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ПОВОДИ

СА СВЕЧАНЕ АКАДЕМИЈЕ ПОВОДОМ 12. МАЈА,
МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА

На страну тријумфа живота
Дванаести мај – дан рођења Флоренс Најтингејл, која је поставила темеље савременог сестринства • СЗО: до краја 2023. свету је потребно још девет милиона сестара • Од рада бабица, њиховог знања и вештина зависе животи новорођенчади и здравље њихових мајки • Празнично признање најуспешнијим бабицама Клинике за гинекологију и акушерство УКЦ Србије и сестрама
клиника и института Универзитетског клиничког центра Србије

СЕСТРЕ: ГЛАС КОЈИ ВОДИ – УЛАГАЊЕ У НЕГУ И ПОШТОВАЊЕ ПРАВА
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ОБЕЗБЕЂУЈЕ ГЛОБАЛНО ЗДРАВЉЕ

После две године паузе, УМСТ КЦС „Сестринство“ организовало је Свечану академију
поводом 12. маја, Међународног дана сестара.
У прелепом новом здању амфитеатра Ургентног центра није било ниједног слободног места.
Програм Академије, којем би и професионалци могли да позавиде, водила је Мирјана Томић,
главна сестра Клинике за дерматовенерологију.
Присутнима се обратила речима:
„Поштоване колегинице и колеге, добро дошли!
После две године паузе, ево нас поново заједно
на за нас веома важан дан – Међународни дан
сестара.
Данас никога нећемо посебно поздрављати.
Свима вама присутнима честитамо празник.
Упућујемо честитке свим колегиницама и колегама који ће и данас, на дан нашег празника, стајати уз болесничке постеље и са својим пацијентима сведочити о блиским сусретима живота
и смрти и танким линијама раздвајања, смело
држећи страну тријумфа живота. Честитамо
празник свим сестрама света!
На данашњи дан, на многим местима у земљи,
у којима сестре славе свој дан, чује се песма „Сестра“ (власници смо ауторских права), чиме се
испуњава жеља нашег удружења да песма буде
химна свих сестара.
Међународни дан сестара традиционално се
обележава 12. маја, у знак сећања на дан рођења
Флоренс Најтингејл, чијом је заслугом сестринство признато као професија. Како би се постигли сви развојни циљеви у области здравствеСЕСТРИНСТВО Број 71 • април-јун 2022.

не заштите потребно је да се обрати посебна
пажња на положај медицинских сестара у здравственом систему и ширем друштвеном контексту. Према подацима Светске здравствене
организације до 2023. године свету ће бити потребно још девет милиона медицинских сестара
да би се остварили развојни планови свих земаља
у свету. То указује на велику важност сестара и
незамењивост ове професије.

ПОВОДИ

У оквиру Међународног дана сестара, апелује се
на сва владина тела, организације и установе, да
уваже ову професију и да сваке године одају признање медицинским сестрама и техничарима за
њихово пожртвовање и бригу о пацијентима. Такође се апелује и на то да је потребно издвајати
средства намењена за њихово стручно усавршавање и константан развој.“
О Флоренс Најтингејл говорила је Сузана
Тејић Ђурић са Клинике за хематологију.
Тема којом сестре треба да се баве у овој години, а коју је прописало Међународно веће сестара,
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јесте: „Сестре: глас који води – улагање у негу и
поштовање права медицинских сестара обезбеђује глобално здравље“. О тој теми говорила је
Слађана Басара, с Клинике за неурологију.
Музички део програма одушевио је и разгалио присутне. Сви су певали с нашим колегом
и пријатељем, естрадним уметником Дејаном
Јекнићем, из Универзитетског клиничког центра
Србије, уз пратњу Зорана Несторовића на клавијатурама.
Прве захвалнице додељене су поводом 5. маја,
Међународног дана бабица.
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Идеја о установљењу празника припада Међународном удружењу бабица, које је предложило
његово оснивање на конференцији у Холандији 1987. године.
Званично је, међутим, заживело
тек 1992. године. Професионални празник бабица обележава се
у више од педесет земаља света.
Међународни дан бабица има за
циљ да информише јавност о њиховом важном раду. Од њиховог
рада, знања, вештина и искуства
зависе животи новорођенчади
и здравље њихових мајки. Норвешка пословица каже: „Највећа
радост је постати мајка, друга
радост је бити бабица“.
„Поштоване колегинице – бабице,
Обраћамо вам се с пуно поштовања јер сте као свој позив
одабрале да будете на извору
рађања живота, као свакодневни сведоци чуда“.
Овогодишње добитнице захвалница поводом дана бабица
су:
Љиљана Андонов и
Гордана Чутурило.
Поводом Међународног дана
сестара, према предлогу клиника и института УКЦС-а, захвалнице „Сестринства“ припале су
најбољима у овој години:

СЕСТРИНСТВО Број 71 • април-јун 2022.
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Драгана Маринковић
Љиљана Кљајић
Виолета Ивошевић
Сенада Ћачић
Славица Мандић
Марина Радовановић
Слађана Дингарац
Весна Вратоњић
Јасмина Ђорђевић
Бранкица Станковић
Нела Николић
Анета Марковић
Ђина Ранђић
Слободанка Мацура
Славица Јелинић
Марина Ћертић
Наташа Гарић
Слободанка Зелић
Јасминка Илић
Емина Херцег
Татјана Марковић
Драгана Младеновић
Драгана Врбић
Јасмина Ивановић Ђукић
Сузана Конотаревић
Цвијета Пелемиш
Божица Јокић
Срђан Колашинац
Гордана Станковић
Иван Неборовски
Бранка Даниловић

Батајница
Ургентни центар
Ургентни центар
Поликлиника
Клиника за кардиологију
Клиника за кардиохирургију
Клиника за васкуларну хирургију
Пејсмејкер центар
Клиника за оториноларингологију и
максилофацијалну хирургију
Клиника за урологију
Клиника за нефрологију
Клиника за ендокринологију, дијабетес и
болести метаболизма
Клиника за ендокрину хирургију
Клиника за неурохирургију
Клиника за дигестивну хирургију – Прва
хируршка
Клиника за гастроентерохепатологију
Клиника за алергологију и имунологију
Клиника за хематологију
Клиника за психијатрију
Клиника за неурологију
Клиника за пулмологију
Клиника за грудну хирургију
Клиника за дерматовенерологију
Клиника за очне болести
Клиника за инфективне и тропске болести
Клиника за ортопедију и трауматологију
Центар за анестезију и реанимацију
Клиника за опекотине, пластичну и
реконструктивну хирургију
Институт за медицину рада и радиолошку
заштиту
Центар за радиологију и магнетну
резонанцу
Служба социјалне медицине
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УЗ 12. МАЈ, МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА

Нека глас сестара далеко одјекне
У овој години тема IND-а је „Медицинске сестре: глас за вођство – уложите у негу и поштовање
права како бисте осигурали глобално здравље“ • Здравствени системи у свету суочавају се с недостатком чак девет милиона медицинских сестара
Међународни дан медицинских сестара обележава се широм света сваког 12. маја, на
годишњицу рођења Флоренс
Најтингејл. ICN (International
Council of Nurses) сваке године обележава овај важан дан
препорукама за унапређивање
квалитета здравствене неге
и здравствених система, поштујући стандарде и иновације
у сфери неге.
У 2022. години тема IND-а
(International Nurses Day) била
је „Медицинске сестре: глас
за вођство – уложите у негу и
поштовање права како бисте
осигурали глобално здравље“.
Препорука за 2022. базира се
на потреби улагања у негу и поштовање права медицинских
сестара како би се изградили
отпорни,
висококвалитетни
здравствени системи који ће
задовољити потребе појединаца и заједница, сада и у будућности.
Медицинске сестре су и
даље изложене изазовима пандемије ковида-19, али су далеко од тога да поклекну пред
овим изазовима: супротставиле су се пандемији невероватном снагом и посвећеношћу,

улажу у образовање медицинских сестара, решавају све већи
недостатак тог кадра, обезбеде
окружење за позитивну праксу
и адекватну накнаду и равноправност и укључе медицинске
сестре у доношење одлука на
свим нивоима, у свим аспектима здравства и здравствене
заштите.

упркос тешким, па чак и животно опасним условима рада.
За свакодневну негу у свим
окружењима сада добијају
више признања најшире јавности, али недовољно у погледу озбиљнијих улагања влада у
здравствене системе.
И пре избијања пандемије
здравствени системи на Западном Балкану, као и у Србији,
суочавали су се са озбиљним
изазовима у погледу финансирања и пружања услуга. Расходи за здравље по глави становника знатно су нижи него у ЕУ,
што је овај регион чинило изу
зетно осетљивим на обољења
која представљају опасност по
јавно здравље.
Сада је време да владе и
здравствени системи више

Нега је кључ за решавање
растућих светских здравствених потреба. Улагање у кадровски потенцијал медицинских
сестара значи да можемо обновити, трансформисати и ојачати здравствене системе, како
бисмо осигурали здравствену
праведност. Улагањем у негу
и поштовањем права можемо
да изградимо јачу, отпорнију,
компетентнију и задовољнију
медицинску сестру која ће одговорити на изазове који су
пред нама.

Наш циљ
У свим земљама широм света, пандемија ковида-19 ставила је у центар пажње здравствене системе и здравствене
раднике, како у погледу њихове виталне улоге, тако и у домену свакодневних проблема с
којима се сусрећу. Појединци,
NURSING No 71 • april-june 2022
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последица глобализације, путовања, пораста отпорности на
лекове, биотероризма и

Зато
• ЕУ решење проналази у интеграцији здравствених система, њиховом јачању, склапајући
мултилатералне
трговинске
споразуме о доступности лекова, у складу с принципима Декларације из Дохе, што је имало
своју потврду у борби против
ковида-19, вируса и очувању
глобалног здравља.
заједнице и челници држава
захтевају све већу ангажованост здравствених радника, уз
очекивања да ће се они носити
не само с пандемијом већ и с
бројним другим здравственим
стањима. У многим земљама,
осим с великим теретом пандемије, медицинске сестре и
други здравствени радници
суочили су се с нападима и насиљем, с недостатком заштите
и обуке, те неприхватљивим
очекивањима и оптерећењима,
а све то уз малу накнаду, ако је
уопште и има. Чак и пре почетка пандемије, здравствени системи били су суочени с недостатком од девет милиона медицинских сестара. Сада је време
да земље искористе политичку
и моралну енергију коју је дала
пандемија за трансформацију
здравствених система, улагање
у професију медицинских сестара и поштовање права на
осигурање глобалног здравља.
Глобална здравствена политика ЕУ дефинисана је 2020. године у два документа која истичу главне изазове који се тичу
принципа за јачање визије у
вези са универзалном покривеСЕСТРИНСТВО Број 71 • април-јун 2022.

ношћу и акцијом за унапређивањем система здравствене
неге и заштите, као и кадровске
компетентности и доступности
на глобалном нивоу.
• Глобална здравствена политика захтева рад у оквиру
многих сектора делатности
влада (трговина, финансије,
развојна политика, миграције,
безбедност, климатске промене итд.).
• Промовише вредности солидарности као и правично и
универзално покривање квалитета здравствене услуге као
основу политике ЕУ.
• ЕУ има централну улогу у
убрзавању напретка у погледу
глобалних здравствених изазова, укључујући политику
јавног здравља и заштите од
заразних болести.
• ЕУ и њене државе чланице промовишу ефикасно и
праведно финансирање истраживања које користи здрављу
свих, али у исто време.
• ЕУ и глобалну здравствену
безбедност угрожава појава и
ширење нових патогена: услед

• Развојна помоћ ЕУ земљама
Западног Балкана има за циљ
смањење здравствене неједнакости, кроз повећање правичног и универзалног приступа и
утицаја на квалитет здравствених услуга и унапређивања
финансијске потпоре. Владе
држава нашег региона мораће
да обезбеде средства за јачање
спремности система на будуће
изазове, појаве биотероризма
и заразних болести, а кроз унапређивање здравствене заштите и неге, најпре кроз подршку
и улагање у едукацију најјачег
стуба здравственог система, а
то су медицинске сестре/техничари. И нека глас сестара далеко одјекне: глас хероја кроз
ова тешка времена.
Драге колеге и колегинице,
уз честитке за данашњи празник желим да изразим дивљење
за сву посвећеност, пожртвовање, знање и хуманост који
красе наше редове, у нади да
се глас удружене струке далеко
чује! Живели!
Слађана Басара
Клиника за
неурологију УКЦС-а
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РЕДОВНА РАДНО-ИЗБОРНА СКУПШТИНА УМСТ „СЕСТРИНСТВО“

Двогодишњи учинак Удружења
Двадесет четвртог маја, у 12 часова, на Клиници за дигестивне болести – I хируршка клиника,
одржана је редовна радно-изборна Скупштина
Удружења медицинских сестара/техничара Клиничког центра Србије „Сестринство“. На скупу
је поднет извештај о раду и изабрани су органи
Удружења.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ
Пандемија вируса корона у претходне две
године донела је бројне промене у начину рада
многих удружења, па и нашег.
Рад Удружења одвијао се на седницама Извршног одбора, који је такође био редукован,
тако да су у 2020. години одржане четири седнице, а у 2021. две, на којима су донесене значајне
одлуке. На седницама у 2020. години углавном се
одлучивало о помоћи и расподели средстава за
сестре које су радиле у ковид болницама.
Исплаћено је по 10.000,00 динара свим члановима Удружења у следећим клиникама и институтима:
– Клиника за инфективне болести
– Клиника за пулмологију
– Клиника за дерматовенерологију
– Институт за медицину рада.
Помоћ је припала и сестрама које су биле на
испомоћи у тим кућама. У ту сврху исплаћено је
нешто више од четири и по милиона динара.
У 2021. години одржане су две седнице Извршног одбора. У тој години помоћ смо дали сестрама оболелим од ковида.
Помоћ је исплаћивана по категоријама које је
одредила комисија за доделу помоћи. Исплаћено
је готово три милиона динара.
Награда „Душица Спасић“
У претходне две године није одржано званично обележавање годишњице смрти сестре Душице Спасић, жртве вариоле вере, што је уприличено ове, 2022. године. Додељене су три награде
Универзитетском клиничком центру Србије и

шест захвалница сестрама с плаћеним одласком
на неки од стручних скупова у земљи.
Обележавање 12. маја, Међународног дана
медицинских сестара изостало је због епидемиолошке ситуације.
Награда „Добрила Пејовић“
У току 2020. године изостала је додела награде
због лоше епидемиолошке ситуације.
Организован је „СИМПОЗИЈУМ: СТО ГОДИНА ОБРАЗОВАЊА СЕСТАРА У СРБИЈИ“.
Године 2021. награда је додељена 23. септембра у Народној библиотеци Србије, уз поштовање свих епидемиолошких мера. Додељене су
две награде по прописаним критеријумима:
– у оквиру Републике Србије – добитница је
Наташа Јевтовић из Универзитетског клиничког
центра Крагујевац (о њеном животу и професионалном раду говорила је Гордана Милановић);
– у Универзитетском клиничком центру Србије добитник је Љиљана Ђукић, главна сестра
хирургије Ургентног центра; о њеном животу и
професионалној каријери говорила је колегиница Данијела Сладовић.
Награде добитницама уручила је председница
Удружења Марија Галић. Након завршеног официјелног дела у атријуму Народне библиотеке уприличен је коктел. Комплетан извештај о биографијама добитница и додели признања могли сте
да читате у часопису „Сестринство“, бр. 68–69.
NURSING No 71 • april-june 2022
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Активности у земљи и иностранству

– Објавили смо књигу ХЕРОИНЕ СА СВЕТСКИМ ОДЛИЧЈЕМ на енглеском језику (сто
У фебруару 2020. у Фиренци је одржана Евпримерака) и
ропска конференција о историји сестринства,
– Четврто допуњено издање ХЕРОИНЕ СА
којој су присуствовала три наша члана.
СВЕТСКИМ ОДЛИЧЈЕМ (двеста педесет примеУ току 2021. године одржано је неколико скурака), уз учешће Републике Српске.
пова на којима смо учествовали са својим представницима:
КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА
– Трећи национални симпозијум одржан је у
Сајт удружења www.sestrinstvo.rs и онлајн
организацији Уније удружења медицинских сестестови додатнa су могућност едукације. За члатара од 24. 6. до 27. 6. 2021. године у „Емровића
нове „Сестринства“ едукација је бесплатна (уз
рају“, у Новопазарској бањи. Седам наших члаучитавање броја чланске карте нашег удружења),
нова имало је усмена излагања.
што је у ово време пандемије било решење за
– Требиње – 19. симпозијум „Сестре креа- обезбеђивање неопходних бодова.
тори система и усавршавања“, 3–6. јун 2021. (с
Путем сајта обавештавали смо вас о раду и акрадовима је учествовало осам наших представтивностима удружења.
ника).
– Златибор – Међународни симпозијум „Искуство и знање – сигуран корак у будућност“
одржан је у организацији Удружења Ескулап, од
7. до 10. октобра 2021. године (учествовали смо
са четири саопштења).
– Четврти конгрес Уније медицинских сестара, од 20. до 24. октобра 2021. године одржан је на
Тари (било је шест наших радова).
„Сестринство“ је сносило трошкове смештаја,
котизације и превоза наших чланова – учесника
свих скупова.

ПЛАЋАЊЕ ШКОЛАРИНЕ

– И даље се реализује одлука Извршног одбора да се за формално образовање финансијски
помогну сестре са 20.000 динара (по усвојеном
плану донетом на седници Скупштине 2012. године).
– Помоћ је исплаћена свим сестрама/техничарима који су поднели захтеве за школску
2020/2021. годину.
– У претходној години финансирали смо сестре на основним и специјалистичким студијама.

ШТАМПА

– Објавили смо четири броја часописа „Сестринство“, како је и планирано, извештавајући
на његовим страницама о свим актуелним дешавањима значајним за сестринску професију и
објављујући стручне радове сестара и техничара.
СЕСТРИНСТВО Број 71 • април-јун 2022.
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Број акредитованих и одржаних стручних састанака,
курсева, симпозијума, тестова – jануар–децембар 2021. године

јануар
фебруар
март
април
мај
јун
јул
август
септембар
октобар
новембар
децембар

Бр. стр. саст.,
курсева,
симпоз., конгреса
2
2
2
4
4
8
10
8
7
8
8
6

Бр.
учесника у
КЦС
541
122
152

Бр.
учесника
на клиник.
-

УКУПНО

69

815

-

Месец

Бр. учесн.
у Србији

Бр. учесн.
у БГ

Онлајн

УКУПНО

611
247
740
259
246
-

328
-

26
441
583
954
1560
428
188
508
125
138
145
375

26
441
583
954
1560
969
799
755
1193
397
513
527

2.103

328

5.471

8.717

Број акредитованих стручних састанака, курсева,
симпозијума, тестова у 2021. години
Време акредитације
јануарска акредитација
априлска акредитација
јулска акредитација
октобарска акредитација
УКУПНО

Број
стручних
састанака
2
2
4

Број курсева
3
6
9

Новоизабрано руководство УМСТ КЦС „Сестринство“

МАРИЈА ГАЛИЋ,
председник

ЉИЉАНА ЂУКИЋ,
потпредседник

ВЕРА МИРИЋ,
потпредседник

Број
конгреса,
симпозијума
1
1

Број семинара

Онлајн

-

2
4
6

Надзорни одбор

Суд части

ДАНИЈЕЛА
СПАСЕНОВИЋ,
председник

МИРЈАНА ТОМИЋ,
председник

Надзорни одбор					Суд части
ДАНИЈЕЛА СПАСЕНОВИЋ, председник			МИРЈАНА ТОМИЋ, председник
Весна Латиновић, потпредседник				Јованка Вучковић, потпредседник
Анђелка Мијовић, члан					Радојица Влаховић, члан
Славица Савић, члан					Данијела Пантовић, члан
Тијана Комазец, члан					Душица Марић, члан
NURSING No 71 • april-june 2022
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ДВАДЕСЕТ ГОДИНА СИНДИКАТА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА
И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ (2002–2022)

За бољи статус и права запослених
Данас, двадесет година касније, бројимо 120 основних организација, с више од 12.000 чланова
свих профила медицинског и немедицинског кадра, с тенденцијом даљег раста и развоја

Тања Ердељановић,
специјалиста
струковна сестра
Рођена је 13. септембра 1971. године
у Ваљеву. Завршила
је Вишу медицинску
школу у Земуну 2004.
године. Специјалистичке струковне студије завршила је на
Медицинском факултету 2012. године.
Запослена је на Клиници за ОРЛ и МФХ од
1990. године. Од априла 2009. године главна је сестра Клинике за ОРЛ и МФХ.
Од септембра 2016. године председник је
СМСТС ОО УКЦС-а.

Синдикат је правно лице којим се управља
у складу с демократским принципима (према
правилу један члан – један глас). То је организација запослених радника основана с циљем да
преговара са послодавцем и избори бољи статус и заштиту права запослених, односно да
унапреди животни стандард радника.
Иницијатива за организовање струковног
синдиката проистекла је из општег незадовољства медицинских сестара и техничара, које
се накупљало годинама уназад због велике дискриминације у исплатама зарада, тешких услова рада, немогућег школовања, неравноправних
распона у зарадама између запослених здравствених и нездравствених профила.
Идеју, иницијативу и стварање Синдиката
медицинских сестара и техничара Србије пратила је визија да се сви профили медицинских
сестара и техничара организују, да сви запосСЕСТРИНСТВО Број 71 • април-јун 2022.

лени, медицинске сестре и техничари Србије,
буду чланови свог, струковног синдиката. Тако
је створен Синдикат медицинских сестара и техничара Србије – СМСТС.
Синдикат медицинских сестара и техничара
Србије основан је давне 2002. године и озваничен добијањем регистрације Министарства за
рад и запошљавање 10. маја 2002. године, са седиштем у КБЦ „Звездара“, Димитрија Туцовића
161, Београд. Синдикат је потом рад наставио на
адреси: Булевар краља Александра 36/3, где се и
данас налази.
Прва председница СМСТС-а била је вмс Верослава Стефановић (од оснивања 2002. године
до 2003. године).
Од 2003. до 2008. године председница је била
вмс Драгица Дашић.
Од 2008. до 2016. године председник је био
Драган Бисенић.
Од 2016. до данас председница СМСТС-а је
мс бабица Радица Илић.
Важни датуми за СМСТС и за статус медицинских сестара и техничара Србије:
• СМСТС добија репрезентативност 25. децембра 2003. године на републичком нивоу, и
тај статус је задржан до данас.
• Године 2004. медицинске сестре/техничари
масовно се укључују у чланство синдиката.
• 17. фебруара 2005. одржава се конференција за медије и јавност обавештава о нагомиланом незадовољству и о захтевима за проширење
радничких права. Након тога је у преговорима
изгласано повећање зараде од 11,3%. У тој години важећи распон зараде је био у односу 1 : 1,73
: 3,5.
• Април 2006. године обележен је корекцијом
коефицијента 1 : 1,81 : 3,67.
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потпуног недостатка помоћних медицинских
радника, што доводи до повећања инвалидности и додатног смањења медицинског кадра.
Све ово смо документовали елаборатима и
доказали да:
- у поподневној смени повреде су бројније него
у преподневној за 20 посто, док су у ноћној смени
повреде веће за 30%,
- 6% више је повреда после друге ноћи, 17% после треће, 36% после четврте,
- код продуженог рада на 10–12 радних сати
релативни ризик расте око 20%,

• Новембра 2006. године распон коефицијента се повећава на 1 : 2,20 : 4,45.
• Априла 2004. године потписан је договор о
сарадњи с колегама из здравства Словеније.
• Године 2008. СМСТС је присутан у 95%
здравствених установа Србије. Те године повећан је коефицијент са 11,06 на 12,58 и СНСТС
је примљен у ПСИ – Међународни синдикат јавних услуга.
• Године 2009. одржан је семинар по пројекту
ПСИ и ЕПСУ у организацији СМСТС-а, и том
приликом се ПСИ и ЕПСУ уједињују и постају
јединствена синдикална организација. Тада постајемо члан ЕПСУ и
од њих добијамо
драгоцену помоћ
у решавању нагомиланих проблема: недостатак
мeдицинског кадра који резултира
проблемима
оболевања и изгарања на послу, до
могућности појаве грешака у раду,

- изгубљени радни дани због повреда на раду у
порасту су 17% – 20%.
• 24. маја 2010. године, под притиском СМСТС-а, Влада Србије и репрезентативни синдикати потписују Посебни колективни уговор
(ПКУ) за здравство. Том приликом су уређена
права и обавезе из радног односа.
• 4. јуна 2010. потписан је Анекс ПКУ због
недостатка плаћања сменског рада, Закона о
здравственој нези, неисплаћивања рада недељом, смањеног броја медицинских сестара и
техничара...
• Године 2011. учествовали смо у протесту
репрезентативних синдиката јавног сектора „У
минут до 12“, тражећи: озакоњење здравствене
неге кроз директиву ЕУ 2005/37, повећање плате
за 15% на годишњем нивоу, решавања проблема
високообразованих сестара и њиховог положаја
у здравственом систему.
• Године 2012. – због проблема „неуговорених“ здравствених радника наставља се наша
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борба кроз институције правног система државе (Управни суд) да вратимо њихова права, што
смо и успели у великом броју установа.
• Година 2013. – година капитације и питања
која смо постављали за медицинске сестре које
раде у интервенцијама примарне заштите, и
зашто су оне оцењене просечном капитационом
формулом. Та борба се и даље води.
• Година 2013. је преломна у раду СМСТС-а:
искључени су чланови Председништва који су
кршили Статут СМСТС-а.
• Године 2015. почиње проактивна борба за
статус медицинских сестара и техничара који је
угрожен најавом каталога радних места и најавом
вредновања радних места, као и све већим одливом медицинског кадра који своју срећу проналази у другим земљама. Због тога је 12. маја 2015.
године, на Дан медицинских сестара и техничара,
организован протест испред Владе Србије.
• Године 2016. почиње активност новог руководства, с Радицом Илић, медицинском сестром-бабицом на челу, која и поред руковођења
у Синдикату и даље ради у ЗЦ Аранђеловац.
• Година 2016. завршава се јавном расправом о изменама Закона о здравственој заштити,
којима су предложени неповољни услови за медицинске сестре и техничаре.
• Година 2017. била је тешка јер су медицинске сестре имале мању плату од просечне потрошачке корпе (68.000 динара), а плате сестара
су мање од 45.000 динара. Уз ту борбу учествовали смо и дали своје мишљење на јавним расправама о Закону о здравственој заштити и Закону о здравственом осигурању. Своје предлоге
смо после трибине, одржане у ДЗ Савски венац
послали Министарству здравља и свим посланичким групама Народне скупштине РС. Исте
године смо учествовали у радној
групи за усаглашавање смерница
у примарној здравственој заштити који се тичу капитације. Није
нам се свидело да поједине колеге које самостално раде добијају
просечну капитациону оцену.
• Уз бројне активности и покушаје да нешто променимо кроз
институције система, снимили
смо спотове којима смо хтели да
покажемо наше незадовољство
због горућих проблема у струци:
одласка све већег броја медицинСЕСТРИНСТВО Број 71 • април-јун 2022.
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Ко је ко у Синдикату
СМСТС ОО УКЦС
Тања Ердељановић, председник
Светлана Балотић, заменик председника
Чланови ИО
Зорица Јевђенијевић, Клиника за дерматовенерологију
Наташа Антић, Клиника за ОРЛ и МФХ
Слађана Басара, Клиника за неурологију
Јасна Милојевић, Клиника за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију
Сања Шарчевић, Клиника за инфективне и
тропске болести
Светлана Цветковић, Клиника за дигестивну
хирургију
Катарина Грујић, Клиника за ендокринологију
Маја Вучковић, Клиника за грудну хирургију
Жељко Влаисављевић, Клиника за гастроентерологију
Тамара Урошевић, Ковид болница Батајница
Дрина Иванов, Клиника за ортопедију и трауматологију

ских сестара и техничара на рад у иностранство,
повећаног броја преквалификованих радника,
непризнавања завршених високих школа и факултета и најаве усвајања закона о запосленима
у јавним службама.
• Године 2017. организовали смо бројне трибине којима смо хтели да укажемо на мањкавости закона и његов погубни утицај на нашу
струку. Организовали смо и петицију којом смо
хтели да повучемо Закон из скупштинске проце-
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дуре. О томе смо 20. јула
2017. године обавестили
Снага је у свакоме од нас
и председницу Владе, а
„Зaбoрaвљeни у мoру прeдрaсудa, и пoслe
потписе смо предали дан
двадесет гoдинa кoликo пoстojимo, тeшкo
касније.
je рeћи нeштo спeктaкулaрнo. Дoбрo je
• Све то није било доштo смo oдoлeли свим притисцимa, ниje
вољно да се не усвоји
дoбрo штo ништa из тoгa нисмo нaучили.
погубни закон о запосВeруjeмo дa нaм сe нeкe ствaри дeшaвajу
ленима у јавним служслучajнo, а зaпрaвo свe сe дeшaвa с рaзлoгoм.
бама. Нисмо се предаMи и дaљe нeмaмo свeст o тoмe дa ипaк сaмo
ли: тражили смо пријем
ми oдлучуjeмo кaкaв ћeмo пoлoжaj имaти у
код председнице Владе,
друштву. Дубoкo вeруjeм дa je нeпoзнaвaњe
Заштитника грађана, орчитaвe синдикaлнe сцeнe нa oвим
ганизовали смо конфепрoстoримa кључ свих нaших нeуспeхa. Нe
ренцију за медије.
мoжeмo нaстaвити дaљe укoликo сe пoтпунo нe мoбилишeмo, мислим
• Наша свакодневнaрaвнo нa свeoпшту eдукaциjу нaшeг члaнствa. Пoнoвићу милиoн
на борба кроз институпутa изгoвoрeну рeчeницу: „Синдикaт je ту зa нe дaj бoжe“. Слoжићeмo
ције система довела је до
сe у jeднoм, дa скoрo и дa нeмaмo вишe никaквa прaвa, свe je jeднa вeликa
бројних проблема с којишaрeнa лaжa, привид, фикциja. Вeруjeм дa мoрaмo мнoгo рaдити, свaкo
ма смо се сусретали, као
нa сeби, a зaтим дeлoвaти зajeднo. Нe пoстojи чaрoбни штaпић кojи свe
што су насилнички упарeшaвa, нити прeдсeдник синдикaтa кojи мoжe сaм. Снaгa je у свaкoмe oд
ди у канцеларију синдинaс, нaшoj oдлучнoсти дa сe ми ипaк питaмo.“
ката, злоупотреба лога и
бројни медијски напади.
Радица Илић,
прeдсeдницa
СMСTС-а
• Због тога смо били
принуђени да заштитимо
лого СМСТС-а у Заводу
• Уз борбу с ковидом појавили су се и нагоза интелектуалну својину под бројем 73464.
милани проблеми у вези са неисплаћеним пре• Годину 2018. обележили су преговори за ковременим сатима, ковид додатком, као и ненови посебан колективни уговор који је потпи- могућност коришћења годишњих одмора. Све
сан 2019. године. Нисмо ставили свој потпис, наше активности у овом периоду доступне су на
што се показало исправним у годинама које су страници http://www.smsts.org.rs/
уследиле. Те године смо учествовали у бројним
Данас, двадесет година од оснивања, бројиактивностима везаним за каталог радних месмо 120 основних организација, с више од 12.000
та у здравству, учествовали смо у радној групи
чланова, свих профила медицинског и немедиза вредновање дајући бројне примедбе које смо
цинског кадра, с тенденцијом даљег раста и раздобили у консултацији с многим удружењима.
воја.
• Учествовали смо у TAIEX радионици 2019.
године у Молдавији, представивши наш поглед
на струку медицинских сестара и техничара.
• Године 2020. и 2021. представљале су изазов
за све здравствене раднике, па и СМСТС. Међу
првима смо притекли у помоћ колегама у црвеним зонама у борби с ковид инфекцијом, носећи
им заштитну опрему, униформе, напитке за окрепљење.
• Исте године смо од чланарине коју наши
чланови дају месечно уплатили осигурање код
Сава осигурања. То се показало као добар потез јер су ове године ковида оставиле трага на
здравље наших колега и колегиница.
NURSING No 71 • april-june 2022

СТРУЧНИ СКУПОВИ

14

ЧЕТВРТИ СИМПОЗИЈУМ УДРУЖЕЊА МЕДИЦИНСКИХ
СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Корисна размена искустава
Бити медицинска сестра најлепши је
и најтежи посао који се увек воли…
Унија Удружења медицинских сестара и
здравствених техничара Републике Србије организовала је IV симпозијум медицинских сестара
и здравствених техничара од 11. 5. 2022. до 15.
5. 2022. на Златибору. Учешћем на таквом скупу
стичу се и надограђују постојећа знања из праксе
и имплементирају се у раду и примени здравствене неге пацијената на свим нивоима.

11. 5. 2022.

правилно спроводиле у пракси. Нажалост, неке
од узорних сестара нису више међу живима.
Представници високошколских установа
Звонко Димоски и Светлана Сентјаков представили су новине у увођењу нових студијских програма. Оливера Ђуровић из специјалне болнице
„Свети Сава“ у Београду говорила је о професији
из угла извршиоца. Представила је резултате истраживања које је спровела са запосленима.
На крају програма додељене су захвалнице.

Свечано је отворен IV симпозијум. Након
отварања скупа и уводног предавања, уследила
13. 5. 2022.
је постер-презентација (било је укупно једаДан предвиђен за предавања, усмене презеннаест постера). Посебно бих издвојила постер:
тације и радионице. Одржанo је предавање о
„Приказ пацијената по процесу здравствене
теми: „Имунотерапија карцинома плућа“ – др сц.
неге на одељењу за интензивно лечење и негу“,
мед. Сања Костић, КБЦ Бежанијска коса.
чији је аутор Ана Станчић, Специјална болниУсмене презентације су мање-више биле интеца „Свети Сава“.
ресантне. Др Татјана Савић је говорила о третману хроничних рана: како правилно примењивати
12. 5. 2022.
фластере за лечење улцерозних рана (Suprasorb).

Академија поводом
међународног дана сестара

Стручни скуп је отворила председница Уније
Удружења медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије Радмила Јазић.
Тема: „Медицинске сестре – водећи глас – улагање у сестринство и поштовање права како би
се обезбедило глобално здравље“.
Тина Новаковић, клинички трансфузиолог,
одржала је предавање о теми: „Пре и постоперативна анемија – наша реалност“.
У част Флоренс Најтингејл изведен је реситал
на тему сестринства. У току састанка истакнуте су медицинске сестре које су својим радом и
искуством подигле сестринство на виши ниво.
Неке су и даље активне и своја знања и вештине
преносе „младим надама“ како би стечено знање
СЕСТРИНСТВО Број 71 • април-јун 2022.

14. 5. 2022.
Одржане су две сесије усмених презентација.
Сви радови који су приказани и тематика која је
обухваћена применљиви су у пракси.
На крају дана спроведена је евалуација Симпозијума и проглашене су запажене презентације.
Организовањем стручних скупова ове врсте
упознаје се доста колега из других медицинских
центара, суседних региона и размењују искуства
из процеса рада и спровођења здравствене неге.
Велика ми је част и задовољство што сам била
део тог скупа.
Срдачно,
Драгана Игњатијевић,
мастер смс – специјалиста
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ПРВA СВEТСКA КOНФEРEНЦИJA O КOВИДУ-19 У СРБИJИ
(THE FIRST WORLD CONFERENCE „FIGHTING COVID-19 PANDEMIC – HEALTH CHALLENGES“)

Успешна битка
с невидљивим непријатељем
На Међународној конференцији у Београду, под покровитељством Владе Републике Србије,
учествовало је близу 1.300 стручњака из света медицине са свих континената, више од 300
предавача и разматрано око 50 тема • Показало се у пракси да имамо изванредан сестрински
кадар • За 16 месеци у Ковид болници Батајница лечено је више од 20.000 грађана
Србиja јe oд 26. до 28. марта 2022. године била
дoмaћин првe свeтскe кoнфeрeнциje пoсвeћeнe
бoрби прoтив вирусa кoрoнa: „Кoвид-19, Mултидисциплинaрни нaучни oдгoвoр – кoлeктивнo
знaњe зa зaштиту глoбaлнoг здрaвљa“.
Мeђунaрoднa кoнфeрeнциja је одржана под
покровитељством Владе Републике Србије, Министарства здравља и Универзитетског клиничког центра Србије, као и Ковид болнице у Батајници. Oкупила је eминeнтнe стручњaкe из свeтa
мeдицинe сa свих кoнтинeнaтa.
На кoнфeрeнциjи je учeствoвaло близу 1.300
учeсникa, вишe oд 300 прeдaвaчa и било је
рaзмaтрaнo вишe oд 50 тeмa.
Учeсникe конференције на почетку су поздравили и пожелели успешан рад премијер Владе Републике Србије Ана Брнабић, као и министар здравља Републике Србије Златибор Лончар.

Учинак медицинских сестара
У три дана трајања конференције прилику да
размене своја искуства о раду медицинских тимова и организацији болница у условима пандемије имале су и медицинске сестре.
Научни и организациони одбор у делу за медицинске сестре и здравствене техничаре чиниле су: Оливера Ђуровић, Биљана Јокић, Снежана
Станковић и Снежана Ракић, које су дале значајан допринос у организацији саме конференције.
У име организатора и домаћина поздравни
говор одржала је Мирјана Томић, главна сестра
Клинике за дерматовенерологију УКЦС-а. Она
је, отварајући конференцију, упутила речи до-

бродошлице свима онима који желе да размене
искуства о раду медицинских тимова у условима
пандемије ковида-19, стекну нова познанства,
допринесу успешном раду уз бодове и продужењу лиценце које учешће доноси.
У току конференције изнета су 54 рада о искуствима у раду и организацији болница у ковид
систему, а о својим искуствима говориле су медицинске сестре које су имале прилику да буду
главне сестре болница одређених за лечење оболелих од ковида, али и младе медицинске сестре
којима је ово прво радно ангажовање.
Своја искуства у току пандемије у Ковид
болници у Батајници, која је уједно била и
највећи организациони изазов, изнела је Биљана Јокић, главна сестра болнице. Том приликом
изнела је податак да је у Кoвид бoлници у Бaтajници зa 16 мeсeци лeчeнo вишe oд 20.000 нaших
грaђaнa. Зaпoслeни у тoj устaнoви успeли су дa зa
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крaткo врeмe збрину читaв jeдaн грaд. Истакла је
и допринос колега који су долазили на испомоћ
из других здравствених установа. Сви заједно
дaли су нajбoљe oд сeбe кaкo би пoмoгли нajтeжe
oбoлeлима oд кoвидa.

Закључци конференције
– Професионално и стручно сви смо се одазвали позиву и заједно с колегама из целе Србије
кренули у борбу с невидљивим непријатељем с
којим се први пут сусрећемо, а желећи да се што
пре изборимо.
– Удруживањем медицинских сестара и техничара прераспоређених за рад у свим новоформираним ковид центрима, али и здравствених професионалаца свих образовних профила ојачана је
стручна снага при збрињавању и нези болесника.
– Највећи терет поднели су сви они који су радили и раде у црвеним зонама јединица за интензивно лечење и то никако не смемо да заборавимо.
– Иза нас су две исцрпљујуће године, када
смо се суочили са инфекцијом вирусом корона.
И даље радимо у отежаним условима: нема нас
довољно, а и сами бивамо погођени вирусом.
ХЕРОЈИ, међутим, раде свој посао на ивици снаге и издржљивости.

– Професији на част: тако су виђене наше
хероине и хероји новог времена, наше Флоренс
Најтингејл, Душице Спасић и узори професије
за сва времена.
– Искуства стечена радом у току пандемије
допринеће афирмацији сестринске професије,
обновом и стицањем знања која ће омогућити
максималну стручност подићи ће се стручан
ниво и значај здравствене неге пацијената.
– Када говоримо о великим напорима свих нас,
треба посебно истаћи радно ангажовање и велику
мотивисаност младих колега којима је силом прилика рад у ковид болници било прво радно искуство,
а које је за сваку људску и професионалну похвалу.
***

ФОТО ВЕСТ

„Сестринство“ на штанду међународног скупа
У Београду је у организацији Владе Републике Србије, Министарства здравља и УКЦС - Ковид болнице у Батајници,
од 26. до 28. марта, у Палати Србија, одржана Прва светска конференција „Борба против пандемије ковида-19, Здравствени
изазови: Колективно знање, глобално здравље“. Учествовало је
1300. људи из тридесет земаља, а излагало је 300 стручњака,
у педесет сесија.
На штанду домаћина, представљен
је и часопис нашег
удржења „Сестринство“.
Љ. Паковић
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Поред наведених закључака,
након сесија, рад конференције
је успешно завршен, с надом да
ће пандемија бити прошлост и
историја коју треба забележити,
као слику једног времена зарад
поука за будућност.
На крају, искуство је показало
да имамо изванредан сестрински
кадар. Овом приликом лепо је то
рећи и честитати медицинским
сестрама и комплетном тиму на
труду и преданом раду, као и на
очувању племенитих традиција
наше сестринске професије.
Мирјана Томић,

главна сестра Клинике
за дерматовенерологију УКЦС-а
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УМСТ УКЦС „СЕСТРИНСТВО“ ТРЕБИЊСКОЈ ПУБЛИЦИ ПРЕДСТАВИЛО ЈЕ КЊИГУ:
„ХЕРОИНЕ СА СВЕТСКИМ ОДЛИЧЈЕМ“

Бујица човекољубља
У четвртом допуњеном издању књиге представљено седамнаест жена, хероина, српских
добитница Медаље „Флоренс Најтингејл“ • Одата пошта преминулом аутору књиге Владимиру
Мандићу • Промоцији присуствовале и две хероине из Републике Српске
Представници УМСТ УКЦС-а
„Сестринство“ имали су част да
14. априла, с људима великог срца,
у сунчаном Требињу, у организацији Народне библиотеке града,
представе књигу „Хероине са светским одличјем“ – казивања о српским добитницама Медаље „Флоренс Најтингејл“.
У име издавача о књизи су говориле: Добрила Пејовић, главна
уредница часописа „Сестринство“,
Марија Галић, председница истоименог удружења и Зорица Милошевић, једна од уредника.
Представљено је четврто допуњено издање монографије „Хероине са светским одличјем“, аутора Владимира Мандића, у издању
УМСТ УКЦС-а „Сестринство“
и издавачке куће „Лицеј“ из Београда. Подршку у реализацији
и штампању књиге пружили су
Удружење медицинских сестара,
техничара и бабица Републике
Српске и председница мр Живана
Вуковић Костић.

Минутом ћутања одата је пошта аутору књиге Владимиру
Мандићу, који нас је, на нашу велику жалост, напустио 1. јануара
2022. године, после дуге болести.
Изгубили смо поузданог, тачног,
вредног и искреног сарадника и
пријатеља.

У овом четвртом, допуњеном
издању књиге, представљено је седамнаест жена које су од 1919. до
2017. године, на предлог Црвеног
крста Краљевине СХС, СР Југославије, Републике Србије и Републике Српске, добиле једно од највећих
светских признања за хуманост –
Медаљу „Флоренс Најтингејл“.
Пред читаоцем су свих седамнаест „издалека лепих жена, изблиза установа“, које су одликоване за хуманост, доброту, храброст,
за старање о рањеницима, бригу о
човеку у најтежим тренуцима. Сада
су пред читаоцем и животописи
Михољке Мике Јанковић и Љиљане Глуховић из Републике Српске
и још 15 добровољних болничарки
и медицинских сестара. Свет им је
одао признање. Њихова пожртвованост и брига ишле су далеко ван
породичних домова, јер таквим
женама није било довољно да буду
само вредне домаћицe, супруге и
мајке. Негујући болесне, сиромашне и унесрећене у ратовима – и ис-
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товремено храбрећи друге жене да
постану самосталне и образоване
– све су оне својом хуманошћу задужиле нацију. Нажалост, будући
да време чини своје, а помажу му
друштвене околности и људска
склоност заборављању, ова књига
нас подсећа и упознаје с јунакињама које су показале како се човек
воли. Ако из тог упознавања потече
бујица човекољубља, које је носило ових седамнаест незаборавних
жена, онда је ова књига помогла да
се сачува заслужена успомена на
сваку од ових хероина. Све оне су
великом самопожртвованошћу показале и доказале да је најјуначније
срце оно које може и уме истински
да воли човека.
Када читалац затвори и последњу страницу ове књиге, мораће да се запита колико је себе дао
другима и да схвати да је највећа
људска вредност бити човек, што
је ових седамнаест хероина казало
и показало својим животима и делима, записао је Мандић.
Промоција књиге увеличана
је присуством две хероине из Републике Српске – Михољке Мике
Јанковић и Љиљане Глуховић.
Представљене су њихове биографије са посебним освртом на
стечене заслуге због којих им је и
додељена медаља „Флоренс Најтингејл“
Михољка Мика Јанковић, пензионисана медицинска сестра, за
свој рад и залагање ово признање
СЕСТРИНСТВО Број 71 • април-јун 2022.
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добила је 2007. године. У књизи је
описано њено учешће у рату, као
и четрдесет година преданог рада
у здравству и тридесет година волонтерске активности у Црвеном
крсту Требиња и Црвеном крсту
Републике Српске. Више од 150
пута даривала је крв. Иако је у пензији и даље је активна у Удружењу
за узајамну помоћ у душевној невољи „Соната“ из Требиња.
Љиљани Глуховић, ово значајно светско признање припало је
2017. године. Пре рата радила је
у породилишту у Сарајеву. Избијањем ратних сукоба, дошла је
на Пале, где је учествовала у стварању ратне болнице „Коран“, а
након завршетка рата формирала је Удружење за помоћ деци и
омладини са посебним потребама
на Палама. Од 1996. године ради
у Црвеном крсту Републике Српске и за две године ће у заслужену
пензију.
Иако их „живот нимало није
мазио“, суочене с личним и професионалним проблемима, никада нису одустале а ни посустале
у свом несебичном давању и помагању онима којима је њихова
помоћ неопходна. Хуманост, доброта, храброст, несебичност и
пожртвовање синоними су за ове
две „издалека лепе жене а изблиза
установе“. Насмејане, позитивне,
пуне живота ни данас не посустају
већ су с онима и уз оне којима је
њихова помоћ неопходна.

Велика част и задовољство је
познавати их, учити од њих и чувати их од заборава. Оне су наша
инспирација за велика и хумана
дела.
О њиховим делима говорили
су представници струковних асоцијација Републике Српске и Црне
Горе, Удружења добровољних давалаца крви као и представници
Црвеног крста Републике Српске,
њихови блиски сарадници и познаници.
На крају промоције обратиле су
нам се Михољка Мика Јанковић и
Љиљана Глуховић. Одговарајући
на питања, сведочиле су о оном
што су доживеле и преживеле,
чиме је овај културни догађај за
све нас био више од „промоције
једне књиге“. Прегршт испреплетаних емоција, од туге до радости
и дивљења. Остаје само да им кажемо једно велико ХВАЛА!
У музичком делу програма публици се на гитари представио Вук
Вујачић, ученик другог разреда
Музичке школе из Требиња.
УМСТ УКЦС „Сестринство“
изражава посебну захвалност Михољки Мики Јанковић, Народној
библиотеци Требиње и Градској
управи града Требиња на организацији и реализацији ове промоције, као и локалним медијима.
Марија Галић,
председница УМСТ УКЦС-а
„Сестринство“

ЗНАМЕНИТЕ СЕСТРЕ НАШЕГ ВРЕМЕНА
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ЈАДРАНКА СПАСИЋ

Кад снови постану збиља
Читав радни век Јадранка је посветила афирмацији сестара у предшколским установама, које
имају јединствену и непоновљиву улогу у формирању малих душица у људе, уз дубоко људску
поруку: „Дарујте љубав дечици и доживећете бајку“

Ј

адранка Спасић је рођена 1956.
године у Београду. Одрастала је
на зеленој, шумовитој Звездари, где
и данас живи. Њен отац, учитељ Божидар Јовановић, усадио јој је љубав
према читању и писању. Изгледало
је да ће поћи очевим стопама, али је
слободна и креативна дечја игра по
парковима, без данашњих ограничења и страхова, дала другу животну димензију. Мајка се као школована неговатељица, поносна на своје
занимање, посветила породици,
својим девојчицама. Јадранка је у
игри с млађом сестром и другарима најчешће била
лекар или медицинска сестра. Оперисала је глисте,
муве, иглицама од трња давала је инјекције луткама, превијала руке и колена другарима. Пролазећи
свакодневно, на путу до школе и натраг, поред забавишта, схватила је много година касније да су јој
весела граја и смех деце заробили и дух и тело за
цео живот.
Уписала је и завршила Средњу медицинску
школу у Делиградској, педијатријски смер. Године
1979, као редовни студент, дипломирала је на Вишој медицинској школи. Апсолвентски стаж провела је на Клиници за урологију. Осетила је атмосферу и мирисе болничких соба. Но живот је за њу
спремио другу причу.
Уз дечју грају и мирис заспалих беба
Након дипломирања, прва прилика за посао
постала је и њена нераскидива љубав. Какав је то
само био изазов! Медицинска сестра може да буде
веома значајна и да се оствари и тамо где нема пацијената, већ здраве предшколске деце. У предшколској установи сестре раде у области просвете,
а не здравства. Она је једини здравствени радник
у целом вртићу. Незахвално. Сестра је невидљи-

ва. Разумела је Јадранка да треба
осветлити простор деловања. Све
што је животно значајно за децу у
вртићу тражи одговор од сестре,
сада и одмах. И с радошћу је кренула у подухвате путевима сазнања,
истраживања и напретка. Уживала
је у лепоти изазова.
Крајем 1979. године обрела се
у Предшколској установи „Бошко
Буха“ на општини Палилула, у Београду, као виша медицинска сестра
запослена у јаслицама. Након добијања првог детета, ћерке Милице,
због близине радног места, 1982. године, прелази у
Предшколску установу „Звездара“ и ту је пустила
корен свог професионалног развоја. Године 1999.
напредовала је до места главне сестре те предшколске установе (ПУ). У ПУ „Дечји дани“, општина
Стари град, прелази 2004. где је и данас после 41 године на радном месту, сарадник на унапређивању
превентивне здравствене заштите. Нема мириса
болнице, операционих сала, белих уштирканих
мантила и капа. Нека је друга атмосфера. Мирис
заспалих беба, радости првих корака, сузе и плач
због огуљених колена, дечја врева или звук хармонике и клавира уз веселе песмице предшколаца.
„Одговорност је велика јер сте сами. Нема консултација с колегама или лекаром. Сами доносите
тешке одлуке у ситуацијама када дете добије епи
напад, хипогликемију, различите повреде приликом падова, грубље дечје игре, алергијске манифестације које се јаве први пут, сумње на колективне
инфекције и заразне болести... Сестра у вртићу с
децом, родитељима и васпитним, немедицинским
особљем, спроводи здравствено-васпитни рад на
стварању позитивних навика и развоју здравих
стилова живота ради унапређивања здравља,
подизања отпорности како на вирусе и бактерије
тако и на стресне ситуације у свакодневном животу. Медицинска сестра је у обавези да предвиди и
NURSING No 71 • april-june 2022
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предухитри све могуће негативне ситуације, да
посаветује и умири васпитно осoбље, забринуте и
често у паници родитеље, деке и баке, и спроведе
све неопходне мере“, прича Јадранка.

И мађионичар и приповедач
Цео радни век Јадранка је провела у настојању
да стручној и широј јавности, родитељима деце у
вртићима, а и ресорном Министарству просвете
приближи професионалне обавезе и домете сестара у предшколској установи. И успела је. Али тим
сестрама важно је да сестру у предшколској установи препознају и колеге и колегинице из здравствених установа. Тежина и одговорност тешко је
мерљива, специфични су радна околина и изазови. Резултати рада сестре видљиви су тек након
10–15 година, када једно младо биће предшколског
узраста одрасте у радно-способну особу.
„Сестра у вртићу је и мађионичар и приповедач. Припрема, прилагођава, лепо прича многе
поучне приче, глуми с децом, прави експерименте, открива магију и тајне људског тела и органа испод коже – не виде се, а много су важни,
па онда зашто не смеју шутнути друга у стомак, шта све ту има. Учи их дружењу с природом, биљкама и животињама и васпитава да поштују људе и околину. Иде с њима у позоришта,
музеје, паркове, на излете, рекреативне боравке.
Држи палчеве док трају приредбе, радује се њиховим успесима на ликовним конкурсима, слави
њихове рођендане. Све је више малишана оболелих од различитих хроничних, незаразних болести, са инавалидитетом, ретким болестима,
СЕСТРИНСТВО Број 71 • април-јун 2022.
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сметњама у одрастању, са обавезном терапијом у време боравка у вртићу. Треба и у парку
и на излету мерити ниво шећера у крви малог
дијабетичара, пазити да не поједе млечни оброк
неко ко је интолерантан на лактозу...
И док у јаслама прегледаш бебу која је нервозна и
плачљива, упоредо обављаш надзор над сервирањем
оброка, контролишеш раствор дезинфекционих
средстава за играчке, трчиш у помоћ јер је неко
пао у дворишту, огребао прст, ударио лакат. Да
ли неко мисли да је то обичан посао? Не, ту, неретко, треба бити супер херој. И ма колико изгледао
обичан – није. Веома је битно умирити узнемирено
дете јер је оно јединствено и најважније. Захтева
пажњу и бригу као и рад у хитним случајевима у
здравственим установама. Непоновљиви су тренуци када се онај о коме професионално бринете
истински обрадује и потрчи вам у загрљај. Коме
се то још дешава у здравству? То је непроцењива
радост!“ – појашњава колегиница Спасић.

Сестре у установама за децу
учинити видљивим
Након школовања, 1980. године удаје се за љубав свог живота Ратка Спасића. Добијају ћерку
Милицу, а затим и сина Богдана и негују топло породично гнездо. Упоредо с редовним послом и породичним обавезама радила је на свом стручном
усавршавању. Млада, полетна, активно се укључује
у све процесе рада установе и даје значајан стручни допринос. Била је део тима који је израдио и
пилотирао пројекат „Здрав вртић“ тадашњег Град-
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ског завода за јавно здравље, који и данас живи у
предшколским установама као обавезан програм.
Радила је као спољни сарадник практичне наставе
на Вишој медицинској школи за предмете Ментална
хигијена и Здравствено васпитање (2007–2008. године). Већ тридесет година њена установа je наставна
база Средње медицинске школе Београд, смер медицинска сестра – васпитач, а од 2015. године Високе
здравствене школе струковних студија у Земуну. Као
сарадник дала је значајан допринос изради програма
за студијски програм основних струковних студија
– Струковна медицинска сестра-васпитач, ВЗШСС у
Београду.
Врло рано је разумела важност континуираног
учења које траје читав живот. Озбиљно и систематски радила је на својој едукацији, као и едукацији колегиница, подстичући их и дајући усавршавању свој печат. Имала је визију изградње поштованог професионалног практичара, с различитим
нивоима образовања и компетенција у делатности
предшколског васпитања и образовања.
„Поставила сам себи дугорочан циљ, полазећи
од неправде да су сестре у установама за бригу о
деци до поласка у школу готово невидљиве. Као
да не постоје. Рекла сам себи: морам да радим на
професионалном развоју тих медицинских сестара. Важно је да се утемељи лична одговорност,
дефинише став и однос према обавезама, деци,
родитељима и сарадницима. Мисионарски сам
приступала бројним програмским активностима ради оснаживања и развијања професионалних
компетенција, које иду у сусрет потребама корисника. Стицање нових знања и вештина јесте
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отварање нових страница сазнања и видика. Оне
треба да се преплићу с проширивањем постојећих
знања и способности ради конкретне примене наученог у свакодневној пракси бриге и васпитно- образовног рада с децом узраста до три године, као
и у области превентивне здравствене заштите
са децом до поласка у школу“, истиче колегиница
Спасић.

Формирање секције, реформе, лиценце...

Маја 1997. године, под окриљем СЗРС-а, формирана је Секција медицинских сестара у предшколским установама Србије. Јадранка је до 2001. године,
била потпредседница Секције, када је на Изборној
скупштини у Пожаревцу изгласана за председницу.
До 2004. године Секција ради у оквиру стручних
скупова СЗРС-а и организује самосталне сусрете,
традиционално у другој половини марта. Убрзо
постаје једна од најквалитетнијих секција у оквиру
СЗРС-а, авангардна по свом начину организације и
програмима стручног усавршавања.
Секцијски рад континуирано прате и представници Министарства просвете – Група за предшколско васпитање и образовање, као и представници Министарства здравља – Сектор за јавно
здравље, Сектор за санитарни надзор као и представници Секретаријата за образовање и дечју
заштиту града Београда. Успостављена је блиска
сарадња и праћење стручног усавршавања од релевантних институција, не само протоколарно већ
и суштински, уз партнерски однос и на стручним
скуповима о актуелним темама везаним за развој
предшколске делатности и
места медицинске сестре –
васпитача и медицинске сестре – сарадника на пословима превентивне здравствене заштите.
Сестре које раде у
предшколским
установама припадају ресору Министарства просвете. Били
су потребни дефинисање,
праћење и примена правне
регулативе везане за професију сестара у области васпитања и образовања и обезбеђивање позиције у стручПредстављање чланова Управног одбора Удружења
ном тиму, ниво образовања
NURSING No 71 • april-june 2022
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Добијена битка за
статус и компетентност

Са ћерком у Бостону

и експертиза у самосталном раду,
професионални развој кроз континуирану едукацију, унапређивање квалитета рада и стручни
надзор, одговорност и друштвена видљивост и поштовање. У
сарадњи с тимом из Министарства, Секција на челу с Јадранком
Спасић сачинила је Правилник о
ближим условима за спровођење
неге и превентивне здравствене
заштите у предшколским установама и Стручно методолошко
упутство – Делокруг рада медицинских сестара који се односе на очување и унапређивање
здравља деце.
Године 2004. следила је реформа образовања. У Министарству
просвете донето је много нових
законских и подзаконских аката
који су утицали и на статус медицинских сестара у предшколским установама: Закон о систему
образовања и васпитања и Закон
о предшколском образовању
и васпитању, као и Правилник
о стицању лиценце за рад у области васпитно-образовног рада.
Како би ишли у сусрет променама, исте године је на иницијатиСЕСТРИНСТВО Број 71 • април-јун 2022.

Отварање стручног скупа
уз учешће Фондације „Новак Ђоковић“

ву колегинице Спасић формиран
Савез удружења медицинских
сестара предшколских установа
Србије, као самостално правно
лице. Сестре су здушно пригрлиле ову идеју и резултат је да
је 98% сестара у свом удружењу.
Удружење је препознато у ресорном Министарству просвете, де
факто и де јуре, као струковно
удружење које функционише у
области неге и васпитно-образовног рада и добило је своје место
у свим радним групама за припрему и израду законских и подзаконских аката. Тако су остварени Јадранкини циљеви. Медицинске сестре су препознате као
професионално компетентне у
области предшколског васпитања и образовања и равноправно учествују у доношењу одлука
на нивоу државе, где се регулише
њихова делатност. Медицинске
сестре без обзира на стечено медицинско образовање различитих нивоа и смерова стекле су
право на лиценцу у ресору просвете, равноправно с васпитачима и стручним сарадницима.

Ускоро је следила још једна
реформа. Године 2006. промене су претиле да уруше све постигнуто. Неки људи у Министарству нису видели сестре као
стручна лица, већ су предлагали да оне буду помоћно особље
у предшколским установама.
Јадранка је своје знање, професионални углед и компетентност ставила у службу борбе за
очување статуса. Енергија, упорност, утемељена аргументација,
елоквентност и сигурност наступа у Радној групи Министарства
просвете за припрему и израду
новог Закона о предшколском
васпитању, резултује успехом.
Нови закон не само да је сачувао
место сестре него га је и унапредио, јасно дефинишући улогу,
образовање и послове сестре као
јединог стручног лица за рад с
децом до три године.
Новим Законом, усвојеним
2010. године, медицинске сестре раздвајају се у две области:
сестре – васпитачи признате су
као једине професионалне, компетентне особе у области неге
и васпитно-образовног рада с
децом од шест месеци до три
године, с лиценцом у ресору
просвете, и сестре педијатријског, општег смера, односно
више и струковне сестре у области превентивне здравствене
заштите, које раде на заштити и
унапређивању здравља деце од
шест месеци до поласка у школу,
у ресору просвете, по законима који заједнички предлажу и
примењују министар просвете и
министар здравља, а лиценцира
КМСЗТС. Уткала је своје знање
у ове револуционарне новине и
успела да повеже два министар-
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ства зарад добити једне професије.
Јадранка је увек радила на
више колосека. Енергија и радозналост водили су је ка новим
изазовима. Године 2013. на Високој здравственој школи струковних студија стиче звање струковна медицинска сестра. Била је
делегат првог сазива Скупштине
КМСЗТС, од оснивања 2008. до
2013, и изборила се да се формира пододбор медицинских сестара у предшколским установама.
Имала је и успешну сарадњу са
синдикалном
организацијом,
непрестано инсистирајући на
принципу In favorem laboratoris
(У корист радника). Била је учесник у многим пројектима под окриљем Уницефа, Министарства
здравља и других организација и
удружења. У неким пројектима
ради и сада, а посебно је поносна што је потписница уговора
о формирању ЛЕГО ФОНДАЦИЈЕ, у којем је струковно удружење које води представник
Сектора предшколског образовања (поред других бројних
удружења), у интерсекторском
пројекту с представницима из
Сектора социјалне заштите и
Сектора здравља.

Круна каријере –
Светосавска награда
Струковно удружење које колегиница Спасић води од 2001.
године организовало је 23 републичка скупа – акредитације
Завода за унапређење образовања и васпитања, 16 домаћих
конгреса и преко 20 курсева
прве категорије за медицинске
сестре, лекаре, фармацеуте и
здравствене техничаре (акредитација Здравственог савета
Србије). У сарадњи са Савезом
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васпитача и Удружењем стручних сарадника предшколских
установа Србије реализовала је
два међународна конгреса, 2015.
и 2018. године. У припреми је и
трећи. Пандемија ремети планове.
Удружење је члан међународног Балканског савеза предшколских радника – БАПТЕ, а
Јадранка је члан Управног одбора. Укључена је у припрему VI
конгреса БАПТЕ у Републици
Српској, на ком ће колегама из
шест земаља из окружења, равноправно с васпитачима, педагозима и психолозима предшколских установа представљати
своје радове. Стручни скупови
Удружења јесу место где Јадранка представља своје искуство и
резултате рада. Позната је као
добар организатор, одличан
вођа тима и цењени предавач
који окупира пажњу и импонује
ставом, елеганцијом и елоквенцијом.
Добитница је Сребрног знака
Савеза удружења здравствених
радника Србије. Била је председница жирија за избор најбоље
играчке и књиге у организацији
Друштва пријатеља деце Србије,
2011. године.
Ове године Јадранкина каријера овенчана је и признањем
на нивоу државе – Светосавском
наградом за резултате у области
образовања и васпитања, унапређивања образовно-васпитне
праксе, развоја научних и уметничких достигнућа, као и за посебно залагање у организацији
и реализацији активности на
спречавању ширења и сузбијању
ковида-19 у локалној заједници.
Јадранка је поносна мајка
двоје деце. Ћерка живи у Бостону где је докторирала у области

Најдраже признање у области
образовања и васпитања

правних наука, ради као адвокат, удата је и има сина. Унук,
Тристан Лазар одлично говори
српски и с радошћу чека долазак
код баке у Београд. Син се бави
међународном
шпедицијом,
живи у Словенији. Супруг је изгубио битку са опаком болешћу
пре седам година, а велика празнина и туга трајно су присутни.
Из неког другог, бољег света
брижно пази и чува њу и њихову децу.
И њена људска и професионална порука за крај наше приче: „Медицинска сестра у предшколским установама има јединствену и непоновљиву улогу у
формирању људи. Она је та која
малим душицама уграђује здраве
и позитивне ставове о лепим и
прихватљивим манирима, развија љубав према култури и другарима, здрављу. Зато радите
на себи у свим правцима дубине
и висине људске душе, стварајте
простор за непознато, дарујте
то дечици и живећете бајку!“
Милијана Матијевић
NURSING No 71 • april-june 2022

IN MEMORIAM

Узор сестринске професије
ВЕРИЦА МИЛОВАНОВИЋ (1953–2022)
Када заувек одлази неко ко нам је драг, остаје празнина која
никада неће бити попуњена. Боле речи које нисмо рекли, боле успомене, боле ћутања и немогућност да још нешто урадимо за њу...
Књига живота Верице Миловановић затворила се на 69. страни 23. маја 2022. године.
Рођена је у Куршумлијској Бањи, у поштеној породици Здравковића. Отац Радован био је ватрогасни инжењер, затим и кадровски
инструктор и судски вештак у области ватрогаства, којем је подарио и неколико стручних уџбеника.
С непуне три године и Верица стиже у Београд, с мајком Милицом и млађом сестром
Јаворком. Својим самопрегорним радом и чврстим породичним и моралним принципима,
родитељи су били узор и путоказ деци, која су
их у свему следила. То се код Верице потврдило већ у осмогодишњој школи „Јован Цвијић“,
у Београду. Осим што је била одликаш, показала се и као неспоран таленат у литерарним
и спортским активностима. Њени литерарни
састави били су пример, често су истицани, јавно читани и награђивани. Верици је, уз писање,
„лежало“ и рецитовање, па је тиме још више истицала неспорну надареност и предиспозиције
за литерарно-уметничко исказивање и усавршавање. Њој је то, међутим, била само додатна
младалачка инспирација а не и преокупација, јер се увелико истицала и у спортским активностима. Умела је понекад и да каже како
јој је жао што није објединила и сачувала сва та признања, медаље,
дипломе, захвалнице и пехаре које је освајала, као и часописе у
којима су објављивани њени радови. Ипак, у аналима Омладинског атлетског клуба, за који је наступала, уписани су њени бројни
успеси, посебно победе и прва места у трчању на кратке стазе, а
потом и у маратону.
Ни по завршетку радне каријере, кад се, уобичајено, пресабирају жеље, успеси и домети, Верица није умела, или није хтела,
да нашироко објашњава зашто се као супер одликаш одлучила
за медицинску школу а не за гимназију, која јој је као одликашу,
коме је све ишло од руке, на неки начин, била препоручена и предодређена. Њој је, у тим данима кад се одлучивало „у коју школу
даље“, била пред очима слика „слатких, лепих, ведрих и униформисаних ученица средње медицинске школе“, о којој се говорило
као о престижној установи. Бираним речима истицан је и хумани
карактер тог занимања, у првом реду брига за људе и здравље. И
тако, оде Верица у медицинско усмерење, у којем ће с временом изградити изузетну каријеру, као што би вероватно било да се нашла
и у некој другој области.
Наставља даље високо школовање и усавршавање. Вишу медицинску школу Универзитета у Београду завршава 1993, Факултет ветеринарске медицине 1998, а 1999. је магистрант Факултета
за специјалну едукацију и рехабилитацију – одсек соматопедија.
Све ово Верица је освајала уз рад на Војномедицинској академији,
на којој је провела цео радни век, истовремено се доказујући као
мајка двоје деце и супруга, посвећујући се активностима које су
унапређивале оно што јој је био животни позив.
Једну посебну врлину, која је Верицу одликовала и истицала и
у условима војне субординације, каква је важила за ВМА, уочили
су, ценили и уважавали њени претпостављени, поверавајући јој,
без резерве, дугогодишње вођење целокупног сестринског колектива ове јединствене, престижне и највеће здравствене установе
у Србији. Реч је о упорности, истрајности, слојевитости, о мотиву и жељи за ширим знањима и систематичној изградњи професионалног лика и угледа медицинских сестара. Верица је упорно,
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убедљиво, и личним примером истицала надређенима да је на медицинским сестрама огроман терет, и да њихов рад није довољно
вреднован.
То је дошло до драстичног изражаја у ванредним приликама,
насталим због распада Југославије, с ратовима у окружењу, а потом и због НАТО агресије на СРЈ и Србију, када се на сестринским
плећима сламала сва тежина рада у таквим условима.
Личним примером доказивала је да се колективна мотивација
и пожртвовање подстичу и исказују сопственим радом, личним примером истрајности, са
стоичким подношењем и свих додатних оптерећења. Верица је и на то имала сопствени одговор: „Буди увек оно што треба да будеш. Где
год да радиш, ради како треба. Неће ниједан колектив, па ни наша велика и јединствена ВМА
бити и остати велика ако и ми, који радимо у
њој, нисмо на висини задатка. Слобода избора
увек има и своју цену“.
Године 2002. је постављена на функцију начелника Одељења за здравствену негу ВМА, а од
2011. до пензионисања 2018. године, као главна
сестра Војномедицинске академије, предводила је најбројнији узорни сестрински колектив
у СРЈ и Србији. Верица је била организатор и
учесник бројних стручних семинара медицинских сестара, подстичући њихову сталну едукацију а потом и научно-истраживачки рад у тој делатности. Из тога су с временом
произлазила и висока научна звања и докторске титуле с вредним
научним радовима и стручним публикацијама.
Настојећи да најширу јавност, па самим тим и неке будуће пацијенте упознаје са значајем, али и проблемима и вредновањем сестринског рада и занимања, Верица је подстицала јавна иступања
колегиница, дајући томе и лични допринос. Тако се, из бројних
интервјуа, гостовања и појављивања у штампи, на телевизији и радију, стварала свестранија и реалнија представа о стању и проблемима у целокупном здравству. Из тога су проистицале и иницијативе за тражења бољих законских решења која се тичу здравства,
а у оквиру тога и положаја и улоге медицинских сестара. Тиме су
уједно отварани већ фокусирани али и окамењени проблеми у области школовања медицинских сестара. Из тих разлога, Верица је
била члан и бројних стручних и струковних тела која су се бавила
здравством, па у оквиру тога школовањем, улогом и радом медицинских сестара.
Наглашеним истицањем дa медицинске сестре морају да држе
корак са савременим и развијенијим здравственим системима у
Европи, Верица је организовала на десетине стручних екскурзија.
Увидом у праксу и иницијативе у тој области скоро трећине земаља Европе, медицинске сестре у Србији одлучније и самоувереније траже решења за сопствено усавршавање и напредовање,
за добробит пацијената и општу корист целокупног здравственог
система. Тај сестрински искорак трасирала је и посебно наглашавала управо Верица Миловановић.
С тако богатим искуством, са ширим и продубљенијим знањима, Верица је била запажен предавач на неколико медицинских
институција, указујући студентима на искушења и раскораке између теорије и праксе занимања за која су се определили.
Памтићемо је по визионарству, смирености, духовности, ведрини, лепоти и осмеху.
Почивај у миру, драга Верице. Нека ти је вечна слава и хвала!
Весна Цмиљанић,
главна сестра Клинике за психијатрију ВМА

Марина Ћертић, Клиника за
гастроентерохепатологију

Наташа Гарић, Клиника за
алергологију и имунологију

Слободанка Зелић,
Клиника за хематологију

Јасминка Илић,
Клиника за психијатрију

Славица Мандић,
Клиника за кардиологију

Емина Херцег,
Клиника за неурологију

Татјана Марковић,
Клиника за пулмологију

Драгана Младеновић,
Клиника за грудну хирургију

Драгана Врбић, Клиника
за дерматовенерологију

Јасмина Ивановић Ђукић,
Клиника за очне болести

Сузана Конотаревић, Клиника за
инфективне и тропске болести

Цвијета Пелемиш, Клиника за
ортопедију и трауматологију

Божица Јокић,
Центар за анестезију
и реанимацију

Срђан Колашинац, Клиника за
опекотине, пластичну и
реконструктивну хирургију

Иван Неборовски,
Центар за радиологију
и магнетну резонанцу

Гордана Станковић,
Институт за медицину
рада и радиолошку заштиту

