагањем желела је да све сестре
психијатрије у Србији обављају послове по истим прин-
ципима. Да раде на сопственом образовању како би
стекле више знања које би пренеле и примениле у раду
са пацијентима.

Само својим радом и залагањем успела је да буде
уважена и изван своје радне средине. Била је пред-

седник секције сестара у психијатрији
Србије и Југославије.

Организатор је многобројних симпо-
зијума, конгреса и стручних састанака и
аутор многих стручних радова из области
здравствене неге психијатријских болесника.

Сарадња са колегијумом главних се-
стара Клиничког центра Србије била је
беспрекорна. Увек је наступала с добрим
идејама и спремношћу не само да буде
предлагач него и да их успешно оствари.

Дала је допринос целокупном се-
стринству Србије. Добитник је много-
бројних награда и признања .

*

Опраштамо се од ње с тугом коју ћемо носити у
себи, а поносни што смо је познавали и били у прилици
да с њом сарађујемо.

Памтићемо смирену и драгу особу, коју је увек кра-
сио осмех. Била је мудрица која зна кад и како посту-
пити на прави начин.

Драга Соња, хвала ти за све што си чинила и пру-
жила сестрама.

Тамо негде у другом свету, где те чека твој живот-
ни сапутник, наћи ћеш свој спокој као звезда која сија
да обасја своје најмилије, своје синове унуке и снаје
које си неизмерно волела и поносила се њима.

Ми твоји поштоваоци и пријатељи чуваћемо успо-
мену на тебе која си нам много значила.

Драга Соња, хвала ти за све што си чинила и давала .

Твоје другарице 
из Удружења „Сестринство“

IN MEMORIAM
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