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TOPICAL

Скуп шти на УМСТ КЦС „Се стрин ство одр жа на“
је 6.апри ла у 12 са ти у са ли Цен тра за НО ХР ,

са се де ћим днев ним ре дом:

ДНЕВ НИ РЕД:

1. Фор ми ра ње и из бор ве ри фи ка ци о не ко ми си је,
рад ног пред сед ни штва, за пи сни ча ра.

2. Из ве штај о ра ду УМСТ КЦС „Се стрин ство“ за
2016 го ди ну.

3. Фи нан сиј ски из ве штај за 2016. го ди ну.
4. Из бор пред сед ни ка УМСТ КЦС „Се стрин ство“.
5. План ра да за 2017. го ди ну.
6. Те ку ћа пи та ња.

Скуп шти ну је во ди ла Гор да на Ко ва че вић, до са да -
шњи пред сед ник УМСТ КЦС „Се стрин ство“.

На кон име но ва ња чла но ва ве ри фи ка ци о не ко ми си -
је, за пи сни ча ра и рад ног пред сед ни штва, скуп шти на
је по че ла с ра дом, уз при су ство 45 од укуп ног бро ја 79
де ле га та. Рад скуп шти не је те као по усво је ном днев-
ном ре ду.

Пред сед ни ца Удру же ња под не ла је из ве штај о ра ду
за про те клу го ди ну. Сви де ле га ти су бла го вре ме но до-
би ли це ло вит из ве штај (ма те ри јал за одр жа ва ње из бор-

не скуп шти не и има ли до вољ но вре ме на за ана ли зу).
Из ве штај је са др жао по се бан осврт на кон ти ну и ра ну
еду ка ци ју ме ди цин ских се ста ра и здрав стве них тех ни -
ча ра, што пред ста вља за кон ску оба ве зу. Об у хва ће но је
и пред у зи ма ње дру гих ак тив но сти у струч ном де лу ра -
да ме ди цин ских се ста ра: уче шће на сим по зи ју ми ма, кон-
фе рен ци ја ма и дру гим струч ним ску по ви ма у зе мљи и
ино стран ству. Са сво јим ра до ви ма 21 се стра уче ство-
ва ла је на струч ним ску по ви ма у ино стран ству. За уче -
шће на кон гре си ма, се ми на ри ма и дру гим струч ним ску-
по ви ма у зе мљи фи нан си ра но је 30 се ста ра.

СА ВАНРЕДНЕ ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ УМСТ„СЕСТРИНСТВО“ 2017 ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈИ, ПЛАНОВИ, НОВО РУКОВОДСТВО...
21 сестра представила радове на стручним скуповима у иностранству 

* Школарину за основне и специјалистичке студије добиле 33 сестре * Марија Галић, 
са Клинике за кардиохирургију КЦС – нови председник Удружења „Сестринство“
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Та ко ђе су ис так ну ти ре зул та ти у спро во ђе њу од лу-
ке о пла ћа њу де ла шко ла ри не у из но су од 20.000 ди-
на ра као под сти цај члан ству у фор мал ном обра зо ва њу.
У 2016. го ди ни по кри ве ни су тро шко ви обра зо ва ња 33
се стре на основ ним и спе ци ја ли стич ким сту ди ја ма. Из-
ве штај је јед но гла сно у це ло сти при хва ћен. 

Пред сед ни ца Удру же ња под не ла је фи нан сиј ски из-
ве штај за 2016. го ди ну. На кон ре фе ра та, пред лог за усва -
ја ње фи нан сиј ског из ве шта ја ста вљен је на гла са ње. Из-
ве штај је јед но гла сно при хва ћен у це ло сти.

Пред се да ва ју ћа и до са да шња пред сед ни ца Удру же-
ња Гор да на Ко ва че вић ис та кла је да јој функ ци ја
пред сед ни ка Удру же ња пред ста вља оп те ре ће ње и да
због лич них раз ло га не мо же ви ше да је оба вља. Са-
гла сно то ме, пред ло жи ла је да је скуп шти на раз ре ши
те функ ци је и да иза бе ре но вог пред сед ни ка Удру же-
ња. Исто вре ме но, пред се да ва ју ћа је за хва ли ла сви ма
за до са да шњу са рад њу, по др шку и раз у ме ва ње, што је
омо гу ћи ло да оста ну је дин стве ни. По же ле ла је успе-
шан рад бу ду ћем пред сед ни ку.

Пред лог за раз ре ше ње Гор да не Ко ва че вић са функ-
ци је пред сед ни це Удру же ња ста вљен је на гла са ње. Ус-
во јен је јед но гла сно.

Чла но ви Из вр шног од бо ра за пред сед ни ка су пред-
ло жи ли Ма ри ју Га лић са Кли ни ке за кар ди о хи рур ги -
ју. Пред ло же на кан ди дат ки ња је ду го го ди шњи члан и
ак ти ви ста Удру же ња.

Усле ди ла је ди ску си ја: Љу бин ка Ту фег џић је ста ви-
ла при мед бу што им ни је до ста вље на пи са на би о гра-
фи ја пред ло же ног кан ди да та. Са ња Смиљ ко вић по хвал-
но је го во ри ла о пред ло же ном кан ди да ту, а при дру жи-
ла се Љи ља на Ста мен ко вић. Љи ља на Ђу кић, пот пред-
сед ни ца Удру же ња го во ри ла је о пред ло же ном кан ди-
да ту уз све по хва ле за до са да шњем ан га жо ва ње у ра -
ду Удру же ња. 

Пред лог за име но ва ње Ма ри је Га лић на функ ци ју
пред сед ни ка Удру же ња и ли ца овла шће ног за за сту па-
ње ста вљен је на гла са ње. Усво јен је са 45 гла со ва ЗА
(јед но гла сно).

Но ва пред сед ни ца Удру же ња за хва ли ла је за ука за-
но по ве ре ње, и пре до чи ла сво ју би о гра фи ју. Ис та кла

је да јој је по себ на част и оба ве за да Удру же ње и убу-
ду ће до бро ра ди као у прет ход ном пе ри о ду.

План ра да је усво јен на Из вр шном од бо ру у 2016.
го ди ни због при пре ме пла на и про гра ма струч ног уса -
вр ша ва ња на ни воу Кли нич ког цен тра Ср би је. Пред-
лог пла на је ста вљен на гла са ње и усва ја ње. Усво јен је
јед но гла сно.

Скуп шти на је за вр ши ла с ра дом у 13.30 ча со ва
На кон из бо ра пред сед ни ка, при сту пи ло се за кон ским

оба ве за ма о из ме ни за ступ ни ка „Се стрин ства“ у АПР,
што је успе шно за вр ше но.

Из лич не кар те но ве пред сед ни це

УМСТ „Се стрин ство“

Ма ри ја Га лић, ро ђе на
3. 4. 1976. го ди не у

Аран ђе лов цу. Сред њу ме ди-
цин ску шко лу „Др. Ми лен ко
Ха џић“ за вр ши ла је у Ни шу
1995. го ди не, где је, по ред
шко ло ва ња, про фе си о нал но
игра ла ко шар ку.  

Ви шу ме ди цин ску шко лу
у Зе му ну за вр ша ва 2009, а у
ис тој шко ли 2011. го ди не сти че зва ње –  стру ков-
на ме ди цин ска се стра, са про сеч ном оце ном 9,26. 

Го ди не 2014. сти че ви со ко обра зо ва ње, – спе ци -
ја ли ста стру ков на ме ди цин ска се стра, из обла сти
кли нич ка не ге, на Ви со кој здрав стве ној шко ли
стру ков них сту ди ја у Бе о гра ду, са про сеч ном оце-
ном сту ди ра ња 9,75.

За по сле на је у Кли нич ком цен тру Ср би је од
1996. го ди не.

Ви ше го ди шње ис ку ство, зна ње и ве шти не сти-
че оба вља ју ћи по сло ве ме ди цин ске се стре у Пејс -
меј кер цен тру, Оде ље њу ин тен зив не не ге и Оде ље-
њу кар ди о хи рур ги је, та да шњег Ин сти ту та за кар-
ди о ва ску лар не бо ле сти, те по сло ве глав не се стре
Оде ље ња кар ди о хи рур ги је и еду ка то ра – мен то ра
на Кли ни ци за кар ди о хи рур ги ју.

Го ди не 2015. сти че ис ку ство као ме ди цин ска се-
стра – Site Manager u CRO Ergomed plc, у Бе о гра ду.

Са да је глав на се стра Оде ље ња кар ди о хи рур ги -
је на Кли ни ци за кар ди о хи рур ги ју Кли нич ког цен -
тра Ср би је.

Аутор је ве ћег бро ја ра до ва, уче сни ца на акре-
ди то ва ним струч ним са стан ци ма и кур се ви ма за ме-
ди цин ске се стре – тех ни ча ре и ак тив на на ме ђу на-
род ним кон гре си ма и се ми на ри ма.

Мај ка дво је де це. 

На ре дов ној Скуп шти ни УМСТ КЦС „Се стрин-
ство“, пред ло гом  Из вр шног од бо ра, 6.апри ла јед-
но гла сно је иза бра на за пред сед ни цу УМСТ КЦС
„Се стрин ство“.
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УКли нич ком цен тру Ср би је 12. ма ја одр жа на je
све ча на ака де ми ја по све ће на про сла ви Ме ђу-

на род ног да на ме ди цин ских се ста ра. Ве о ма по се ћен
скуп, ко ји су ор га ни зо ва ли Удру же ње ме ди цин ских се-
ста ра и тех ни ча ра КЦС „Се стрин ство“ са пред став ни-
ци ма стру ков ног Син ди ка та се ста ра Ср би је и КЦС,
отво ри ла је ме ди цин ска се стра Ми ра То мић.

На кон ин то ни ра ња се стрин ске хим не – пе сме Се-
стра, у име ор га ни за то ра и до ма ћи на уче сни ке про сла-
ве је по здра ви ла пред сед ни ца УМСТ КЦС „Се стрин-
ство“ Ма ри ја Га лић. Пре но се ћи им пра знич не че стит-
ке, она је под се ти ла да се ме ђу на род ни дан се стрин-
ства сла ви већ 33 го ди не у знак се ћа ња на Фло ренс Нај -
тин гејл, уте ме љи ва ча мо дер ног се стрин ства, ко ја је ини-
ци ра ла укљу чи ва ње про фе си о нал но обра зо ва них же -
на у здрав стве ну не гу. Хе ро и на се стрин ске про фе си -
је по ста ви ла је осно ве обра зо ва ња ме ди цин ских се ста-
ра. То је нит ко ја је по ве зи ва ла све ње не ак тив но сти и
це ло куп но жи вот но де ло. 

Ме ди цин ске се стре свој пра зник углав ном обе ле жа-
ва ју рад но, на сто је ћи исто вре ме но да раз ли чи тим ак-
тив но сти ма про мо ви шу сво ју про фе си ју и под се те јав-
ност на уло гу се ста ра у не зи бо ле сних и за шти ти здра -

вља љу ди. Ме ди цин ске се стре су нај ја ча по зи тив на сна-
га дру штва, за кљу чи ла је Ма ри ја Га лић.

У име упра ве Кли нич ког цен тра Ср би је уче сни ке
ску па по здра вио је глав ни тех ни чар те уста но ве Не бој -
ша Ба ни ће вић, а у име Син ди ка та ме ди цин ских се ста-
ра КЦС пред сед ни ца Та ња Ер де ља но вић. Она је под-
се ти ла на ви со ке ци ље ве ко је је та ор га ни за ци ја по ста-
ви ла и на за дат ке ко ји пред сто је, по себ но ње ног ути-
ца ја у јав ној рас пра ви о об ли ко ва њу за ко на о ви со ком
обра зо ва њу из угла се ста ра и по тре би ре гу ла ти ве
здрав стве не не ге, утвр ђи ва ња ко е фи ци је на та и ка та ло-
га рад них ме ста, на гла ша ва ју ћи да са мо удру же не се-
стре мо гу да ути чу на про ме ну са да шњег не по вољ ног
по ло жа ја. 

О ле ген дар ној Фло ренс Нај тин гејл и ње ном жи вот-
ном пу ту го во ри ла је Је ле на Ни ко лић са Кли ни ке за ги-
не ко ло ги ју и аку шер ство Кли нич ког цен тра Ср би је.

Ме ђу на род но ве ће ме ди цин ских се ста ра ИЦН, као
вр хов на свет ска се стрин ска асо ци ја ци ја, сва ке го ди не
ши ром све та оба ве шта ва о те ма ти ци про сла ве овог ва -
жног да ту ма. Те ма ово го ди шњег ме ђу на род ног да на се-
стрин ства је „Глас ко ји во ди – по сти за ње одр жи вих ци-
ље ва раз во ја“, ко ја ће би ти об ра ђи ва на то ком це ле го-

Свечана академија у Клиничком центру Србије

ПРОФЕСИЈИ У ЧАСТ
Подсећање на легендарну Флоренс Најтингејл и њену улогу у образовању сестринског кадра 

* Признања заслужним сестрама и бабицама 
* Удружење „Сестринство“ и Синдикат сестара на заједничким задацима
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ди не, о че му је по дроб ни је го во ри-
ла Дра га на Иг ња ти је вић са Кли ни-
ке за не у ро хи рур ги ју. 

По чев ши од ове го ди не Удру же ње ће до де љи ва ти по-
себ не за хвал ни це ме ди цин ским се стра ма – сво јим чла-
но ви ма за зна ча јан до при нос ње го вом ра ду. Ово го ди -
шњи до бит ни ци су Љу бе на Па у но вић са Кли ни ке за
пул мо ло ги ју, Љи ља на Ђу кић из Ур гент ног цен тра и
Дра га на Иг ња ти је вић са Кли ни ке за не у ро хи рур ги ју.

Уче сни це ску па че сти та ле су сво јим ко ле ги ни ца ма
ба би ца ма, Ме ђу на род ни дан ба би ца – 5. мај, ко ји се обе-
ле жа ва по чев ши од 1992. го ди не ра ди про мо ци је и по -
др шке про фе си ји ко ја има из у зет но зна чај ну уло гу у
из град њи здра ве по ро ди це. 

Све ча ност у Кли нич ком цен тру Ср би је за вр ше на је
уру чи ва њем пра знич них при зна ња узор ним се стра ма
и ба би ца ма, те са рад ни ци ма Удру же ња „Се стрин-
ство“ из дру гих здрав стве них уста но ва Ср би је.

С.Ј

Захвалнице узорним сестрама

Драгана Михајловић Клиника за гинекологију
Вера Зечевић Клиника за неурологију
Славица Пајић Клиника за ендокринологију,

дијабетес и болести 
метаболизма

Марија Радојевић Клиника за 
гастроентерологију 
и хепатологију

Светлана Новаковић Клиника 
за кардиохирургију 

Јасмина Мандић Клиника за грудну хирургију
Дубравка Базић Клиника за 

дерматовенерологију
Миланка Тркуља Клиника за очне болести
Антонија Рокнић Клиника за васкуларну и 

ендоваскуларну хирургију 
Тања Благић Клиника за опекотине 

и пластичну и 
реконструктивну хирургију

Зорица Младеновић Клиника за хематологију
Смиља Гачић Клиника за алергологију 

и имунологију 
Гордана Шоргић Клиника за психијатрију
Светлана Павловић Клиника за ОРЛ 

и максилофацијалну 
хирургију

Љиљана Казимировић Клиника за пулмологију
Сања Станишић Клиника за ортопедску 

хирургију и трауматологију
Радомир Живковић Клиника за кардиологију
Зорица Мандић Клиника за неурохирургију
Братислава Жигић Клиника за дигестивну 

хирургију
Весна Павловић Клиника за нефрологију
Сања Шарчевић Клиника за инфективне 

болести 
Савка Петровић Клиника за урологију
Биљана Липовац Ургентни центар
Наташа Милојковић Ургентни центар
Бранислава Вујаклија Поликлиника 
Сефија Нешовановић Центар за нуклеарну 

медицину
Зорица Срећковић Центар за анестезију
Душанка Петровић Центар за 

научноистраживачки рад, 
образовну делатност 
и људске ресурсе

Весна Пуача Центар за радиологију 
и магнетну резонанцу

Захвалнице бабицама

По во дом 5. ма ја, ме ђу на род ног да на ба би ца,
Удру же ње ме ди цин ских се ста ра и тех ни ча-

ра КЦС „Се стрин ство“ до де ли ло је за хвал ни це ме-
ди цин ским се стра ма и ба би ца ма Кли ни ке за ги не-
ко ло ги ју и аку шер ство:

Ми ља ни Ба бо вић, Љи ља ни Ке се ро вић, Гор да ни
Ми тро вић и Зо ра ни Ва сић.

Признања за сарадњу

За хвал ни це су до де ље не и чла но ви ма УМСТ„Се-
стрин ство“ ко је ра де у дру гим здрав стве ним

уста но ва ма. При зна ње су до би ле:

Сла ђа на Ву чи ће вић Ин сти тут за ме ди ци ну ра да
и ра ди о ло шку за шти ту, 
Бе о град

Сне жа на Ра дић За вод за плућ не бо ле сти 

и ТБЦ, Бе о град

Рад ми ла Кр стић Кли ни ка на не у ро ло ги ју 

и пси хи ја три ју за де цу 

и омла ди ну

Мир ја на Се ни чић Спе ци јал на бол ни ца 

за це ре брал ну па ра ли зу 

и раз вој ну не у ро ло ги ју

Ми ли ца Ши шо вић За вод за ге рон то ло ги ју, 

Бе о град

Са ња Смиљ ко вић Бел Ме дик

OCCASIONS
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Ро ђе на је 12. ма ја 1820. го-
ди не у, ита ли јан ском гра ду

Фи рен ца, по ко јем је и до би ла
име.

Фло ренс је би ла мла ђа од дво је
де це у по ро ди ци имућ них Бри та на -
ца, ко ји су при па да ли елит ним дру -
штве ним кру го ви ма. Ка да јој је
би ло са мо 17 го ди на схва ти ла да је
при вла чи по сао бол ни чар ке, али
ње ни ро ди те љи су се то ме про ти-
ви ли. Сма тра ли су да та про фе си ја
ни је по де сна за же ну ње ног ста ле -
жа, па јој ни су до зво ли ли да кре не
на обу ку за ме ди цин ску се стру.

На кон што су ро ди те љи ко нач -
но по пу сти ли, 1851. го ди не Фло-
ренс од ла зи у Кај зер верт у Не мач кој на тро ме сеч ну
обу ку за ме ди цин ске се стре. Обу ка јој је омо гу ћи ла
да две го ди не ка сни је по ста не управ ни ца бол ни це за
да ме у ули ци Хар ли. Чим је по ста вље на на тај по ло-

жај, ње на спо соб ност је ста вље на на
про бу. На и ме, су о чи ла се с по ја вом
ко ле ре, а не хи ги јен ски усло ви у бол-
ни ци би ли су по год ни за ши ре ње бо-
ле сти. Фло ренс је по ста ви ла се би
за да так да по бољ ша одр жа ва ње хи-
ги је не, чи ме је знат но сма ње на сто па
смрт но сти, бар у бол ни ци за ко ју је
она би ла за ду же на.

Исте го ди не из био је Крим ски рат,
а но ви не су убр зо из ве шта ва ле о мањ -
ку ме ди цин ског осо бља за не гу бри-
тан ских вој ни ка ра ње них на фрон ту.
Бу ду ћи да су за Фло ренс мно ги та да
већ чу ли, бр зо је по зва на са сво јим
ти мом ме ди цин ских се ста ра у вој не
бол ни це у Тур ској. Са гру пом од 38

же на кре ну ла је 1854. го ди не да пре у зме упра ву бол ни -
це у оп шти ни Ску та ри, где се су о чи ла са стра вич ним
хи ги јен ским усло ви ма. У пот пу но сти се по све ти ла па-
ци јен ти ма. Уве че би с лам пом у ру ци про ла зи ла кроз

Уз 12. мај – Међународни дан медицинских сестара

САГА О КРИМСКОМ АНЂЕЛУ
Флоренс Најтингејл  – дама с лампом, утемељивач је савременог сестринства.
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мрач не ход ни ке, оби ла-
зи ла јед ног по јед ног па-
ци јен та и бри ну ла о
њи ма. Вој ни ци, ко је је
ње на не пре су шна бри га
исто вре ме но и дир ну ла
и те ши ла, на зи ва ли су је
да ма с лам пом. За дру -
ге су је, пак, би ла крим-
ски ан ђео. Њен рад је за
две тре ћи не сма њио сто -
пу смрт но сти у бол ни -

ци. По ред по бољ ша ња хи ги јен ских усло ва, Фло ренс
је омо гу ћи ла и уво ђе ње не ко ли ко но вих услу га па ци -
јен ти ма, олак ша ва ју ћи њи хов бо ра вак у бол ни ци.

Пре ма оно ме што је на Кри му ви де ла, на пи са ла је
књи гу Бе ле шке о ства ри ма ко је ути чу на здра вље,
ефи ка сност и бол нич ку упра ву бри тан ске вој ске.
Овај из ве штај од 830 стра на ба ви се ана ли зи ра њем
ње них ис ку ства и пред ло зи ма за по бољ ша ње услова
рада дру гих вој них бол ни ца са слич ним про бле ми ма.

У Ен гле ску се вра ти ла 1856. го ди не, а 1860. отво-
ри ла је сво ју шко лу за обу ку бол ни чар ки у окви ру

Бол ни це Све ти То мас у Лон до -
ну. Ка да би про шле обу ку, бол ни-
чар ке су сла ли у бол ни це ши ром
Бри та ни је, где су пре но си ле иде је и сте че не
ве шти не. Фло ренс Нај тин гејл по ста ла је пред мет јав-
ног ди вље ња. У ње ну част пи са не су пе сме и по зо ри -
шни ко ма ди, а мла де же не су се угле да ле на њу.

По ча сно при зна ње за жи вот но де ло кра ља Ед-
вар да до би ла је 1908. го ди не, а краљ Џорџ јој је упу-
тио че стит ку за де ве де се ти ро ђен дан.

Да ма с лам пом је умр ла 13. ав гу ста 1910. го ди не,
а са хра ње на је у по ро дич ној гроб ни ци у Хемп ши ру,
у Ен гле ској. 

Му зеј Фло ренс Нај тин гејл, ко ји се на ла зи на ме сту
где је не ка да би ла ње на шко ла за ме ди цин ске се стре, са -
др жи ви ше од 2.000 пред ме та ко ји ма се чу ва и про сла -
вља успо ме на на жи вот и ка ри је ру крим ског ан ђе ла.
Фло ренс Нај тин гејл се да нас сма тра за пи о ни ра са вре ме -
не про фе си је ме ди цин ске се стре, а на њен ро ђен дан се
про сла вља ме ђу на род ни дан ме ди цин ских се ста ра.

Је ле на Ни ко лић

OCCASIONS

ГЛАС ЗА ВОЂЕ – ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА 

ОДРЖИВОГ РАЗВОЈ
Циљеви ИЦН за медицинске сестре у 2017. години.

Бити медицинска сестра јединствен је позив, који тражи 
оно најлепше у људском бићу – хуманост и преданост позиву.

Јединствена улога медицинске сестре је помагати појединцу, болесном или здравом,
у обављању оних активности које доприносе здрављу или опоравку (или мирној смрти),

а које би појединац обављао самостално када би имао потребну снагу, вољу и знање.
Vir gi nia Hen der son

Сестринство је позив који се активно укључује
у бригу и здравље човековог тела и душе.

Модерно сестринство фаворизује едукацију као
приоритет у професионалном животу медицинских
сестара.

Више и високо образовање медицинских сестара
приоритет је модерних држава. 

Зашто би сестре бринуле 
о циљевима одрживог развоја

1. Медицинске сестре брину о појединцу и попу-
лацији.

2. „It is the right thing to do.“ – Права ствар ( пред-
стављају прилику да применимо своје знање ра-
ди стварања здравијег и бољег окружења).



3. Промене су могуће (продужен
животни век, смањена смртност, по-

бољшање образовања, смањење екс-
тремног сиромаштва).

4. „ То је наше здравље! “

ЦИЉЕВИ ICN ЗА МЕДИЦИНСКЕ
СЕСТРЕ 2017 . ГОДИНЕ

1. Без сиромаштва.
2. Без глади, боља исхрана.
3. Добро здравље и благостање.
4. Квалитетно образовање.
5. Родна равноправност.
6. Чиста вода и хигијена.
7. Приступачна и чиста енергија.
8. Пристојан посао и економски раст.
9. Индустријске иновације и инфраструктура.

10.Смањење неједнакости.
11.Одрживи градови и заједнице.
12.Одговорна потрошња и производња.
13.Климатске промене.
14.Живот испод воде.
15.Живот на земљи. 
16.Мир, правда и јаке институције.
17.Партнерство за остваривање циљева.

1. Без сиромаштва

• Сиромаштво има непосредне последице на здравље.
• Материјална, психо-социјална и политичка бес-

помоћност.
• Ограничавање интелектуалног и социјалног раз-

воја од детињства.
• Оно што се догађа у детињству утиче на даљи

развој појединца касније.
• Медицинске сестре у раду с рањенима и беспо-

моћнима утврђују потребе изван медицинских
дијагноза. 

2. Без глади, боља исхрана

• Потхрањеност погађа човека и узрокује 45%
смртности.

• Ограничава људе у постизању њиховог пуног
потенцијала.

• WHO неправилну исхрану сматра најозбиљни-
јом претњом светском здрављу.

• Проблеми са исхраном утичу на бројне сфере
људског живота.

• Отварање круга сиромаштва и економске стаг-
нације.

• Медицинске сестре идентификују проблем и
развијају могућа решења

3. Добро здравље и благостање

• Здравље је основно људско право.
• Све већа заступљеност хроничних незаразних

болести: водећи узрок смртности.
• Укључивање медицинских сестара у више ни-

вое едукације. 

4. Квалитетно образовање

• Ниво едукације представља значајан део у узро-
цима здравствених проблема.

• Едукација игра значајну улогу у будућности по-
јединца.

• Медицинске сестре спроводе едукацију о про-
моцији здравља и превенцији болести, раном
скринингу и откривању болести. 

5. Родна равноправност

• Утицај родне неравноправности је велики и об-
ухвата све заједнице.

• (НЕ) равноправност има утицај на људско здра-
вље и (не)могућност избора и доношења одлука. 

• Сестринство као доминантно женска професија
има велики утицај на редукцију неједнакости и
промовишу равноправност полова.

6. Чиста вода и хигијена

• Доступност чисте воде важна је за здравље за-
једнице.

• Приступ чистој води, санитарни чворови и хиги-
јена у здравственим установама веома су битни
за квалитет и унапређивање здравља.

• Хигијена руку је неопходна.
• Медицинске сестре дужне су да обезбеде све до

сада наведено за одржавање правилне хигијене. 

10
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7. Приступачна и чиста енергија

• Недовољан приступ чистој енергији има лош
утицај на појединца.

• Битно је препознавање важности чисте енерги-
је и њен утицај на здравље и пружање здравстве-
них услуга.

8. Пристојан посао и економски раст

• Здравствено особље има велики утицај на со-
цио-економске прилике.

• Медицинске сестре имају кључну улогу у одре-
ђивању квалитета, планирања и пружања здрав-
ствене неге. 

9. Индустријске иновације 
и инфраструктура

• Једноставан и поуздан приступ здравственој не-
зи важан је за:

• Укупно физичко, социјално и ментално здравље.
• Превенцију болести.
• Дијагностику и третман болести.
• Смањење морбидитета и морталитета.

10. Смањење неједнакости

• Медицинске сестре поштују права пацијената:
социо-економске разлике нису прихватљиве.

• Подизање гласа за здравствене потребе свих људи
представља богато наслеђе сестринске професије. 

11. Одрживи градови и заједнице

• Живот у урбаним срединама повезан је са побољ-
шањем нивоа прихода и здравствених услуга.

• Притисак на урбане средине доприноси настан-
ку друштвених и здравствених неједнакости.

12. Одговорна потрошња 
и производња

• Здравствене установе знатно доприносе одржи-
вости ресурса, те директно утичу на здравље по-
јединца.

13. Климатске промене

• Климатске промене утичу на целокупну светску
популацију.

• Утицај на основне одреднице здравља (довољно
хране, чист ваздух, исправна вода за пиће, сигу-
ран смештај). 

14. Живот испод воде

• Брига о воденим ресурсима од
кључне је важности.

• Потребно је остварење чистих и самоодрживих
ресурса. 

15. Живот на земљи

• Сви аспекти људског благостања зависе од ре-
сурса екосистема који су у међузависности са
биолошким разликама.

• Смањење биолошке различитости и промене
екосистема могу довести до катастрофалних по-
следица. 

16. Мир, правда и јаке институције

• За решавање криза потребно је решити се сиро-
маштва, неједнакости и хаоса, а заменити га ми-
ром и праведношћу.

• Медицинске сестре могу бити носиоци промена.
• Заштита медицинског особља. 

17. Партнерство за 
остваривање циљева

• Пораст незаразних болести скуп је за сваку др-
жаву.

• Превенција хроничних незаразних болести нај-
боља је опција.

• Рад здравственог сектора с партнерима доноси
огромна побољшања.

Драгана Игњатијевић

OCCASIONS
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Дра ге ко ле ге,

За до вољ ство ми је што ћу вас упо зна-
ти са за ни мљи во сти ма 45. кон гре са

Европ ског удру же ња ме ди цин ских се ста-
ра за ди ја ли зу и тран сплан та ци ју – Европ -
ског удру же ња ме ди цин ских се ста ра –
тех ни ча ра не фро ло ги је ( ЕД ТНА/ ЕР ЦА ),
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 s-
plant Nur ses As so ci a tion / Euro pean Re nal Ca -
re As so ci a tion ).

Од 17. до 20. 9. 2016. го ди не у глав ном гра ду про-
вин ци је Ва лен си ја, тре ћем по ве ли чи ни у Шпа ни ји, одр-
жан је 45. ЕД ТНА/ЕР ЦА Ин тер на ци о нал ни кон грес.
Се си је су се од ви ја ле у кон гре сном цен тру Ва лен си -
је. Ma ri an na Eleft he ro u di (Грч ка), при вре ме на пред сед-
ни ца ЕД ТНА/ЕР ЦА, отво ри ла је кон грес по здрав ним
го во ром, по сле че га је био одр жан умет нич ки про грам.
Ве о ма упе ча тљи ви би ли су мо дер ни ор ке стар у тра ди-
ци о нал ној на род ној но шњи и њи хо во из во ђе ње тра ди-
ци о нал не му зи ке.

Цен трал на те ма Кон гре са би ла је“Qu a lity ver sus Cost
- Su sta i na ble Re nal Ca re“ (Ква ли тет на спрам тро шко-
ва – Одр жи ва не фро ло шка не га”). Раз ме ње на су ис ку-
ства и 850 уче сни ка из 46 зе ма ља. Пре зен то ва на су 292
ра да из Евро пе, Са у диј ске Ара би је, Ја па на и Аустра-
ли је. При мет но је би ло да се сви су о ча ва мо са слич ним
про бле ми ма. Ме ђу тим, на чи ни њи хо вог ре ша ва ња
раз ли ку ју се од др жа ве до др жа ве, за ви сно, на рав но,
од еко ном ских при ли ка у по је ди ним де ло ви ма Евро-
пе и све та. Зна чај уче ство ва ња на ова квим кон гре си-
ма је у под сти ца њу раз ме не вред них иде ја и ис ку ста-
ва, у пре по зна ва њу по тре ба да се рад у ма тич ним уста-
но ва ма уна пре ди уво ђе њем не ких но вих смер ни ца са
ци љем да на нај бо љи на чин раз ви је мо и по бољ ша мо
рад се ста ра – тех ни ча ра у не фро ло шкој прак си и при-
бли жи мо га европ ском ни воу.

До бит ни ци на гра да и сти пен ди ја за нај бо љи усме-
ни рад су: 

Пр во ме сто: на гра да од 500 евра за ус-
ме ни рад -K. Ha vas1, A. Bon ner1, C. Do u-
glas,,Austra lia /The mis sing pi e ce: Self-ma n-
a ge ment sup port de si res of pa ti ents with
chro nic kid ney di se a se

Дру го ме сто: на гра да од 250 евра за ус-
ме ни рад: F. Sha rif1, Uni ted Arab Emi ra -
tes;Awa re ness of re nal nur ses in iden ti fi ca tion
and edu ca tion of pa ti ents with in he ri ted re nal
di se a ses

Тре ће ме сто: јед но го ди шње члан ство у
удру же њу ЕД ТНА/ЕР ЦА за мак си мум три са рад ни ка
на ап страк ту за рад: K. Pugh-Clar ke1, S. Read2, J. Sim2,
Uni ted King dom/Symptom ex pe ri en ce in non-dialysis-de-
pen dent chro nic kid ney di se a se: a UK qu a li ta ti ve study

Три на гра де за нај бо љи по стер :
Пр ва 250 €-А. Ma si, Spain/An xi ety, de pres sion and qu -

a lity of li fe in pa ti ents un der go ing chro nic ha e mo dialysis;
ob ser va ti o nal cross sec tion study

Дру га – По хвал ни ца за го ди шње члан ство у удру-
же њу ЕД ТНА/ЕР ЦА за глав ног пре зен те ра и ауто ра
Storm, M, Bæk, B, Den mark/Pa ti ent in vol ve ment sup por t-
ed by in for ma tion tec hno logy

Тре ћа на гра да – Јед но го ди шње члан ство у удру же-
њу ЕД ТНА/ЕР ЦА за глав ног ауто ра Sed ge wick,
J.M., Bar ri os, J., Al-Je ha ni, E., Hab hab,T.W, Sa u di Ara-
bia/Suc cessful preg nancy in a ha e mo dialysis pa ti ent in Sa -
u di Ara bia – a ca se study

Пра ти о ци кон гре са би ли су и ин ду стриј ски сим по-
зи ју ми ком па ни ја: Fre se ni us Me di cal Ca re, B.Braun Avi-
tum, Sa no fi,Red sen se Me di cal, Di a ve rum, Nik ki so, те ра-
ди о ни це Грч ке и Шпа ни је. По се том из ло жбе ним
штан до ви ма тих ком па ни ја пру жи ла нам се при ли ка да
се упо зна мо са нај но ви јим апа ра ти ма за ди ја ли зу: пред-
ста вље на су 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. Удру же ње је по ну-
ди ло три но ва во ди ча:

Осврт на прошлогодишњи, 45 конгрес Европског удружења сестара 
за дијализу и трансплантацију у Валенсији

КВАЛИТЕТ НАСПРАМ ТРОШКОВА 

– ОДРЖИВА НЕФРОЛОШКА НЕГА 
Размењена искуства 850 учесника из 46 земаља: презентована 292 рада из Европе, 

Саудијске Арабије, Јапана и Аустралије* Следећи конгрес од 9. до 12. септембра у Кракову 
у Пољској о теми „Истинско партнерство и глобални приступ у управљању 

и организацији рада у нефролошкој нези“
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Пр ви – Ва ску лар ни при ступ, пунк ци ја и не га: Во-
дич за нај бо љу кли нич ку прак су за ар те ри о вен ску фи-
сту лу (при ре ди ла Ma ria Te re sa Pa ri sot to) пре ве ден је на
бо шњач ки, хр ват ски, фран цу ски, ита ли јан ски, пор ту-
гал ски, ру ски, сло ве нач ки и шпан ски је зик.

Дру ги – Ва ску лар ни при ступ, пунк ци ја и не га: Во-
дич за нај бо љу кли нич ку прак су за ар те ри о вен ски графт
(при ре ди ла Ма риа Те ре са Па ри сот то ; спон зор Fre se -
ni us Me di cal Ca re).

Тре ћи – Пе ри то не ал на ди ја ли за: 500 пи та ња и од-
го во ра: Во дич за кли нич ку прак су (при ре ди ле Aase Ri -
e mann и Deb bie Fort num ).

Пр ви Ту ри стич ки во дич за бу -
бре жне бо ле сни ке об ја ви ла је ком-
па ни ја Ди а ве рум, Шпа ни ја, на ен -
гле ском и шпан ском је зи ку.

У то ку кон гре са су пре зен то ва ни
пре ко веб-сај та удру же ња и по сте ри
зе ма ља, ме ђу ко ји ма је био и наш.

Уз ве ли ку по моћ бренд ам ба са-
до ра News бил тен ће по но во би ти
пре во ђен на 18 је зи ка: че шки, хр -
ват ски, дан ски, ен гле ски, фран цу -
ски, не мач ки, грч ки, ита ли јан ски, хе бреј ски, ли тван-
ски, пољ ски, пор ту гал ски, ру ски, срп ски, сло ве нач ки,
шпан ски, швед ски и тур ски. 

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

На рав но, на ја вљен је сле де ћи кон грес: 46. ме ђу на-
род на кон фе рен ци ја Удру же ња ЕД ТНА/ЕР ЦА , ко ји ће
би ти одр жа ну пре ле пом Кра ко ву ( Пољ ска) од 9.
до12. сеп тем бра, а цен трал на те ма ће би ти : “Истин-
ско парт нер ство и гло бал ни при ступ у упра вља њу и ор-
га ни за ци ји ра да у не фро ло шкој не зи.

( фо то гра фи је са Кон гре са мо же те по гле да ти на web si -
te: www.ед тн аерца. орг ).

Божица Ступар 

Лепотица Медитерана

Вале нсија  ј е  главни г рад  В аленс ијс ке  аутоно -
мне покр аји не и пров ин ције Вале нсија,  тр -

ећ и по важности у  Шпанији п о  броју  становника(
807.396). Лежи на обалама реке Тури ја, на ис точној
обал и Пири не јс ког полуос тр ва. То ј е г рад са  дуб -
оком историјс ко м трад ицијом, пого дном  медите -
ранск ом климом и бр ојним знамени тос ти ма и
фестив али ма . Први  пу т је спо мен ута у 2.  век у пре
Хр ис та као римска колонија (име потиче од ла-
тинског valentia, што означава храброст). Златно
доба града било је у 15. веку, кад је Валенсија била
престоница Арагонског краљевства. Последњих де-
ценија туризам, грађевинарство и фабрика ауто-
мобила Форд веома доприносе е ко номиј и .

Музеј  науке и уметности велики је културни и
забавни комплекс, који сачињавају: Палата умет-
ности „Краљица Софија”( зграда опере), Хеми-
сферик (уникатна биоскоп ска са ла у об ли ку људ-
ског ока), Му зеј на у ке „Принц Фи лип , Оке а но граф-
ски му зеј ( нај ве ћи је акваријум у Европи), Умбракле
(градски врт), Агора (место за тениски турнир „Ва-
ленсија Опен 500”), знаменитости, куле средњо-
вековног града Торес де Серанос и Торес де Кварт,
манастир Сан Мигел, са својом библиотеком, Трг
Девице Марије, Валенсијска катедрала и базилика
Свете Марије, Трг скупштине и Трг бикова, Музеј
кориде, Биопарк, Ботаничка башта, Аквапарк... Ва-
ленсија је позната као град у којем се одржава ве-
лики број фестивал, најбољи је Томатина де Буњол
– последње среде у августу, више од 40.000 људи
и 110 тона зрелог парадајза „лети у ваздух“.

Као један од најлепших градова медитеранске
обале ( друга највећа лука на западној обали Ме-
дитерана), Валенсија спада у најтраженије европс-
ке туристичке дестинације, прелепе, дуге плаже,
бројни хотели, ресторани, барови, клубови и срдач-
ни људи свакодневно доприносе репутацији овог
града, а изврсна клима омогућава посету у свако доба
године. Традиционално јело Валенсије је паеља ( la
paella) од пиринча, патка са наранџиним соком, де-
зерт је турон, а безалкохолно пиће је орћата.
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AWARDS

Светлана 

Новаковић

Драгана 

Михајловић

Вера 

Зечевић

Славица 

Пајић

Марија 

Радојевић

Јасмина 

Мандић

Милица 
Шишовић

Слађана 
Вучићевић

Снежана 
Радић

Радмила
Крстић

Мирјана 
Сеничић

Сања 
Смиљковић

Миљанa
Бабовић

Љиљанa
Кесеровић

Горданa
Митровић

Зоранa 
Васић

Љиљана 
Ђукић

Љубена
Пауновић

Драгана
Игњатијевић

Добитнице захвалница бабице КЦС

Добитнице захвалница на предлог других установа

Добитнице захвалница на предлог Удружења

Добитници захвалница на предлог клиника КЦС
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Зорица 

Младеновић

Дубравка 

Базић

Миланка 

Тркуља

Антонија 

Рокнић

Тања 

Благић

Смиља 

Гачић

Радомир 

Живковић

Гордана 

Шоргић

Светлана 

Павловић

Љиљана 

Казимировић

Сања 

Станишић

Зорица 

Мандић

Биљана 

Липовац

Братислава 

Жигић

Весна 

Павловић

Сања 

Шарчевић

Савка 

Петровић

Наташа 

Милојковић

Весна 

Пуача

Бранислава 

Вујаклија 

Сефија 

Нешовановић

Зорица 

Срећковић

Душанка 

Петровић



Сим по зи јум УМСТБ Ср би је је одр жан од 25. до 28.
ма ја у Хо те лу „Бре за“ у пре ле пој Вр њач кој Ба њи.

Пле нар на те ма ти ка Сим по зи ју ма би ла је „Де мен ци -
је са по себ ним освр том на Ал цхај ме ро ву де мен ци ју“.
Уче ство ва ле су ко ле ге са ВМА, Ин сти ту та за он ко ло-
ги ју и ра ди о ло ги ју Ср би је, КБЦ Зве зда ра, те из Шап-
ца, Кра ље ва, Ћу при је, Сме де ре ва, го сти из Са ра је ва и

Ба ра и, на рав но, из КЦС, са 12 при ја вље них и при хва -
ће них ра до ва.

За хва љу ју ћи раз у ме ва њу УМСТ КЦС „Се стрин-
ство“, фи нан си ран је од ла зак три осо бе и пла ће не су
че ти ри ко ти за ци је. Оста лим уче сни ци ма по моћ су пру-
жи ли спон зо ри.

Уче сни ци сим по зи ју ма по ха ђа ли су курс ко ји је но-
сио че ти ри бо да: „Пре вен ци ја ин фек ци ја кр ви по ве за-
них са при ме ном цен трал них вен ских ка те те ра”.

Усме не пре зен та ци је би ле су ква ли тет не и по се ће не.
Би ло је укуп но 60 из ла га ча, уз по стер-пре зен та ци је.

Ја смин ка Илић са Кли ни ке за пси хи ја три ју, са те мом
„Де мен ци је и про бле ми не го ва те ља“, је дан је од три до-
бит ни ка на гра де за нај бо љу по стер- пре зен та ци ју.

По др шку Сим по зи ју му да ли су КМСЗТ Ср би је и
Син ди кат МСТ Ср би је.

По ред ис ку ства и но вих зна ња ко је смо раз ме ни ли, до -
бро дру же ње и но ва по знан ства обо га ти ли су наш бо ра вак.

Ја смин ка Илић 

Извештај са 16. симпозијума УМСТБ Србије 

КОРИСНА РАЗМЕНА ИСКУСТАВА О ДЕМЕНЦИЈИ

На Ме ди цин ском фа кул те ту у Ни шу је од 1. до
3. ју на одр жан тре ћи ме ђу на род ни кон грес ур-

гент не ме ди ци не са на зи вом FIRST LO VE NE VER DI -
ES. Те ме о ко ји ма је би ло ре чи су из обла сти ма сов них
не сре ћа, хи рур ги је, при ме не ул тра зву ка у ди јаг но сти-
ци ур гент них ста ња и кар ди о ло ги је. Пред ста вљен је и
џеп ни ул тра звук, ко ји омо гу ћа ва пре глед па ци јен та на
те ре ну пре не го што стиг не у бол ни цу.

Пр вог да на Кон гре са на про гра му су би ла два кур-
са о те ма ма бит ним за сва ко днев ни рад у ур гент ној ме-
ди ци ни: „Ал тер на тив не ме то де за обез бе ђе ње ди сај ног
пу та“ и „Три ја жа по вре ђе них у ма сов ним не сре ћа ма“.
Дру гог и тре ћег да на, по ред пре да ва ња, уче сни ци су
у по по днев ним ча со ви ма уче ство ва ли у ра ди о ни ца ма:
„Прак тич на при ме на ул тра зву ка“, „Ра ди о ло ги ја за
по чет ни ке“ и „Ур гент не про це ду ре у ме ди ци ни“.

Кон грес је ор га ни зо ва ло Дру штво ле ка ра ур гент не
ме ди ци не Ср би је (ДЛУМС), са се ди штем у Ни шу, а ге-
не рал ни спон зор је био Ур гент ни цен тар из Бер на. Пре-
да ва чи су би ла по зна та име на у струч ној јав но сти.

Из Ур гент ног цен тра КЦС уче ство ва ли су ди рек тор
Кли ни ке за ур гент ну хи рур ги ју проф. др То ми слав Ран -
ђе ло вић, проф. др Жељ ко Ла у ше вић, хи рург, и др Ср -
би слав Па јић, мак си ло фа ци јал ни хи рург, са усме ним
пре зен та ци ја ма и не ко ли ко хи рур га са по стер-пре зен-
та ци ја ма.

Од ме ди цин ских се ста ра из Ур гент ног цен тра уче-
ство ва ла је Љи ља на Ђу кић, глав на се стра Кли ни ке за

ур гент ну хи рур ги ју, са по стер-пре зен та ци јом „Здрав-
стве на не га по ли тра у ма ти зо ва них па ци је на та у Ур гент-
ном цен тру”. Рад је про гла шен за нај бо љу по стер-пре-
зен та ци ју у кон ку рен ци ји ме ди цин ских се ста ра. На гра-
ђе на су још два ра да (на гра ђе ни ра до ви пре зен то ва ни
су усме но).

Из Ни ша смо оти шли пу ни ле пих ути са ка о Кон гре-
су, гра ду, и ср дач ним до ма ћи ни ма, пре све га о прим.
др Та тја ни Рај ко вић, прим. др Ми ља ну Јо ви ћу, др Бра-
ни сла ву Ни чи ћу и дру ги ма, а нај ви ше о на шем др Ср -
би сла ву Па ји ћу, мак си ло фа ци јал ном хи рур гу, ко ји је био
глав ни ор га ни за тор за Клинички цен тар Ср би је.

Љи ља на Ђу кић 

На конгресу Друштва лекара ургентне медицине

ОД МАСОВНИХ НЕСРЕЋА ДО ЏЕПНОГ УЛТРАЗВУКА
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Ол га Ра па јић ро ђе на је 15. 12.
1934. у се лу Је зер це, на ула зу

у На ци о нал ни парк и оп шти ну Пли т-
вич ка је зе ра, у Ре пу бли ци Хр ват ска.
Отац Или ја Ра па јић се по сле не зго де
у руд ни ку вра тио из Аме ри ке и оже-
нио Ми ле ном из углед не лич ке по ро-
ди це. Из гра ди ли су бо га то до ма ћин-
ство. У ми ру и ле по ти ро ди ле су се три
ћер ке: Ол га је би ла нај мла ђа. Ве се ла,
раз и гра на де вој чи ца, са очи ма бо је је -
зе ра, трч ка ра ла је зе ле ним об рон ци ма,
отво ре на за сла по ве, ре ку и је зе ра жи-
во та. Пре кра ја пр вог раз ре да све се
сру ши ло. Рат, спа ље но до ма ћин ство.
Отац је по сле ра ња ва ња био во дич
уста ни ци ма, се стре у пар ти за ни ма, а
она код ку ће са бо ле сном мај ком. У то ку ра та оста ла
је без оца. Се ћа ња су ту жна и бол на.

По сле ра та је са дру гом де цом из Ли ке за вр ши ла ос-
нов ну шко лу под окри љем див не Еми ли је Шо шта рић.
Као рат но си ро че упу ће на је у За греб. Бо ра ви ла је у ин-
тер на ту. Са ма, са дру ги ма ко ји су та ко ђе би ли са ми. За-
вр ши ла је Ти то ву гим на зи ју 1950, а за тим и Шко лу на-
ци о нал ног здра вља „Др Ан дри ја Штам пар“, 1954. го-
ди не. По сле за вр шет ка сред ње шко ле, ра ди ла у Школ -
ској по ли кли ни ци у За гре бу. 

Ен ту зи ја зам и мла да лач ки елан во ди ли су је то ком
рас пу ста на рад не ак ци је. Јед не го ди не би ла је на из-

град њи ауто пу та За греб–Ри је ка и
сле де ће Ба ња Лу ка – До бој. Би ла је
нај мла ђа уче сни ца. Ра ди ла је у ам бу-
лан ти: мла дост и по лет, ле по та и
див не ми ри сне ци кла ме, увек све же,
би ле су ту за њу. Још оро ше не до но-
сио јој их је гра ђе ви нар Мо мир Ни ко-
лић. Ол га ни је одо ле ла. Вен ча ли су се
1956. и пре се ли ли у Пан че во, град у
ко ме и да нас жи ви. 

Рад ни од нос за сно ва ла је у Оп-
штој бол ни ци у Пан че ву. На ме сто
глав не се стре бол ни це по ста вље на је
1957. го ди не. У то вре ме бол ни ца је
има ла 156 по сте ља. По ред ње ра ди-
ле су још две ме ди цин ске се стре, јед-
на у ла бо ра то ри ји, а дру га је би ла

глав на се стра на ин тер ном оде ље њу. О бо ле сни ци ма
су бри ну ле бол ни чар ке. Углав ном су то би ле ча сне се-
стре и дру го при у че но осо бље. 

Ми ни стар ство здра вља је 1958. го ди не оба ви ло ис-
пи ти ва ње ква ли фи ка ци о не струк ту ре у здрав стве ним
уста но ва ма и на ло же на је ко рек ци ја.

Ол га је осми сли ла јед но го ди шњу шко лу за бол ни -
ча ре при Рад нич ком уни вер зи те ту. Она је би ла ор га-
ни за тор и пре да вач струч них пред ме та. Но, за по сло-
ве не ге бо ле сни ка би ло је по треб но још шко ло ва них
љу ди. Са ди рек то ром бол ни це др Бо ри во јем Дрн дар-

ским, ко ји је од „Шпи та ла“ раз вио бол ни-
цу са 700 по сте ља, по кре ну ла је ини ци ја -
ти ву за осни ва ње сред ње ме ди цин ске шко-
ле. Шко ла је отво ре на 1959. го ди не. Ра ди-
ла је као глав на се стра, се кре тар шко ле, раз-
ред ни ста ре ши на и пре да вач не ге бо ле сни-
ка. Би ла је члан хи рур шке еки пе ко ја је упу -
ће на у Ско пље да по мог не у збри ња ва њу
по вре ђе них у зе мљо тре су 1963. го ди не.

Не у мор но је ра ди ла на раз во ју бол ни це,
про ши ри ва њу ка па ци те та, на бав ци опре ме,
обез бе ђи ва њу нео п ход них сред ста ва и ма-
те ри ја ла за рад. Са по себ ном па жњом ба-
ви ла се уса вр ша ва њем ка дро ва пре вас-
ход но ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра ра -
ди уна пре ђи ва ња не ге бо ле сни ка. Ни је за-
по ста ви ла ни сво ју еду ка ци ју. Са про се ком
9,8 за вр ша ва Ви шу ме ди цин ску шко лу.
Глав на се стра Ол га, по ре чи ма про фе сор-
ке Ксе ни је Ко ва че вић, би ла је по све ће на,

Олга Рапајић Николић 

ПОБЕДНИЧКИ ДУХ СТАЗАМА ЗНАЊА

Уз блиставу каријеру и неизбрисиви траг у сестринству Србије, Олга зрачи љубављу, 
достојанством и неодољивим шармом, плени енергијом и шири просторе среће, а синтезом 

модерне, традиционалне и алтернативне медицине афирмише лепоту живљења

Олга са студентима Више школе
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увек и сву да при сут на, пу на ен ту зи ја зма, енер гич на,
зах тев на, пра вич на, ула га ла је сву сво ју енер ги ју да бол-
ни ца по ста не са вре ме на здрав стве на уста но ва. Ре зул-
та ти ни су из о ста ли. Бол ни ца по ста је оглед на уста но-
ва и на став на ба за за здрав стве но вас пи та ње. Оби ла-
зе је мно ге до ма ће и ино стра не де ле га ци је, из ме ђу оста-
лих, и ми ни стар здра вља Егип та До ро ти Хол, пред став-
ник СЗО Сте ла Јак шић, де кан се стрин ског фа кул те та
из Пит сбур га и мно ги дру ги. 

Јед ном не дељ но ор га ни зо ва ни су струч ни са стан-
ци у бол ни ци. Ме ди цин ске се стре – тех ни ча ри пан че-
вач ке бол ни це би ли су укљу че ни у рад про фил ске ор-
га ни за ци је и ин фор ми са ни о но ви на ма из ор га ни за ци -
је се стрин ске не ге и обла сти не ге бо ле сни ка. Од ла зи-
ли су на еду ка ци ју у еми нент не здрав стве не цен тре у
Бе о гра ду, За гре бу и Љу бља ни.

Као не у мор ни пре га лац, би ра на је за де ле га та
Здрав стве но-со ци јал ног ве ћа Скуп шти не Вој во ди не,
1978 го ди не. Осам го ди на уза стоп но би ла је пред сед-
ник СИЗ деч је за шти те Оп шти не Пан че во. 

За пред сед ни ка Са ве за здрав стве них рад ни ка Ср би -
је (СЗРС ) иза бра на је 1969. и оба вља ла ту функ ци ју
до 1976.го ди не.У по чет ку ни су има ли еле мен тар не
усло ве за рад. Са нај бли жим са рад ни ци ма и уз по др -
шку та да шњих по ли тич ких струк ту ра, ко ле ги ни ца
Ра па јић при о ну ла је на но ве за дат ке. Мла да лач ки за-
нос, енер ги ја и са зна ње да су део оп штег на прет ка да -
ли су им сна гу, али и за до вољ ство да ме ња ју про фе-
си о нал ни оквир де ло ва ња се ста ра. 

У то ку ман да та Ол ге Ра па јић, СЗРС је тран сфор ми-
сан. Рад здрав стве них рад ни ка ор га ни зо ван је у окви-
ру спе ци ја ли зо ва них 14 сек ци ја. Ра ди ло се во лон тер-
ски, али на ви со ком про фе си о нал ном ни воу. Че сто су
се пре пли та ле лич не, по ро дич не и про фе си о нал не ду -
жно сти. 

…У јед ном да ну су се пре ла ма ли по ро дич на сре ћа
и/или не сре ћа, оба ве зе на рад ном ме сту и ус пе си на -

ше ор га ни за ци је. Се ћам се да су на јед ном
ве ли ком ску пу у До му ЈНА у Бе о гра ду,
1970. го ди не, ка да сам на ја вље на да под не-
сем из ве штај о ра ду, сви љу ди у са ли
уста ли да ода ју по шту мом су пру гу, ко ји је
пре ми нуо тог дана…Та кво је би ло вре ме.
Из га ра ло се и лич но под ре ђи ва ло оп штем,
ка же ко ле ги ни ца Ол га.

По ред ве ли ког бро ја струч них ску по ва и
ра да на уса вр ша ва њу и раз ме ни зна ња, по -
ја ви ли су се и пр ви ис тра жи вач ки ра до ви,
ма ги стар ске и док тор ске те зе се ста ра. Ру ко-
вод ство Са ве за на че лу са Ол гом во ди ло је
бри гу и о фи зич ком из гле ду и до сто јан ству
се ста ра на рад ном ме сту. У Ни шу је 1976.
го ди не ор га ни зо ван скуп са мод ном ре ви јом:
циљ је био да се уве ду стан дар ди у обла че-
њу свих про фи ла здрав стве них рад ни ка. 

Он да шњи ми ни стар здра вља Ре пу бли ке Ср би је др
Ђор ђе Ја ко вље вић пред ло жио је да СЗРС фор ми ра сту-
диј ску гру пу ко ја би под по кро ви тељ ством СЗО об и -
шла здрав стве не уста но ве у Ен гле ској и Дан ској. Сту-
диј ску гру пу чи ни ле су еми нент не се стре – тех ни ча-
ри то га вре ме на:

1. Ол га Ра па јић Ни ко лић – глав на се стра Оп ште бол-
ни це Пан че во,

2. Де сан ка Ђу ра но вић – ди рек тор Ви ше ме ди цин-
ске шко ле у Бе о гра ду,

3. Ми ли ца Мир ко вић – ре пу блич ки са ни тар ни ин-
спек тор,

4. Ве ри ца Ћор лу ка Ра јан – глав на се стра Вој но ме-
ди цин ске ака де ми је,

5. Ми лу тин Мла де нов – глав ни ме ди цин ски тех ни-
чар Кли нич ке бол ни це Зе мун.

Олга са колегама делегатима, у Скупштини Војводине

Олга са директором, др 
Боривојем Дрндаревићем
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Пре по ла ска на пу то ва ње, 1973. го ди не оба вље но је
ан ке ти ра ње у 34 здрав стве не уста но ве да би се сте као
увид у опре мље ност у до ме ну ме ди цин ске тех ни ке и
не ге. До ро ти Хол, ко ја је во ди ла Оде ље ње за се-
стрин ство у СЗО, би ла је ор га ни за тор пу то ва ња. По-
се бан до при нос ква ли те ту раз го во ра да ла је про фе сор-
ка Ђу ра но вић са сво јим по зна ва њем ен гле ског је зи ка.
Об и шли су здрав стве не уста но ве и пра ти ли ор га ни за-
ци ју ра да по сме на ма на свим ни во и ма не ге у свим спе-
ци јал но сти ма.

На кон по врат ка гру па је са чи ни ла Ела бо рат о ме-
дици нско-тех нич кој опре мље но сти здрав стве них уста-
но ва код нас и у све ту, са пред ло зи ма за уна пре ђи ва -
ње у скла ду са на шим ка дров ским, про стор ним и ма-
те ри јал ним мо гућ но сти ма. Ре зул тат су би ла број на по-
бољ ша ња у обла сти не го ва ња, као што су се то ви за јед-
но крат ну упо тре бу при ли ком ме ди цин ско-тех нич ких
ин тер вен ци ја.

Са ве ли ким ис ку ством, 1980. го ди не, као афир ми-
са на се стра, по зна та не са мо у се стрин ској већ и ши-
рој дру штве ној за јед ни ци Ол га Ра па јић по чи ње да ра -
ди у Ви шој ме ди цин ској шко ли. Иза бра на је да во ди
прак тич ну на ста ву за пред мет ме ди цин ска пси хо ло ги -
ја и пси хи ја три ја са не гом, а ка сни је и ур гент на ста ња
у пси хи ја три ји. Увек отво ре на за но ва са зна ња, сту ди -
о зно је при шла но вим про фе си о нал ним зах те ви ма. Бр -
зо је на шла ре ше ња и успе шно оба вља ла по сло ве вас-
пи та ча, про фе со ра и ак тив ног чла на но ве за јед ни це –
Ви ше ме ди цин ске шко ле. 

На Де фек то ло шком фа кул те ту ди пло ми ра ла је
1984. го ди не и име но ва на је за по моћ ни ка ди рек то ра

ВМШ за на ста ву. То раз до бље оце њу је као нај зах тев-
ни је у ка ри је ри. То је вре ме ка да су по ли тич ким од лу-
ка ма вр ше не мно ге про ме не ра ди ра ци о на ли за ци је ви-
шег и ви со ког обра зо ва ња. Уки ну ти су не ки сме ро ви,
ра ди ло се на из ме ни на став них пла но ва и про гра ма. По -
сле за вр ше ног по сла, јед ног да на вра ћа ју ћи се ку ћи до-
жи ве ла је са о бра ћај ну не сре ћу. Ди јаг но за – по ли тра -
у ма. Опо ра вак је био зах те ван и дуг. Вра ти ла се на ста-
ви и укљу чи ла у дру ге ак тив но сти у шко ли. Би ла је
пред сед ник Рад не гру пе за из ра ду мо но гра фи је шко-
ле, 1992. го ди не, ко ју је пра тио филм сни мљен на Вој -
но ме ди цин ској ака де ми ји. Би ла је члан мно гих ко ми-
си ја, рад них те ла, ор га ни за тор број них ху ма ни тар них
дру штве них ак ци ја, увек пу на ини ци ја ти ве и иде ја. 

Де ве де се тих го ди на по чи ње и ње но за ни ма ње за
област ду хов но- енер гет ске ме ди ци не и тех ни ка на те-
ле сном ни воу ис точ не и за пад не ме ди ци не. За ни мљи-
во је што је Мој си је, де да по мај ци, био по зна ти ви дар
и ис це ли тељ у Ли ци пре Дру гог свет ског ра та. Олги-
на ку ћа је пу на ди пло ма, сер ти фи ка та, уве ре ња о број -
ним еду ка ци ја ма ко је је по ха ђа ла. Ака де ми ју ху ма не
уни вер зал не енер ги је Ма стер Дан га за вр ши ла је 1994.
го ди не, са 26 ни воа. Овла да ла је мно гим ве шти на ма из
тра ди ци о нал не и ал тер на тив не ме ди ци не ко је по пра -
вља ју ква ли тет жи во та, оспо со бље на за еду ка ци ју и ис-
це ље ња раз ли чи тим тех ни ка ма: јо га, пи ла тес, аку пре-
су ра, квант на хар мо ни за ци ја, ра ди е сте зи ја, ре ко нек тив-
но ис це ље ње, енер гет ски вам пи ри зам…

Ни по сле пен зи о ни са ња, 1994. го ди не, ни је пре ста-
ла да ра ди. На ста вља у ду ху сво је жи вот не де ви зе: до-
жи вот но уче ње уз рад. Не у мор ни, по бед нич ки дух, си-
сте ма тич ност и упор ност учи ни ли су да и овај но ви пут
по ста не ста за ко јом је чвр сто хо да ла. Мик сом ве шти-
на, уз хо ли стич ки ин ди ви ду ал ни трет ман, она код љу -
ди ра ди на про ме ни ста ва пре ма се би, от кла ња њем уз-
ро ка ко ји чи не да се осе ћа ју ло ше, умор но, да има ју те -
шко ће у ко шта но-зглоб ном си сте му или осла бљен иму-
ни тет. Син те за мо дер не, тра ди ци о нал не и ал тер на тив-
не ме ди ци не, ви ше де це ниј ско ис ку ство, афир ма ци ја ле-
по те жи вље ња, уз Ол гин нео до љи ви шарм ре зул ти ра -
ју по зи тив ним про ме на ма код љу ди. По но сна је на фил-

Олга Рапајић и др Лариса Фотина



20
ЗНАМЕНИТЕ СЕСТРЕ НАШЕГ ВРЕМЕНА

СЕСТРИНСТВО Број 51 • април-јун 2017.

FAMOUS NURSES OF OUR TIME

мо ве ко ји по твр ђу ју ре зул та те ње ног ра да. Сни ми ла је
три крат ка до ку мен тар на фил ма: Ка ко по мо ћи се би и
дру ги ма, На то бом бар до ва ње и осло ба ђа ње љу ди од
стра ха и По сту пак осло ба ђа ња од стре са.

Ко ле ги ни ца Ра па јић пу бли ко ва ла је ви ше од 50 ра-
до ва на струч ним ску по ви ма здрав стве них рад ни ка. По-
след њих го ди на ре дов ни је уче сник и пре да вач на мул-
ти ди сци пли нар ним кон гре си ма са ме ђу на род ним уче -
шћем „Ис хра на бу дућ но сти”. 

Ове го ди не је по сред ством Ле кар ске ко мо ре, у ор-
га ни за ци ји Удру же ња МСТ КЦС „Се стрин ство”, акре-
ди то ва ла струч ни са ста нак о осло ба ђа њу од стре са на-
ме њен свим здрав стве ним рад ни ци ма. Има ла сам
увод но пре да ва ње и за до вољ ство да са ра ђу јем са Ол-
гом. За ди ви ла ме енер ги ја, же ља да се по мог не, ис трај -
ност и спо соб ност да по кре не уче сни ке на ак тив ност.

За свој не се бич ни пло до но сни рад, ука зом пред сед-
ни ка Ре пу бли ке Јо си па Бро за Ти та,1975. го ди не до би -
ја Ор ден ра да са злат ним вен цем. До бит ник је и мно-
гих дру гих струч них и дру штве них при зна ња, по ве ља,
за хвал ни ца. Ње на бли ста ва ка ри је ра, не по ко ле би во и
не у мор но прег ну ће за бо љи жи вот љу ди оста ви ли су
не из бри сив траг у се стрин ству Ср би је. 

Ви со ка, ле па, до сто јан стве на, увек еле гант на, са
уред ном фри зу ром и го спод ским ма ни ри ма, Ол га зра-
чи сре ћом и љу ба вљу, пле ни енер ги јом и ши ри ра дост
жи во та. Не се бич на и не у мор на на свим по љи ма. Ро-
ђе ни искон ски ства ра лац. Сла по ви у ње ној ду ши не ми-
ру ју, ње на ре ка жи во та је и да ље пло до но сна.

Ол га и Мо мир гра ди ли су свој жи вот, али и Пан-
че во и Ср би ју. Он ра фи не ри ју, она бол ни цу и шко лу.
Пр во и је ди но де те Да ни цу до би ли су по сле 12 го ди-
на за јед нич ког жи во та. Су пруг ју је пре ра но на пу стио.
Бри ну ла је о ћер ки ци, али и о све кр ви 14 го ди на по -
сле су пру го ве смр ти. Да ни ца је ишла мај чи ним сто-
па ма. Има две ди пло ме ви ше шко ле са зва њем се стре
и фи зи о те ра пе у та. Сте кла је и ви со ко обра зо ва ње, уз
спе ци ја ли за ци ју из обла сти Ме то ди ке на ста ве. Ол ги-
на ра дост и по нос да нас је унук Не ма ња, сту дент пси-
хо ло ги је и ма не кен. 

Не знам шта је дра го це ни је у се ћа њу: да ли ова сва-
ко днев на по ме ра ња у ду ши ка да се се тим про шло сти
и дра гих ли ца или оних круп них по ме ра ња у дру штву
чи ји смо ак те ри би ли. Не из мер ну за хвал ност ду гу јем
Бо ри во ју и Ву ки ци Др на дар ски, ко лек ти ву Оп ште
бол ни це Пан че во и ко лек ти ву Ви ше ме ди цин ске шко-
ле, ко ји су ме по др жа ва ли и до зво ли ли да се раз мах нем
у свом про фе си о нал ном раз во ју. Ово су са мо ма ли од -
бле сци оно га што но сим у ср цу и ду ши и де лић ве ли-
ких при ја тељ ста ва ко је вре ме ни је ус пе ло да сло ми.
Нај ва жни је је шта је чо век иза се бе оста вио за вре-
ме свог би о ло шког тра ја ња. У пен зи ји је нео п ход но има-
ти са др жај и ак тив но сти, јер то да је сми сао жи во-
ту. Ни је бит но ко ли ко ће мо тра ја ти не го ка ко ће мо
осми сли ти сва ки тре ну так жи во та и оста ти у се ћа-
њу не ких љу ди. А се ћа ње вре ди са мо оно ли ко ко ли ко мо -
же у дру гом чо ве ку да иза зо ве за мах и же љу за ства-
ра ла штвом– жи вот ни је мо то не по но вљи ве Ол ге
Ра па јић. 

Ми ли ја на Ма ти је вић

Најлепши дар у ратном
времену

Во ди ла је при прем не кур се ве Пут мла до-
сти и здра вља „Ло ра“, др Ла ри се Фо ти-

не, про фе со ра на Ме ђу на род ном уни вер зи те -
ту за тра ди ци о нал ну ме ди ци ну у Мо скви.
Људ ско те ло, ду ша и дух и ре ак ци је на раз ли -
чи те ути ца је ве чи ти су иза зов на ко ји је Ол га
увек на ла зи ла пра ве од го во ре. За вре ме бом бар-
до ва ња, 1999. го ди не, при ме њи ва ла је ову ме-
то ду, уз из ве сну мо ди фи ка ци ју, у ви ду ан ти-
стрес по др шке и од го ва ра ју ћих ве жби са мо и -
сце ље ња у Пан че ву, Бе о гра ду, Но вом Са ду, Су -
бо ти ци и Но вом Па за ру. Но ше на же љом да по-
мог не, Ол га Ра па јић је, уз уче шће и са гла сност
др Фо ти не, во ди ла те кур се ве без ика кве ма те-
ри јал не на док на де. По ха ђа ло их је ви ше од 500
љу ди. Из ван ред не ре зул та те по твр ђу ју број на
пи сма за хвал но сти: 

У за јед нич ком пи сму јед не гру пе по ла зни ка
сто ји: „Леп ши дар чо век чо ве ку ни је мо гао да-
ро ва ти у овом стра шном рат ном вре ме ну.”



Удру же ње ме ди цин ских се ста ра – тех ни ча ра
КЦС „Се стрин ство“ ор га ни зо ва ло је уче шће 10

ме ди цин ских се ста ра из Ср би је на нај ве ћем ме ђу на-
род ном до га ђа ју за ме ди цин ске се стре – ИЦН Кон грес
Бар се ло на 2017, ко ји је одр жан од 27. ма ја до 1. ју на у
Бар се ло ни у Шпа ни ји – у ор га ни за ци ји ИЦН ( Ме ђу на-
род ни са вет ме ди цин ских се ста ра). 

Ме ђу на род ни са вет ме ди цин ских се ста ра (ИЦН)
фе де ра ци ја је ви ше од 130 на ци о нал них асо ци ја ци ја
ме ди цин ских се ста ра ко је пред ста вља ју ми ли о не ме-
ди цин ских се ста ра ши ром све та. Осно ва на је 1899.
го ди не, са се ди штем је у Же не ви (Швај цар ска) и би -
ла је пр ва ме ђу на род на ор га ни за ци ја за здрав стве не
рад ни ке. Ци ље ви те фе де ра ци је су да об је ди ни ор га-
ни за ци је ме ди цин ских се ста ра ши ром све та, да уна-
пре ди дру штве но-еко ном ски ста тус ме ди цин ских
се ста ра и про фе си је ме ди цин ских се ста ра на ше пла-

не те, те да ути че на здрав стве ну по ли ти ку на гло бал-
ном ни воу.

На ша гру па од 10 чла но ва има ла је при ли ку да уче -
шћем на та квој ма ни фе ста ци ји стек не не по но вљи во
ис ку ство, упо зна но ве кул ту ре, њи хо ве на чи не жи во -
та и ра да, про ши ри про фе си о нал не ви ди ке и стек не
но ва зна ња. Чи тав скуп пред ста вљао је ди на мич ну
раз ме ну ис ку ства, но ви на и струч но сти уну тар и из -
ван ме ђу на род не здрав стве не не ге. Циљ про гра ма
кон гре са био је да се при ка же и уна пре ди здрав стве -
на по ли ти ка до при но сом се стрин ства (на ко ји на чин
ме ди цин ске се стре тре ба да бу ду ак тив но укљу че не),
за сно ва ног на до ка зи ма ис тра жи ва ња, те да се под-
стак не пре по зна ва ње при о ри те та у ре ша ва њу про бле -
ма. Сло бод но мо же мо ре ћи да „Шпа ни ја ис тра жу је
во де ћу уло гу се ста ра у тран сфор ма ци ји не ге, са по-
себ ним освр том на уни вер зал но здрав стве но оси гу-

ИЦН Конгрес Барселона 2017. година

НАЈВЕЋИ СКУП СЕСТАРА СВЕТА
Домаћин конгреса – Генерални савет сестара Шпаније угостио је 8.108 медицинских сестара 

из 135 земаља. О приоритетима глобалне здравствене заштите одржано је 70 сесија, 
18 симпозијум-сесија, три панел-дискусије и представљено 1.900 постера.

ICN 2017 - Congress Barcelona 2017 – BARCELONA, SPAIN

Nurses at the forefront transforming care
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ра ње и одр жи ви раз вој”. На кон гре су су при ка за не
раз ли чи те те ме из раз ли чи тих обла сти, од на цр та
здра вља и пру жа ња не ге до се ље ни ци ма и из бе гли ца -
ма, при мар не здрав стве не за шти те, мен тал ног здра -
вља до иза зо ва ко ји се по ја вљу ју с по ве ћа њем
гло ба ли за ци је дру шта ва .

До ма ћин кон гре са Ге не рал ни са вет се ста ра Шпа-
ни је за че ти ри да на одр жа ва ња тог ску па уго стио је
8.108 ре ги стро ва них ме ди цин ских се ста ра из 135 зе-
ма ља, ко је су се оку пи ли на кон гре су да де ле зна ња и
раз ме њу ју ис ку ства о при о ри те ти ма гло бал не здрав-
стве не за шти те. На кон гре су је одр жа но 70 се си ја, 18
сим по зи јум-се си ја, три па нел- ди ску си је и пред ста в-
ље но 1.900 по сте ра. 

Пред ста вља ње зе ма ља уче сни ца у на ци о нал ним
но шња ма, фа сци нант ни про грам, при су ство ве ли ког
бро ја здрав стве них рад ни ка, вла ди них зва нич ни ка и
еми нент них ме ђу на род них здрав стве ни струч ња ка,
до де ла пре сти жне на гра де „Christiane Reimann“, на
све ча ном отва ра њу кон гре са у олим пиј ској дво ра ни
Сант Јор ди пред ста вља не про це њи во ис ку ство, до га-
ђај ко ји бу ди емо ци је.

Ове го ди не, пре сти жна на гра да „Christiane Reimann“
(нај пре сти жни је ме ђу на род но при зна ње) за по се бан до-
при нос се стрин ској про фе си ји, тра ди ци о нал но, си но-
ним за из у зет но оства ре ње у стру ци, ИЦН је до де лио
се стра ма чи ји рад је од ме ђу на род ног зна ча ја. Добит-
нице су: про фе сор Sheila Tlou и др Linda Aiken.

Про фе сор Sheila Tlou ре ги о нал ни је ди рек тор ти -
ма за по др шку ис точ не и ју жне Афри ке (УНА ИДС),
бив ша ми ни стар ка здра вља Бо цва не и бив ши шеф
„Nursing Education“ Фа кул те та на Уни вер зи те ту Бо ц-
ва на. Њен рад усме рен је на ис ти ца ње пол не јед на ко-
сти у пре вен ци ји и ле че њу ХИ ВА, за ла га њем за
по бољ ша ње при мар не не ге (обу ка во лон те ра и кућ на
не га), као сред ства бор бе про тив те бо ле сти. Осни вач
је Бо цва на по гла вља “Дру штва же на и АИДС у Аф-
ри ци”. Сма тра се за јед ну од нај за слу жни јих за сма-
ње ње ин фек ци ја у Бо цва ни и Афри ци у це ли ни.

Др Linda Aiken про фе сор је не ге у обла сти ли дер -
ство, про фе сор со ци о ло ги је, и ди рек тор Цен тра за здрав-
стве но ста ње и по ли тич ка ис тра жи ва ња на Уни вер зи те ту
Пен сил ва ни ја „School of Nursing“ (Pen Nursing), САД.
Док тор Linda Aiken је ис тра жи ва њем до ка за ла да ни во
обра зо ва ња ме ди цин ских се ста ра ди рект но ути че на ис -
ход не ге и ле че ња па ци је на та. Ис тра жи ва ња су спро ве де -
на у ви ше здрав стве них уста но ва на ме ђу на род ном
ни воу, а ре зул та ти су не по сред но ути ца ли на бол ни це.
Про це ду ре за упра вља ње са опи пљи вим ре зул та ти ма до-
ве ле су до мо ди фи ко ва ња по ли ти ке на др жав ном ни воу
у мно гим слу ча је ви ма. Због ње них пи о нир ских ис тра-
жи ва ња вла да је по др жа ла се стрин ско обра зо ва ње и сма-
њи ла оп те ре ће ње па ци је на та, чи ме је по ве ћан по зи ти ван
ис ход ле че ња.

То ком тра ја ња кон гре са до де ље на је и по себ на на-
гра да, ко ја се до би ја јед ном у две го ди не, ме ди цин ској
се стри ко ја је по ка за ла из у зет но до стиг ну ће и ути цај
на се стрин ство и/или здра вље у окви ру јав не по ли ти -
ке ино ва ци ја, здрав стве не за шти те и обра зо ва ња. Ове
го ди не добитник је др Miaofen Jena са Тај ва на. Њој је
Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја одо бри ла US $
10,000 за Ин тер на ци о нал ни се стрин ски про грам
(ИАПН) ко јим се по бољ ша ва ви со ко обра зо ва ње у ју -
го и сточ ној Ази ји и ши ре. Циљ про гра ма је да се об у че
се стре ко је би се по том вра ти ле у сво је зе мље и пре но-
си ле сте че но ис ку ство и зна ње сту ден ти ма ши ром све -
та. Про грам ИАПН по стао је ин ку ба тор за на пред не
про фе си о нал це у не зи и ме ђу на род ној са рад њи не са -
мо у ју го и сточ ној и Ју жној Ази ји.
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То ком одр жа ва ња кон гре са иза бран је 28. пред сед-
ник Ме ђу на род ног са ве та Се ста ра (ИЦН) Annette
Kennedy и но ви чла но ви од бо ра ИЦН.

Ка да би кон грес од те ма ти ке и из бо ра те ма до це-
ло куп не ор га ни за ци је тре ба ло да оце ни мо оце ном од
1 до 10, сва ка ко би то би ла чи ста де сет ка. У по ре ђе -
њу са кон гре си ма ко ји се ор га ни зу ју на на шим про-
сто ри ма, по сто ји ве ли ка раз ли ка у пре зен та ци ји и
при ка зи ва њу од ре ђе них те ма: об ра да сва ке те ме за-
сни ва се ис кљу чи во на до ка зи ма из прак се и са те ре -
на, а они се мо гу при ку пи ти са мо се стрин ским

ис тра жи ва њем. Код нас се, на жа лост, област се стрин-
ског ис тра жи ва ња за сни ва са мо на по је ди нач ним ан-
га жо ва њи ма и ак тив но сти ма.

Им пре си је ко је но си мо са кон гре са упот пу ње ње су
бо рав ком у гра ду ко ји мно ги сма тра ју за нај по жељ ни -
је ме сто за жи вот у Евро пи. Град по себ ног ду ха, ме -
та бек пе ке ра и умет ни ка, са ве ли ким кон тра стом у
ар хи тек тон ским сти ло ви ма – од ул тра мо дер них згра -
да до Га у ди је вих ре мек-де ла, град са то ли ко ту ри стич-
ких атрак ци ја и нео бич них ку та ка да се не мо же
са гле да ти јед ном по се том и град у ко ји би смо се ра до
вра ти ли –Бар се ло на.

Сле де ћи ме ђу на род ни кон грес у ор га ни за ци ји
ИЦН би ће одр жан за че ти ри го ди не у Син га пу ру. На-
да мо се да ће мо пред ста вља ти на шу зе мљу у ве ћем
бро ју, са ви ше акре ди то ва них ра до ва.

Ма ри ја Га лић
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„Бе о дер ма“ је но ва дер ма то ве не ро ло шка ор ди на ци -
ја у Бе о гра ду, у Ули ци Ба је Пи вља ни на 83 на Де ди њу,
ко ја пру жа услу ге из обла сти оп ште дер ма то ло ги је, пол-
но пре но си вих бо ле сти, дер ма то хи рур ги је, Мохсхи рур-
ги је, естет ске дер ма то ло ги је и бо ле сти ве на. 

На све ча ном отва ра њу ор ди на ци је „Бе о дер ма“, ко -
је је одр жа но 12. ју на у при су ству број них зва ни ца, ос-
ни вач проф. др Со ња Ве сић, спе ци ја ли ста дер ма то ве-
не ро ло ги је, пред ста ви ла је струч ни тим у ко ме се као
кон сул тан ти, по ред др Оли ве ре Ан до но вић, спе ци ја -
ли сте дер ма то ве не ро ло ги је и На злан ке На у мо вић, ви -
ше ме ди цин ске се стре, на ла зе и на ши еми нент ни
струч ња ци из ди ја спо ре, а, ка ко је ре кла, „ср це им је
и да ље у Ср би ји“. То су проф. др Алек сан дар Кру нић,
спе ци ја ли ста дер ма то ве не ро ло ги је и дер ма то хи рур ги -
је (Мохсхи рур ги је), про фе сор Нор ве стерн уни вер зи-
те та из Чи ка га и проф. др Ми лош Па вло вић, дер ма то-
ве не ро лог и фле бо лог са In-
fi nity Fa mily Me di ci ne Cli -
nic & Emi ra tes Ho spi tal, из
Ду ба и ја. 

Про фе сор ка Ве сић је у
по здрав ном го во ру ис та к-
ла и зна чај тим ског ра да у
овој ор ди на ци ји, ко ји је
нео п хо дан за успе шну при-
ме ну са вре ме них и но вих
ди јаг но стич ких, те ра пиј -
ских и естет ских про це -
ду ра. Та ко ђе је ука за ла на
ва жну уло гу ме ди цин ске

се стре, апо стро фи ра ју ћи
На злан ку На у мо вић као
глав ну ка ри ку овог ти ма,
има ју ћи у ви ду ње ну
струч ност, пре ци зност,
мар љи вост и по све ће ност
по слу. 

На злан ка На у мо вић за-
вр ши ла је сред њу ме ди-
цин ску шко лу 1971, а Ви -
шу ме ди цин ску шко лу
1978. го ди не у Бе о гра ду. У
Ин сти ту ту за дер ма то ве-
не ро ло ги ју Кли нич ког цен -
тра Ср би је ра ди ла је на
деч јем оде ље њу од 1971. до
1993. го ди не као ви ша ме-
ди цин ска се стра и за ме-
ник глав не се стре деч јег оде ље ња. Од 1993. до 2005.
го ди не би ла је глав на се стра и му шког оде ље ња. По-
ред то га, од 1997. до 1998. Го ди не аси сти ра доц. др
Алек сан дру Кру ни ћу при ли ком из во ђе ња дер ма то хи-
рур шких про це ду ра. Го ди не 2005. од ла зи у пен зи ју. 

Од 2005. го ди не до да нас ра ди ла је у при ват ним дер-
ма то ве не ро ло шким ор ди на ци ја ма као члан ти ма у спро-
во ђе њу спе ци фич них про це ду ра из здрав стве не де лат-
но сти ме ди цин ских се ста ра у прак си. Ак тив ни је
уче сник се ми на ра на ме ње них се стра ма. По ха ђа ла је
број не кур се ве и по се ду је сер ти фи ка те за успе шно аси-
сти ра ње на еду ка ци ји елек тро хи рур ги је ко же, кри о хи-
рур ги је ко же и кур са дер мо ко зме то ло ги је.

Улога и значај медицинске сестре у тимском раду ординације „Беодерма“

ЗНАЧАЈНА КАРИКА У ЛАНЦУ
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На 15. сим по зи ју му ме ди цин ских се ста ра, тех ни ча-
ра и ба би ца Ре пу бли ке Срп ске, одр жа ном у Хо те лу „Мо-
ну мент“ на Ко за ри од 8. до 11. ју на, уче сни ци су мо -
гли да се упо зна ју са пре да ва њи ма о те ми ана ли зе ком-
пе тен ци ја и про фе си о нал ног ста ту са ме ди цин ских се-
ста ра у од но су на са вре ме ни кон цепт се стрин ства, ин-
тер пер со нал ну и ин тер ин сти ту ци о нал ну са рад њу,
здрав стве ну не гу и си гур ност па ци је на та, ме наџ мент
у се стрин ству, и ети ку и ху ма ни при ступ.

Сим по зи јум је био пра ви тре ну так за рас пра ву о на-
си љу над за по сле ни ма у здрав ству. Ја сми на Рат ко вић,
са Кли ни ке за ен до кри но ло ги ју, ди ја бе тес и бо ле сти ме-
та бо ли зма, има ла је пре зен та ци ју с те мом „Мо бинг ко-
ле га“. На кон то га усле ди ла је рас пра ва, на ко јој су до-
не ти за кључ ци и пред ло зи
ка ко се нај бо ље бо ри ти про-
тив на си ља над за по сле ни -
ма у здрав ству. Об ра ђи ва не
су и дру ге сло бод не те ме.
Бран ка Да ни ло вић, Де јан
Ата нац ко вић и Иван Га в-
ри ло вић пред ста ви ли су сво -
је пре зен та ци је. Бран ка Да-
ни ло вић, из Слу жбе епи де-
ми о ло ги је, као ви ши са ни-
тар ни тех ни чар, за јед но са

Де ја ном Ата нац-
ко ви ћем, го во ри-
ла је о спре ча ва-
њу бол нич ких
ин фек ци ја са ста-
но ви шта епи де-
ми о ло ги је. Иван
Га ври ло вић, са
Кли ни ке за груд-
ну хи рур ги ју, го-
во рио је о при-
пре ми, при ме ни
и не зи бо ле сни ка на кон брон хо ско пи је. 

Уче шћем на 15. сим по зи ју му ме ди цин ских се ста-
ра, тех ни ча ра и ба би ца Ре пу бли ке Срп ске сте кли смо
но ва зна ња, ко ја су упот пу ни ла на ша до са да шња до-
стиг ну ћа и омо гу ћи ла да на у чи мо ви ше од ис ку ста ва
дру гих ко ле га и ко ле ги ни ца. Дру же њем и раз го во ри -
ма сте кли смо не ка но ва при ја тељ ства, ко ја ће мо чу-
ва ти и не го ва ти. 

За хва љу је мо на шем Удру же њу „Се стрин ство“, ко -
је нам је омо гу ћи ло од ла зак у Ба ња лу ку и ор га ни за то -
ру сим по зи ју ма за За хвал ни цу.

Јасмина Ратковић

Извештај са 15. симпозијума МСТБ Републике Српске, Бањалука

БРОЈНЕ ТЕМЕ И ИСКУСТВА

Ка жу за наш по зив ме ди цин ске се стре да је нај леп-
ши, али и нај те жи. Ми то нај бо ље зна мо. И ка да за бо-
ра ви мо ко ли ка нам је пла та, у ко јим усло ви ма ра ди мо,
оста је чист ен ту зи ја зам, мно го љу ба ви и ве ли ки рад!

Све тла на Ан дрић из Руд на је ме ди цин ска се стра ко -
ја у сво јој здрав стве ној ста ни ци ра ди са ма... Ле кар оп-
ште прак се до ла зи са мо по не дељ ком и че тврт ком. Та -
да има и слу жбе ни ауто. Има око 750 па ци је на та, о ко -
ји ма бри не 24 ча са. У ша ли ка же да ра ди као слу жба
хит не по мо ћи.

Упо зна ле смо се пред еми си ју „Да, мо жда не“, ауто-
р ке Оли ве ре Ко ва че вић... Све тла на је про гла ше на за хе-
ро ја не де ље те култ не еми си је, а ја сам пре срећ на што
сам би ла у при ли ци да јој пре дам по клон.

Де ло ва ла је срећ но, али исто вре ме но упла ше но... пр -
ви пут се по ја вљу је на те ле ви зи ји, па још код та ко чу-
ве не но ви нар ке.

Ћер ки ца Иси до ра гле да у ма му ра до зна ло и пи та
Оли ве ру да ли и она мо же с њом у сту дио... По ха ђа дру-
ги раз ред, а укуп но их има осмо ро у сва че ти ри раз-
ре да... Син је за вр шио осми раз ред и по ла гао при јем-
ни ис пит за сред њу шко лу, па ни је мо гао с њи ма.

Од ла зи мо до сту-
ди ја, а ја као ста ри ја
и ис ку сни ја те шим
ко ле ги ни цу. Би ло је
дир љи во и ле по.

Раз ме њу је мо те-
ле фо не уз обе ћа ње
да ће мо се чу ти. Ка з-
ну за по гре шно пар-
ки ра ње у Бе о гра ду
мо ра ла је да пла ти на
ли цу ме ста. Жи вот је ствар но чу до!

Мно го је Све тла на у Ср би ји спрем них да по мог ну
у би ло ко је до ба да на и но ћи.

И све су оне хе ро ји не са мо за про шлу не де љу, ме-
се це, го ди не. За цео жи вот!

Мно ге ко ле ги ни це на пу сти ле су Ср би ју, мно ге се
спре ма ју да је на пу сте.

Све тла на не ће, во ли сво је Руд но, сво је па ци јен те,
сво ју ам бу лан ту.

Са ња Смиљ ко вић

ДА, МОЖДА, НЕ –  СВЕТЛАНА АНДРИЋ

ХЕРОЈ ЗА ЦЕО ЖИВОТ



За га Ђор ђе вић је у
Бе о град до шла 1955.

го ди не. По че ла је да ра ди на
Ги не ко ло шко-аку шер ској
кли ни ци и ту оста ла 40 го-
ди на, све до за слу же не пен-
зи је.

У Шап цу је за вр ши ла
дво го ди шњу сред њу еко-
ном ску шко лу и две го-
ди не ме ди цин ске шко ле
за ба би це. По сле по ло же ног те чај ног ис пи-
та при зна та јој је сред ња струч на спре ма.
Ра де ћи на кли ни ци уса вр ша ва ла је и сво -
је зна ње: го ди не 1958. по ла же струч ни ис-
пит за зва ње ба би це тре ће вр сте, а 1967. и
че твр ту го ди ну ве чер ње шко ле за ба би це.

Рад ни век про ве ла је у по ро ди ли шту. Рад
ба би ца у по ро ђај ној са ли зах те ва озбиљ-
ност, про фе си о нал ност, по жр тво ва ност,
зна ње и мак си мал ну кон цен тра ци ју. За га је
све то по се до ва ла и мно го ви ше. Увек ве -
дра и на сме ја на, увек спре мна да пре у зме
нај те жи део по сла, ура ди га нај бо ље и увек
све то пре то чи у ша лу и смех. Ху мор је био
њен знак пре по зна ва ња и са став ни део жи-
во та. Ра ди ти с њом би ло је као у по зо ри шту,
с нај бо љом глу ми цом ко ја је и нај те же тре-
нут ке уз смех и ша лу уме ла да учи ни лак-
шим. Анег до те с њом у глав ној уло зи и да-
нас се пре при ча ва ју ме ђу ко ле га ма.

Об у чи ла је За га мно ге мла де се стре и по-
мо гла им да по ста ну вр сни струч ња ци и до -
бри љу ди. Не се бич но је пре но си ла сво је ис-
ку ство и са ве те на мно ге ге не ра ци је ко је су
струч но ста са ва ле у по ро ди ли шту. Не у мор-
но и вред но је ра ди ла и за 40 го ди на по мо -
гла да на свет до ђе ви ше од де сет хи ља да
бе ба и ма ма ма до не ла мно го сре ће и за до-
вољ ства. Сво јим ра дом и по себ ним по зи тив-
ним свој стви ма и енер ги јом оста ви ла је не-
из бри сив пе чат на кли ни ци, а ње но име је
си но ним за узор ну ба би цу по ро ди ли шта.

Би ла је осо ба ве ли ког ср ца, из у зе тан
рад ник, нај бо љи при ја тељ, див на су пру га,
мај ка и ба ка. На ве ли ку жа лост, на пу сти-
ла нас је 2016. го ди не.

На ма, ње ним бли ским при ја те љи ма и
ко ле га ма оста ви ла је див не успо ме не на го-
ди не про ве де не за јед но и се ћа ње на тре нут-
ке ис пу ње не ху мо ром и сме хом, че га ће мо
се увек се ћа ти.

Дан ка Јо ва но вић, 
глав на се стра по ро ди ли шта у пен зи ји
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