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СЕСТРИНСТВО 
НА ПОЉУ НАУКЕ

NURSING 
IN THE FIELD OF SCIENCE

Пета међународна научна конференција

5th International scientific conference

Дра ги на ши чи та о ци, ко ле ги ни це и са рад ни ци,

Од 25 до 27. ма ја у Са ва цен тру одр жа ли смо Пету ме ђу на род ну кон фе -
рен ци ју са те мом ; Раз вој фо ку са за се стрин ство кроз бо ље ра зу ма ва ње

и им пле мен та ци ју без бед но сти, про дук тив но сти и уна пре ђе ње ква ли те та .
Пр ва ме ђу на род на кон фе рен ци ја код нас, пр ва на уч на кон фе рен ци ја у обла -

сти здрав стве не не ге!
Сви они ко ји су ово уме ли да пре по зна ју ,учествовали су и има ли за до вољ -

ство да чу ју резултате истраживања у различитим обла стима. На Кон фе рен ци ји
је уче ство ва ло два де сет излагача из ино стран ства, који су пренеле искуства о
раду сестара и њиховом статусу у Ве ли кој бри та ни ји , Пољ ској, Ислан ду , Сло -
ве ни ји, Хр ват ској, Бо сни и Хер це го ви ни и, наравно, у Ре пу бли ци Ср би ји.

Кон фе рен ци ји је при су ство ва ло 225 ру ко во де ћих се ста ра . О успе ху ску па ,
од те мат ских обла сти до ор га ни за ци је , најбоље сведоче слу ша о ци а они су то ис -
ка за ли резултатима анкете. Њи хо во за до вољ ство и за хвал ност ор га ни за то ру што
им је омо гу ће но да бу ду уче сни ци , да чу ју та ква из ла га ња а све то у Бе о гра ду,
пред ста вља и на ше за до вољ ство, ко је нам да је сна гу да и да ље чи ни мо све ка ко
би смо при бли жи ли зна ње и ис ку ства оних се ста ра ко је су поље на шег ра да учи -
ни ле на у ком.

Овом при ли ком же лим да јав но за хва лим сви ма ко ји су до при не ли да Кон -
фе рен ци ја бу де успе шна и на за вид нов ни воу: пре да ва чи ма за са др жај на из ла га -
ња а слу ша о ци ма за ис трај ност и ак тив но уче шће уди ску си ји.

У овом и на ред ним бро је ви ма „ Се стрин ства „ об ја вљи ва ће мо из ла га ња са
Кон фе рен ци је.

Ко ри стим при ли ку да вас оба ве стим да „ Се стрин ство“ор га ни зу је сту диј ско
пу то ва ње у Мо скву и Ст. Пе тер бург од 18 – 25. сеп тем бра ове го ди не. За ин те ре -
со ва ни све ин фор ма ци је мо гу до би ти на на ше кон такт те ле фо не и e-mail адре се.

До сле де ћег су сре та

Зо ри ца Ми ло ше вић  

Dear readers, colleagues and collaborators, 

In a period of 25th till 27th of May in Sava Center we held 5th International con-
ference with a theme: Development of a focus of nursing through better under-

standing and implementation of security, productivity and promotion of quality. 
First International conference at our country, first scientific conference in area of

health care!
Anyone who could recognize the importance of this conference participated and

had pleasure to hear about areas and results of research. In Conference participated 20
exhibitors from foreign countries, Great Britain, Poland, Island, Slovenia, Croatia,
Bosnia and Herzegovina and Serbia.

In Conference participated 225 of head nurses.  About success of a Conference,
from thematic areas to organization, speak listeners and the best way was through
evaluation. Their satisfaction and gratitude to the organizer that made possible for
them to participate, to hear such exposures and for all that to happen in Belgrade, rep-
resents our satisfaction as well, which give us strength to keep bringing close knowl-
edge and experience of the nurses who made from our field or work science.

On this occasion I want to thank publicly to all who contributed so that Confer-
ence could be successful and on a high level, to lecturers for meaningful exposures and
listeners for persistence and active participation during discussion. 

In this and next issues of magazine “Sestrinstvo” we will public exposures from
Conference.

On this occasion I would like to inform you also that “Sestrinstvo” organizes study
trip in Moscow and St. Petersburg from 18-25 of September this year. Everyone who
is interested can get all information on our contact telephone and e-mail address. 

Until our next meeting 

Zorica Milosevic  



4
Пета међународна научна конференција

СЕСТРИНСТВО Број 27 • април-јун 2011.

5th International scientific conference 

Осврт

КАКО ДА ПОСТАНЕМО
УВАЖЕНИ

Opinion

HOW TO BECOME RESPECTED
SOCIETY MEMBERS

По што ва не ко ле ге, ко ле ги ни це и са рад ни ци,
Одр жа на је Пета ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја о раз во ју

ка ри је ре за на ста ву, прак су и ис тра жи ва ње у се стрин ству, у ма ју
2011. го ди не у Бе о гра ду. 

Ако сте има ли при ли ку да на би ло ко ји на чин уче ству је те, ве -
ру јем да сте за до вољ ни, а ако ни сте, ве ро ват но сте чу ли ути ске
оних ко ји је су и сва ка ко сте ус кра ће ни за са др жај ни ји при ступ у
обла сти кон ти ну и ра не еду ка ци је. 

Ква ли тет и пред ста вља ње ра до ва билу су на за вид ном ни воу.
Вре ме згу сну то, тер ми ни по што ва ни, а раз ме на искустава током
расправе дра го це на. Сва ки уче сник је имао при ли ку да из не се
свој став, дру га чи је ис ку ство, да по ста ви пи та ње и да до би је од -
го вор. На пре дак се огле дао у под сти ца њу слу ша ла ца да ак тив но,
не спу та но, фор мал но, ар гу мен то ва но и кре а тив но уче ству ју у де -
ба та ма и да сви за јед но то чу је мо. Раз го ва ра ли смо и из ме ђу се -
си ја, јер ме ђу се стра ма при чи ни кад кра ја. Ипак, ка да јав но
на сту па мо дру га чи је се осе ћа мо. Нај ве чи број нас има тре му, ко -
ри сти мо би ра не ре чи и тру ди мо се да бу де мо убе дљи ви. При су -
ство ва ли смо на уч ном ску пу на ко ме смо се осе ћа ли као
про фе си о нал ци до стој ни на у ке се стрин ства. То је био но ви по че -
так. Ви де ли смо да мо же мо. Укр сти ли смо са зна ња, ис ку ства и
стре мље ња. Би ли смо до сто јан стве ни и ва жни. 

Са зна ње о то ме да смо ва жни у свим аспек ти ма бри ге за здра -
вље, за чо ве ка и за јед ни цу кључ но је да би смо по ку ша ли да ухва -
ти мо ко рак са све том и по ста не мо ви дљи ви у Ср би ји.

Дра ге ко ле ге и ко ле ги ни це да ли зна те ко ли ко сте ва жни? 
Шта тре ба да учи ни мо да по ста не мо до сто јан стве ни и на по -

слу? 
Ка ко да по ста не мо ува же ни?
Шта је нео п ход но да бисмо би ли аде кват но на гра ђе ни?
Ка ко да све то по стиг не мо?
....И још без број пи та ња је пред на ма. Од го во ре нам ни ко не -

ће пру зи ти на тац ни. Са ми мо ра мо да их на ђе мо и да се из бо ри -
мо за ме сто у дру штву ко је за слу жу је на ша про фе си ја.

Са сре ћом,
Ми ли ја на Ма ти је вић

Dear readers, colleagues and collaborators, 
5th International scientific conference of development of the carrier for

education, practice and research in nursing was in Belgrade in May 2011.
If you had an opportunity to participate in any way, I believe that

you were satisfied, and if not, you probably heard impressions from
ones who participated and you were certainly deprived of one of the
meaningful approaches to area of continuing education.

Quality and presentation were on a high level. Time was tight,
timetable was honored, and exchange through discussion was pre-
cious. Every participant had a chance to present his point of view, dif-
ferent experience, to ask question and get his answer. Progress was
manifested in encouragement of listeners to actively, without con-
strains, formally, argumentatively and creatively participate in debates
and that all others can hear all as well. We talked between sessions, be-
cause nurses’ stories never end.  However, when we perform publicly,
we feel differently. Most of us have a stage fright, we use selected
words but we try to be convincing. We were present on scientific con-
ference where we felt like professionals worthy of science of nursing.
That was a new beginning. We saw what we can do. We shared knowl-
edge, experiences and aspirations. We were dignifying and important.

Knowledge about our importance in every aspect of health care,
for people and community, is crucial so that we could try to keep up
with world and become visible in Serbia.

Dear male and female colleagues, do you know how important
you are?

What can we do to become dignified also?
How to become estimated?
What is necessary to become adequately rewarded?
How to accomplish all that?
….. There are numerous questions to answer. Answers will not be

delivered on a plate. We have to find them on our own and to make
place in society which our profession deserves. 

With luck, 
Milijana Matijević

Речи признања и захвалности

Acknowledgement
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In Belgrade from 25th till 27th of May was
5th International conference of develop-

ment of carrier for education, practice and re-
search in nursing. Conference with a title
Development of focus for nursing through bet-
ter understanding and implementation of secu-
rity, productivity and improvement of quality
organized Association of medical nurses of
Clinical centre of Serbia “Sestrinstvo”, Voca-
tional medical school in Belgrade, Congres-
sional tour operator TM from Belgrade.
Sponsors were The Ministry of health, Cham-
ber of medical nurses and health technicians of
Serbia, Assembly of Belgrade- Department of
health care and Clinical centre of Serbia. Con-
ference was opened in solemn hall of Assem-
bly of Belgrade, and  continued in premises of
Sava center.

After the solemn song “Sestra”, in interpre-
tation of Žarko Dančuo, conference was opened
with selected words in a crowded Assembly of
Belgrade by Zorica Milosević, president of As-
sociation of medical nurses of Clinical centre
of Serbia “Sestrinstvo”, welcoming the partici-
pants of Clinical centre of Serbia, other health
and educational institutions of capital city and

whole Serbia, and then the guests from Great Britain, Poland, Iceland,
Slovenia, Croatia and Bosnia and Herzegovina. Participants of the

УБеограду је од 25. до 27. маја одржа-
на Пета међународна конференција о

развоју каријере за наставу, праксу и истражи-
вање у сестринству. Скуп са називом Развој фо-
куса за сестринство кроз боље разумевање и
имплементацију безбедности, продуктивности
и унапређење квалитета организовали су
Удружење медицинских сестара Клиничког
центра Србије „Сестринство“, Висока здрав-
ствена школа струковних студија у Београду,
UDINE C научна група и Конгресни туропе-
ратер ТМ из Београда. Покровитељи су били
Министарство здравља, Комора медицинских
сестара и здравствених техничара Србије,
Скупштина града Београда – Секретаријат за
здравство и Клинички центар Србије. Конфе-
ренција је отворена у свечаној сали Скупшти-
не града, а њен радни део текао је у просто-
ријама Центра „Сава“.

Након свечане песме „Сестра“, у интер-
претацији Жарка Данчуа, конференцију је у
препуној Градској скупштини бираним речи-
ма отворила Зорица Милошевић, председник
УМСТ „Сестринство“, пожелевши добродо-
шлицу учесницима из Клиничког центра Ср-
бије, других здравствених и образовних
институција главног града и читаве Србије, те гошћама из Велике
Британије, Пољске, Исланда, Словеније, Republike Srpske, Хрват-

Пета међународна научна конференција о развоју 
каријере за наставу, праксу и истраживање 

у сестринству

Од 25. до 27. маја сестре Србије и њихове гошће 
из шест европских земаља разматрале тему: Развој фокуса

за сестринство кроз боље разумевање и имплементацију
безбедности, продуктивности и унапређење квалитета

ИЗУЗЕТНА ОРГАНИЗАЦИЈА
ИЗУЗЕТНОГ СКУПА

5th International scientific conference 
of development 

of a carrier, practice and research in nursing  

From 25th till 27th of May Serbian nurses and their guests from six
European countries were discussing the topic of: 

Development of focus for nursing through better understanding and
implementation of security, productivity and improvement of quality

EXCEPTIONAL ORGANIZATION

OF EXCELLENT CONFERENCE 
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ске и Босне и Херцеговине. Учеснике конфе-
ренције поздравио је Зоран Благојевић, град-
ски секретар за здравство, одајући признање
организаторима што су се изборили да буду
домаћини престижног међународног скупа. 

У име Коморе медицинских сестара и зд-
равствених техничара Србије скуп је поздра-
вила Тања Ракић, а у име Удине С истраживач-
ке групе, поздраве је пренела гошћа из Сло-
веније Мајда Пајнкихар. Пригодном речју
придружила се др Анђелка Лазаревић, дирек-
торка Високе здравствене школе струковних
студија из Београда. „Да ли знате колико сте
важне?“ Тим речима сестрама се обратила Ми-
лијана Матијевић, координатор за област се-
стринства Светске здравствене организације,
наглашавајући значај сестринске професије у
систему здравствене заштите. Одајући призна-
ње организаторима, домаће и стране учесни-
ке конференције  поздравила је Верица Миловановић, председни-
ца Удружења медицинских сестара и бабица Србије. Придружила
се и Љиљана Миловић, преносећи честитке колектива Високе ме-
дицинске школе струковних студија у Ћуприји. Бабица Ивана Ма-
рковић побрала је аплауз изворном песмом „Расти, расти мој зел-
ени боре“. Тиме је завршен програм свечаног отварања Пете ме-
ђународне конференције, који је протекао у изузетно свечаној ат-
мосфери, уз беспрекорну организацију. Радни део скупа започет је
садржајним излагањем проф. др сц. мед. Дивне Кекуш, која је го-
ворила о елементима стратешког приступа у развоју каријере за на-
ставу, праксу и истраживање у сестринству. Одличан, креативан

conference greeted Zoran Blagojevic , secretary
of Department of health in Assembly of Bel-
grade, giving a recognition to the organizers
who managed to be a host to this prestigious in-
ternational conference.

In behalf of Chamber of medical nurses and
health technicians of Serbia the conference was
greeted by Tanja Rakić, and in behalf of Udina
C the guest from Slovenia Majda Pjnkihar.
Along with them  dr Andjelka Lazarević, direc-
tor of Vocational medical school in Belgrade
spoke to the gathering. “Do you know how im-
portant you are?” with these words spoke Mili-
jana Matijević, coordinator for nursing
department of World health organization, stress-
ing the importance of nursing profession in a
health care system. Giving recognition to or-
ganizers, domestic and foreign participants of
the conference were greeted by Verica Milo-
vanović, president of Association of medical
nurses and midwifes of Serbia. Ljiljana Malović
joined bringing the greetings of collective of
Vocational medical school in Ćuprija. Midwife
Ivana Marković was applauded when perform-

ing a ethno song “ Rasti, rasti moj zeleni bore”. With that the program
of solemn opening of 5th International conference was concluded,
which passed in a very solemn atmosphere, with excellent organiza-
tion. Working part of a conference begun with meaningful exposure of
prof. dr sc. med. Divna Kekuš, who spoke about elements of strategic
approach in development of carrier for education, practice, research in
nursing. First working day of the conference concluded with movies
about nurses of Clinical centre of Serbia and beautiful sites of our city
which hosts and guests could see in site seeing with tourist bus. 

On the next day, with solemn song “Sestra”, was continued the
working part of conference in Sava center, with a presiding of Milijana

Признање организаторима:
Зоран Благојевић, градски секретар за здравство

Acknowledgement  to Zoran Blagojevic, 
city council health secretary
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преводилац je била Ива-
на Нешић, висока стру-
ковна сестра Kлинике зa
неурoлoгijу KCS Први
радни дан конференције
завршен је пригодним
филмовима о сестрама
КЦС и лепотама нашег
главног града које су до-
маћини и гости могли и
непосредно да виде оби-
лазећи их туристичким
аутобусом. 

Сутрадан, уз свеча-
ну песму „Сестра“, сле-
дио је наставак радног
дела конференције у
Центру „Сава“, којим је
председавала Милијана
Матијевић. Смењивала
су се занимљива и аргу-
ментована излагања на-
ших сестара и њихових
гошћи из иностранства,
изношени су примери
из праксе, достигнућа, стремљења, а чула су се и занимљива пи-
тања и коментари, тражени и нуђени одговори. Домаћини су сво-
је гошће обрадовали још једним лепим излетом до Авале и
авалског торња. 

Све у свему, утисак је непристрасног посматрача да је конфе-
ренција изузетно организована, да је протекла у радној атмосфе-
ри, да су покренута многа стручна питања, од суштинског значаја
за будућност сестара, сестринске професије и здравствене неге,
значајног дела здравствене заштите. Сестре Клиничког центра до-
стојно су обавиле улогу узорног домаћина значајног међународ-
ног скупа. Нажалост, скупу нису присуствовали истакнути
здравствени руководиоци, чија су имена уписана у уводном делу
програма конференције.

С. Јовановић

Matijević. Interesting and argued presentation of our nurses and for-
eign guests took turns, the examples from practice were presented,
achievements, aspirations, and interesting questions and comments
were heard, wanted and offered answers. Hosts made their guests
happy with one beautiful feald tripp to Avala and tower. 

All in all, the impression of a impartial observer is that the confe-
rence was organized excepionally, that went in a working atmosphere,
that many expert questions were initiated, from the essential meaning
for future nurses, nursing profession and health care, and significant
part of health care. Nurses of Clinical centre were dignified host of a
International conference. Unfortunately, the eminent menagers in
health care department, whose name were written in introductory part
of conrefence program were not present. 

S. Jovanovic

Захваљујући њима је настала
и живи свечана песма Сестра којом је 

отворена Конференција

Song at the Conference opening, 
NURSE, was created and is widely known thanks to them...
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ВАШ ПРЕДЛОГ ТЕМА, 
ПРЕДАВАЧА ИЛИ МЕТОДА 

РАДА НА НАРЕДНОЈ
КОНФЕРЕНЦИЈИ 
СЛИЧНЕ ВРСТЕ

YOUR PROPOSAL 
OF TOPICS, LECTURERS, 

OR METHOD 
FOR THE NEXT CONFERENCE

RELATED 

• Одлични предавачи.
• Још примера из праксе око усклађивања диплома и уопште

о школовању сестара.
• Законска регулатива.
• Унапређење рада сестара.
• Наставите едукацију: више установа и комора да финанси-

рају и олакшају сакупљање бодова. Можда треба припре-
мити тест за релиценцирање уместо бодова.

• Палијативна нега.

• Excellent teachers, 
• More examples from practice to harmonize degrees and gene-

ral education of nurses, 
• Legislation, 
• Improvement in the work of nurses, 
• Continue to educate, more institutions and chamber to fund and

facilitate the collection of points, do you test for re-licensing
instead of points, 

• Palliative care, 



9
АНКЕТА INQUIRY

SISTERHOOD No 27 • april-june 2011

• Доживотно образовање услов  успешног професионалног
рада. Стара нација – императив за бригу о старима.

• Менаџмент и организација рада, индивидуално по здрав-
ственим установама.

• Здравствена нега је вечна, увек актуелна тема, а нијансе су
питање опредељења.

• Мобинг: Да ли постоји систем награде и казне у свету, зна-
чај сарадње са европским  и светским струковним органи-
зацијама ради подизања квалитета рада?

• Начин презентације, јавни наступи у здравственим устано-
вама ради боље имплементације знања и вештина кроз еду-
кацију здравствених радника.

• Ништа ново, само да се понови са истом тематиком.
• Како поправити стандард сестара.
• Све што се тиче образовања медицинских сестара – техни-

чара, те верификовања њиховог формалног образовања  у
установама у којима раде. Не би било наодмет позвати го-
сте из Министарства здравља, да истински виде на који на-
чин сарађујемо, размењујемо искуства и, условно речено,

• Lifelong education, condition for successful professional work,
the old nation-imperative to care for the elderly, 

• Management and organization of work, the individual health
care institutions, 

• Health care is an eternal theme in one word, always current,
and the shades are in orientation

• Bullying, whether there is a system of rewards and punishments
in the world, the importance of cooperation with European and
international professional organizations in order to raise the qu-
ality of work, 

• The manner of presentation, public appearances in health insti-
tutions to  implement knowledge and skills through training he-
alth workers, 

• Nothing new, just repeat the same subject matter, 
• How to improve standard of nurses, 
• Everything concerning nurse education, as well as verification

of their formal education in institutions where they work.So, it
would be good to invite guests from the Ministry of Health, to
truly see how we cooperate, exchange experience and so to say,
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боримо се за увођење, тј. ревизију законске регулативе, што
је ипак њихова ингеренција.

• Континуирана едукација сестара.
• Улога других здравствених техничара у тиму са сестрама.
• Бити у корак са светом.
• Више о практичном раду сестара.
• Теме везане за континуирану едукацију и изравнавање зва-

ња. Предавачи искључиво из Министарства здравља и  Ко-
море, који се нередовно одазивају нашим скуповима.

• Ова тема је добра и мислим да није завршена на овој кон-
ференцији. Сматрам да  у следећој години треба изнети ре-
зултате које ваља постићи кроз реформе.

• Предлажем да се уведе радионица са одређеном темом, ко-
ја би била  централна на наредној конференцији.

• Безбедност, истраживање, иновације у пракси.

ПО СЕБ НЕ ПРИ МЕД БЕ, 
СУ ГЕ СТИ ЈЕ И ПО ХВА ЛЕ

• Изузетна организација, све похвале за избор радова, и на-
чин презентације.

• Сјајан скуп еминентних предавача. Надам се да ће се не-
што применити у пракси.

• Похвала за организаторе конференције.
• Сарадња и уједињење комплетне професије. Надам се да

ћете ви покренути масу, јер је моћ у вама и вашој установи.
• Изузетна организација. Све похвале за избор радова и на-

чин презентације.
• Усагласите се, сложите са асоцијацијама Србије и са Комо-

ром – закопајте сујету. Веће учешће установе, државе и Ко-
море у финансирању едукације сестара и осталих
здравствених радника.

• Само похвале Зорици, Добрили и комплетном руководству
„Сестринства“.

• Предавачи одлични, организација такође, повећати број
присутних, више радити на популаризацији.

• Завидна организација, занимљива тематика, похвале у сва-
ком погледу.

• Конференција је добро организована, предавачи и теме су
добри, ваљало би да је доступан већем броју сестара.

• Овакви скупови треба да трају дуже: много информација
за два дана.

• Може ли директор Коморе да се не појави на отварању, још
горе, да не изложи свој рад, а у програму је, а како чујем, он
је и члан УДИНЕ групе.

• Имам похвале за ову конференцију највишег нивоа и једи-
на жеља ми је боља комуникација и толеранција у односу
на институције које су такође важне. 

• ХВАЛА.
• Све похвале! Зашто није било више представника из уну-

трашњости? Ово је ипак међународна конференција.
• Одлична организација и избор тема. Феноменални предава-

чи, који су на одличан и занимљив начин презентовали ра-
дове, који су врло поучни.

we fight to introduce that. revision of legislation, which is still
their field, 

• Continuing education of nurses, 
• The role of other health technicians in a team with nurses, 
• To be in step with the world, 
• More about practical work of nurses, 
• Topics related to continuing education and leveling professi-

ons, solely for purposes of teachers in front of the Ministry of
Health and in front of the Chamber who are responding to our
meetings irregularly

• This topic is good and I think it is not finished on this Confe-
rence .I think that next year should be brought results to be ac-
hieved through reformes, 

• I suggest to introduce a workshop that would be the central the-
me of these conferences, 

• Safety, research, innovation in practice.

SPE CI FIC RE MARKS, 
SUG GE STI ONS 

AND COM PLI MENTS
• Excellent organization, praised the choice of works and met-

hod of presentation,
• Great set of eminent lecturers.I hope that something is going to

implement in practice,
• Thanks to the organizers of the conference,
• Co-operation and unity of proffesion. I hope that you will start

mass, because the power is  in you and your institution
• Exceptional organization. All praise for the selection of works

and method of presentation,
• Make an agreement with the association of Serbia and with the

Chamber, -bury vanity, more participation of institutions, Sta-
te, Chamber in the funding of education of nurses and other he-
alth workers

● Only praise for Zorica, Dobrila and complete management of as-
sociation ``Sestrinstvo``
● Teachers are excellent, the organization also increase the num-
ber of attendees, more work on promoting,
● Remarkable organization, an interesting theme, praise in every
respect,
● The conference was well organized, speakers and topics are good,
it would be good that it could be available to a larger number of
nurses
● These meetings should last longer, a lot of information in two
days
● Can the Director of the Chamber not to appear at the opening,
even worse, not to expose his  work, although he is in the program-
me , and I hear he is a member of the group UDINE,
● I have praise for this conference the highest level and only wish
better communication and tolerance  beetwen the institutions that
are also important,
● THANK YOU,
● Congratulations! Why was not more representatives from whole
country, this is international conference 

РЕЗУЛТАТИ ЕВАЛУАЦИЈЕ (Обрађено 198 листића)

Избор теме

стручног

састанка

Организација

стручног

састанка

Трајање

стручног

састанка

Оцените

начин

излагања рада

предавача

Општа оцена

стручног

састанка

просек просек просек просек просек

4,98 4,99 4,95 4,98 4,98
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• Све похвале за организацију и избор тема за предавање.
• Све похвале за организаторе, предаваче и колегинице које

су дале свој допринос да ова конференција изгледа заиста
светски. Част ми је што сам присуствовала оваквом догађа-
ју и поносна сам коначно што сам део сестринства у Срби-
ји, које са оваквим руководећим сестрама крупним
корацима иде у свет.

• Изузетна организација, избор тема и начин презентације
савршени.

• Учинили сте да за тренутак осетим европски дух и развој
сестринске професије. Хвала вам за то, поштоване колеги-
нице!

• Све што сам чула и видела заиста је похвално.
• Саме похвале. Било је право задовољство присуствовати

овом скупу, чути сјајна предавања. Најважније: много смо
чули, научили, а такође мислим да су нас многе теме под-
стакле на размишљање и надам се да ће идеје које су про-
истекле из тог размишљања бити и реализоване.

ФЕНОМЕНАЛНО !
• Нешто најбоље што се десило сестринству.  Савршена ор-

ганизација и савршене и актуелне теме.
• Све похвале за организацију, теме. Браво за наше удруже-

ње!
• Веома сам задовољна што сам присуствовала изузетно ви-

соком скупу са најбољим темама и излагачима у мојој до-
садашњој пракси. Организација на високом нивоу. Много
хвала!

• Све је било изузетно добро. Похвала за организацију која је
била на светском нивоу.

• Требало је у рад укључити и предаваче средњих медицин-
ских школа.

• Била ми је част и задовољна сам што сам имала могућност

● Excellent organization, and choice of topics, for the end : pheno-
menal teachers who are excellent and on interesting way presented
works , 
● Congratulations to organizations and choice of topics for the lec-
ture,
● Congratulations to the organizers, lecturers and all the colleagu-
es who have made their contribution to this conference looks really
worldwide .I am honored  that I have attended this  event and I feel
proud, finally, to be a part of nursing in Serbia with such big steps
leading nurses go into the world,
● Excellent organization, selection of topics and methods PRES-
ENTATION, perfectly,
● You did that for a moment I feel the European spirit and the de-
velopment of nursing profesije. Thank you for this respected colle-
ague,
● All I heard and saw, indeed commendable,
● Same praise, it was a pleasure to attend this meeting to hear a
great many lectures The most important -we have heard, learned,

and I also think that we entered are many topics to consider and I
hope the ideas arising from that reflection and possible to realize.
FENOMENALL!!,
● best thing that happened to nursing, and the perfect organization
of graduates and current issues,
● Congratulations to the organization, association teme.Bravo for
our assotiation ,
● I am very happy that I took very high with the best set of topics
and exhibitors so far in my highwork.Organization exellent,  thanks
a lot
● It was all very good.Compliments  for an organization that has
been on a world scale,
● In this  work involve and the teachers of secondary medical scho-
ols,
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да присуствујем овом изузетном
скупу. Све похвале за организа-
цију, избор предавача, тема. •
Осећала сам се изузетно пријат-
но и уважено.

• Добро организовано, све похвале.
• Присуство у медијима, не посто-

ји или је је веома скромно. Сестре
морају да изађу из анонимности и
заузму значајније место у дру-
штву, јер им оно недвосмислено
припада.

• Сјајна организација и теме.
• Све похвале организацији конфе-

ренције. Беспрекорно организо-
вано.

• Све похвале за организацију и
предаваче.

• Све похвале за избор тема, пре-
давача као и за одличну органи-
зацију. Све је функционисало у
минут.

• Организатори, свака част! Све
похвале! Сестринство УМСТ
КЦС још једном је показало да
има знања и способности да ор-
ганизује овако важан скуп. Сра-
мота за све друге сестре које нису
дошле да подрже конференцију,
које бојкотују.

• Похваљујем организацију, избор
тема а посебно рад и дело Анђелке
Котевић. Желим вам све најбоље .

• Похвалила бих отвореност и
искреност појединих предавача,
што за све не могу рећи. Желим
више искрености појединима на
наредној конференцији. Не сла-
жем се да немамо школованог ка-
дра, мислим да  само није правил-
но распоређен!

• Браво, управа, браво !
• Феноменално искуство!
• Посебно бих похвалила органи-

зацију, избор предавача не само
иностраних већ и сестара из
праксе.

• Желела сам да вам захвалим за
дивни конгрес. Заиста сам ужи-
вала и много тога научила.

• Не могу да се отмем утиску а да
не прокоментаришем. Комора
смо сви ми и она постоји за нас.
Тако би директор Коморе морао
да размишља. Нема љутње, сујете, недоласка на отварање
конференције, а поготово недоласка да изложи своје пре-
давање. Опет смо се пред светом показали какви смо. То се
односи и на др Шарановић. Да ли је она једина? Ако је би-
ла спречена да говори о стратегији сестринства у Србији,
где су чланови Комисије за здравствену негу да ускоче и
замене је?  Не разумем. Шта је то кад вас Министарство
здравља, које је покровитељ, обавеже  да то истакнете у
програму и ви омогућите да на отварању представник Ми-
нистарства поздрави учеснике и отвори скуп, и ви све то
урадите и добијете потврду од секретарице да је министар
одредио ко ће доћи и – нико се не појави? Каква се озбиљ-
ност од нас очекује кад  је не добијамо са врха? (Евалуаци-
ју потписала Добрила Пејовић)

● It is my honor and pleasure to
have the opportunity to attend this
extraordinary meeting .All praises
for the organization, selection of
lecturers,. I felt extremely com-
fortable and distinguished,
● Well organized, all the praise,
● The presence in the media, it
does not exist or is very modest,
the nurses have to come out and
take important place in society be-
cause that where they  clearly be-
long
● A great organization and themes,
● All praise the organization of the
conference, perfectly organized,
● Congratulations to the organi-
zation and teachers,
● Congratulations to select topics,
lecturers as well as excellent or-
ganization .All worked in minute
● Organizers Congratulations!
My compliments! Nursing UMST
KCS has once again shown to ha-
ve the knowledge and ability to
organize such an important Con-
ference. Shame for all the other
nurses who have not come to sup-
port the conference, for all of
them that boycott this 
● I commend the organization, se-
lection of topics and in particular
work and work Andjelka Kotević
and all the best wish,
● I praised the openness and hon-
esty of individual teachers for all
they can say .More honesty on
the next conference. I do not
agree that we have trained staff to
think not only fairly distributed
!!!!!!!!,
● Bravo, administration, bravo!!
● Awesome experience!,
● I would particularly praised the
organization, selection of lectu-
rers only foreign but also nurse
practitioners,
● I wanted to thank you for the
wonderful congress. I really en-
joyed and learned a lot.
● I can not hijack the impression,
not to comment:. Chamber is our
,of all of us and it is the director
of the Chamber that needs to le-

arn to think like that  .
.No room for anger, vanity. The absence at  the opening of the con-
ference, and especially not showing  to expose his lecture …Once
more  we showed the world what we are.
All this applies  to Šaranović olso. If she was  the  only one who can
talk about the strategy of nursing in Serbia,and was prevented to co-
me, where are the members of the Commission for Health Care to
step in and replace her?. I do not understand if the Ministry of He-
alth to patronage and pledge to you to stand out from the program
and enable the ministry representative at the opening welcome and
open the set, everything you do, you have confirmation from the
secretary to the Minister who is determined to come and no one ap-
pears. What is the severity expected from us , when we are not  get-
ting it from  the top. (Evaluation Signed  by Dobrila Pejović)
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Дивна Кекуш ради као професор на Високој
здравственој школи струковних студија у

Београду од 1997. године на предметима Здрав-
ствено васпитање, Здравствена нега у психијатри-
ји, Комуникационе вештине, Здравствена нега у
заједници и Здравствено-васпитне методе у ПЗЗ.

Дипломирала је на Вишој медицинској школи
у Београду 1981. године и на Дефектолошком фа-
култету 1991, где је и магистрирала. Одбранила је
два доктората – 2001. године на Медицинском фа-
култету у Београду и 2009. године на Факултету
организационих наука, из области интегрисаних
комуникација у здравству.

Аутор је и коаутор 85 стручних и научних радо-
ва излаганих и објављених у међународним и до-
маћим зборницима и часописима. Аутор је четири уџбеника и
једне монографије. Уредник је и аутор „Каталога знања и вешти-
на“ за студенте. Рецензент је шест уџбеника за студенте здравстве-
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Са же так

Увод: Елементи стратешког приступа у развоју каријере за
наставу, праксу и истраживање у сестринству треба да

представљају оквир за имплементацију у доношењу глобалних
планова и циљева свих чија се делатност или активност на одре-
ђени начин повезују са здравственом негом.

Здравствена нега и савремено сестринство обухватају профе-
сију и професионалну делатност која се појављује као апликатив-
на дисциплина у примењеној пракси. Европске интеграције и
повећана потреба становништва за здравственим услугама, ре-
форме у средњошколском и високом образовању намећу потребу
за израдом посебног стратешког приступа у развоју каријере ме-
дицинских сестара чије је подручје рада несумњиво проширено.

Расправа: Мултисекторски и интердисциплинарни приступ
одређују елементе стратегије која треба да се темељи на изради
више подручја, где би значајно место заузимали: сестринска прак-
са, образовање и истраживање. Истраживачка делатност се кори-
сти у свим дисциплинама као метода проналажења решења за
одређене проблеме и обухвата испитивање и анализу систематич-
но прикупљених чињеница о одређеном проблему. Основни циљ
истраживачке делатности је откривање сазнања и доказивање њи-

хове поузданости. Са научне тачке гледишта, истраживање је ак-
тиван процес идентификовања истраживачког проблема, систе-
матичног прикупљања, испитивања и анализирања података, како
би се дошло до најбољег решења за тај проблем. Пракса заснова-
на на доказима (енг. evidence-based practice) представља коришће-
ње налаза добијених истраживачким радом како би се побољшала
пракса. Сестринско истраживање представља научно испитива-
ње појава које су значајне за подручје сестринства и које се не од-
носе само на испитивање пацијента и његовог доживљаја здравља
иако се често управо тај део поставља као најважнији за сестрин-
ску праксу. Стратешко планирање за здравље даје све већи значај
и проширује улогу сестре у планирању за здравље не само оболе-
лих појединаца већ и на рад са здравима, њиховим породицама,
групама у заједници, односно тамо где људи живе и раде.
Треба такође указати и на терминолошку разлику сестринског ис-
траживања (енг. nursing research) и истраживања у сестринству
(енг. research in nursing), где се нагласак ставља на сестринску
професију, односно рад сестара који обухвата широк дијапазон у
организацији и остваривању сестринског рада на свим нивоима
здравствене заштите, руковођења, менаџмента клиничке праксе
или јавног здравља и многих других, где се коначно прелази са
сестринства које се најчешће заснивало на искуству на сестрин-
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ство чија се пракса и истраживање заснивају на доказима. На на-
шим просторима мали је број радова који се баве истраживањи-
ма у здравственој нези. Највећи је број радова из области
постојања стреса, радних услова и заштите сестара на раду. 

Закључак: Из доступних података, сестринске литературе и
анализе публикација у сестринству може се закључити да су се-
стре недовољно присутне у истраживачким пројектима, а да им
недостатак законске регулативе онемогућава и званичну надле-
жност за одређене врсте послова у здравству. Томе треба додати
и нерегулисани статус након завршеног високог образовања и не-
усклађеност активности Министарстава здравства, просвете и ра-
да, што се рефлектује на стихијско деловање у сестринству. Како
и на европским просторима постоји неусклађеност у класифика-
цији научног подручја, где се сврстава и сестринство, неопходно
је систематизовано приступити елементима свих подручја које
третирају развој каријере сестара за наставу, праксу и истражива-
ње у сестринству.

Кључне речи: стратешки приступ, предавање, практични рад,
истраживање, сестринство.

“Без промена начина мишљења
људи нису способни да реше проблеме
које су сами креирали.”
Алберт Ајнштајн

Abstractum

Introduction: Elements of a strategic approach in the develop-
ment of a career and teaching practical work and research in

nursing should represent a framework or implementation in making
global plans and aims to all those whose position is in any way con-
nected to health care. Healthcare and modern nursing concern a pro-
fession as well as a professional work frame which appears as an
applicable discipline in practical work. European integration and the
increase in the need of healthcare by the general population, reforms
in high school and collegiate education, imply a need for the con-
struction of a special strategic approach in developing careers of nur-
ses whose field of work has undeniably widened.

Discussion: A multi sector and interdisciplinary approach decide
strategic elements to be implemented on the construction of more
fields, most importantly: nursing practicals , education and research.
Research activity is used in all disciplines as a method for solving spe-
cific problems and it contains questioning and analysis of systemati-
cally obtained facts regarding a given issue. The main aim of research
activity is discovering knowledge and proving its validity. From a
scientific viewpoint research is an active process of identifying a pro-
blem, systematic data gathering, questioning and analyzing the data
to reach the best possible solution for the problems. Evidence based
practice present usage of findings gained from research work to im-

prove practical work. Nursing research present scientific questioning
of appearances important to the area of nursing and which concern no
only the questioning of patients and their view of help, even though
this very segment is often portrayed as most important in nursing prac-
tice. Strategic planning for health amplifies and empowers the nursing
planning not only with ill individuals, but also on the work with the
healthy, their families, community, ie. Where they live and work.

Further notice should also be given to the terminological diffe-
rence between “nursing research “ and “research in nursing”, where
the focus is put on the nursing profession ie. The work of nurses which
concerns a wide area in organization and realization of nursing work
on all levels of health protection , management of clinical practice or
public health amongst others where the passing over occurs from ex-
perience based nursing to nursing based on evidence from practical
work. In our and our neighborhood countries the number of works re-
garding research in healthcare is little. The occurrence of stress, wor-
king conditions and nurse protection at work hold most of the works
being done. 

Conclusion: From the available data, nursing literature and the
analysis of publications in nursing, one can come to the conclusion
that nurses are not present enough in research projects and that the
lack of legislative regulation denies them the official competence for
such work in health. Unregulated status after graduation and the inapt
ability of the ministry of health education and work should be added
as it reflect hurrying effects on nurses. As in Europe, there is a certain
disunity in classification of the scientific field where nursing would be
included. A systematic approach regarding elements of all areas which
treat the development of nurses careers for teaching practical work
and research in nursing is needed.

Key words: strategic approach, teaching, practical work, research,
nursing.

“Without changes in the way of thinking
people are not able to solve problems
that they created “
Albert Einstein

1.УВОД

Развој људског друштва неминовно води ка променама, чија
динамика зависи од многобројних фактора, као што су политич-
ка и економска ситуација, системске реформе, криза у свету, тран-
зициони токови и многи други. Превазилазећи тешкоће, тражећи
најбоља решења и тежећи многобројним усклађивањима и моди-
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фикацији услова и захтева, сестринство у Србији као професија,
званично неусклађена са ЕУ стандардима, непрекидно лута из-
међу захтева и могућности, теорије и праксе, вере и наде – на-
спрам сурове реалности или уз неизбежан оптимизам и
ентузијазам да ће ипак бити боље.

Разматрајући елементе стратешког приступа у развоју кари-
јере за наставу, праксу и истраживање у сестринству, полази се
од претпоставке да је неопходно пре свега извршити системске
промене ка решењима која треба да представљају оквир за им-
плементацију у доношењу глобалних планова и циљева свима
онима чија се делатност или активност на одређени начин пове-
зује са здравственом негом. Здравствена нега и савремено се-
стринство обухватају професију, али и професионалну делатност
која се појављује као апликативна дисциплина у примењеној
пракси. Образовање има кључну улогу као одговор на потребе
праксе, кроз „производњу“ кадрова који могу да одговоре на зах-
теве друштва, промене и развој техничких и технолошких достиг-
нућа, уз јасан професионални статус, аутономност и ауторитет
који та професија има у Европи и свету. 

Европске интеграције и повећана потреба становништва за
здравственим услугама, реформе у средњошколском и високом
образовању намећу потребу за израдом посебног стратешког при-
ступа у развоју каријере медицинских сестара, чије је подручје
рада несумњиво проширено. 

2. СТРА ТЕ ШКИ ПРИ СТУ ПИ ПРО МЕ НА МА 
У ПРО ФЕ СИ О НАЛ НОМ РАЗ ВО ЈУ 

Мултисекторски и интердисциплинарни приступ одређују
елементе стратегије која треба да се заснива на изради више под-
ручја, где би значајно место заузимале: сестринска пракса, обра-
зовање и истраживање. 

2.1. Ис тра жи ва ње у се стрин ству 

Истраживачка делатност се користи у свим дисциплинама као
метода за проналажење решења за одређене проблеме и обухвата
испитивање и анализу систематично прикупљених чињеница о од-
ређеном проблему. Основни циљ истраживачке делатности јесте
откривање сазнања и доказивање њихове поузданости. Са научне
тачке гледишта, истраживање је активан процес идентификовања
истраживачког проблема, систематичног прикупљања, испитива-
ња и анализирања података, како би се дошло до најбољег реше-
ња за тај проблем [1]. Иако се истраживање у наслову рада поја-
вљује као последња ставка у опису и елементима стратешког при-
ступа у развоју сестринства као науке и праксе, одмах на почетку
треба истаћи да је у нашој средини веома мало или готово ника-
ко заступљено.

Мултидисциплинарна истраживања образовања и науке на ма-
кронивоу и на нивоу институција веома су ретка у Србији и ре-
гиону. Иако постоји дуга традиција педагошких истраживања, од
којих поједина излазе из оквира педагогије као посебне дисципли-
не или дотичу системска питања, питања на макронивоу и мезо-
нивоу, очигледно је да су неки делови и неке појаве у образовању
сестара и здравственој нези као научној дисциплини занемарени
у смислу научног истраживања. 

То за последицу има, с једне стране, мањак квалитетних ин-
формација заснованих на доказима, нетранспарентност одређе-
них процеса и појава у вези са професијом сестара, што,  с друге
стране, отежава било какву квалитативну и квантитативну анали-
зу стања, потреба и нових захтева који би самим тим формулиса-
ли одговарајуће препоруке за побољшања. Поред тога, недовољно
се анализирају ефекти које образовање сестара и здравствена не-
га имају на друштво у целини, а посебно као ниво квалитета ра-
да у здравству. 

Пракса заснована на доказима (енг. evidence-based practice)
представља коришћење налаза добијених истраживачким радом ка-
ко би се побољшала пракса. Сестринско истраживање представља
научно испитивање појава које су значајне за област сестринства и
које се не односе само на испитивање пацијента и његовог дожи-
вљаја здравља иако се често управо тај део поставља као најважни-

ји за сестринску праксу. Стратешко планирање за здравље добија
све већи значај и проширује улогу сестре у планирању за здравље
не само оболелих појединаца већ и на рад са здравима, њиховим
породицама, групама у заједници, односно тамо где људи живе и
раде. Централно место увек заузима пацијент, уз примену принци-
па добре праксе, стандарде праћења квалитета рада и бриге о без-
бедности корисника здравствене заштите на свим нивоима. 

У процесу разматрања проблема истраживања у сестринству
треба указати и на терминолошку разлику сестринског истражи-
вања (енг. nursing research) и истраживања у сестринству (енг. re-
search in nursing), где се нагласак ставља на сестринску професију,
односно на рад сестара који обухвата широк дијапазон у органи-
зацији и остваривању сестринског рада на свим нивоима здрав-
ствене заштите, руковођења, менаџмента клиничке праксе или
јавног здравља и многих других, где се коначно прелази са се-
стринства које се најчешће заснивало на искуству – на сестрин-
ство чија се пракса и истраживање заснивају на доказима.

На нашим просторима мали је број радова који се баве ис-
траживањима у здравственој нези. Највећи је број радова из обла-
сти постојања стреса, радних услова и заштите сестара на раду.
Значајан напредак у истраживању сестринске праксе међу први-
ма дале су сестре запослене у оквиру удружења сестара у нефро-
логији, неурологији и кардиологији. Развој академског и
специјалистичког образовања као другог степена образовања тре-
бало би да омогући теоријско и критичко мишљење у истражива-
њима на пољу здравствене неге, уз повезивање са другим сродним
дисциплинама. 

2.2. Обра зо ва ње 

За систем високог образовања најчешће се истиче да има ни-
зак квантитет и квалитет будући да је незадовољавајући број ди-
пломираних студената у односу на број становника у поређењу
са другим европским државама. Поред тога, квалитет знања и ни-
во употребљивости у реалном животу дипломираних студената
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није задовољавајући у многим струкама. Подаци који говоре о не-
довољном квалитету система образовања у Србији односе се на
структуру и дужину студирања, те на укупан профил популације
у области образовања [2].

Према попису из 2002. године, образовни профил становни-
штва веома је низак јер само 11% становништва завршило је не-
ки облик високог образовања (6.5% универзитет), док 41%
становништва има завршену средњу школу, скоро 24% има завр-
шену само основну школу. Велики је удео оних који нису завр-
шили ни основну школу (20%). 

Структура дипломираних студената по областима не одгова-
ра потребама Србије. Систем „производи“ стручњаке који се те-
шко могу запослити, или дуго чекају на посао (нпр. лекари), а, с
друге стране, недовољно стручњака у струкама које се траже или
које ће се тражити у блиској будућности (високообразоване се-
стре, неговатељи и други помоћни радници). 

Студирање је предуго, неефикасно и нерационално организо-
вано. Просек студирања је превисок, проценат студената који ди-
пломирају је пренизак, уз тешкоће у људским, материјалним и
финансијским вредностима високошколских установа (просечна
дужина студија оних који су их завршили дужа је од номиналног
трајања за све студијске програме. На пример, за двогодишње сту-
дије на вишим школама просечна дужина студија је била 4,2 го-
дине, за четворогодишње студије на факултетима просечна
дужина студија је скоро 6,8 година, а за шестогодишње студије
била је 7,6 година). 

У сестринству је и даље базични ниво образовања на нивоу
средње школе, у којима,  иако се доста позитивног променило,
споро напредује. 

У процесу реформе високог образовања сестрама у Србији је
омогућено образовање за основне струковне (три године) или ака-
демске студије (четири године), са неприхватљивим стручним
звањима: струковна медицинска сестра и организатор здравстве-
не неге. Мрежа високошколских установа у струковном образова-
њу обухвата две државне и две приватне школе, док је академски
ниво ( и струковни), омогућен на три медицинска факултета. 

У склопу образовања истичемо важан разлог за израду и при-
мену Националног оквира квалификација (НОК, 2010), којим се
приступило осавремењивању одавно превазиђеног система ква-
лификација у нашој земљи и прилагођавању потребама тржишта
рада и у земљи, и у Европској унији. Од 2008. године у ЕУ се при-
мењује Европски оквир за целоживотно учење, усвојен од Европ-
ског парламента и Европског савета. Иако донет крајем 2010,.
НОК још није примењив у здравственим и просветним установа-
ма где сестре раде као наставници здравствене неге. Нису ускла-
ђени нормативни акти у погледу услова за поједина радна места
(систематизације радних места). 

У овом тренутку, и поред готових реформи и оних које су у
току у целокупном образовном систему, и даље постоје образов-
ни програми који се односе на застарела, превазиђена и непотреб-
на занимања. У сестринству, пак, постоји недостатак или, боље
речено, неусклађеност потреба у односу на недовољно заступље-
на занимања, уз неодговарајуће образовање (пример: стручњаци
сестре у трансфузији, анестезији, операционим салама, перфузи-
онисти и др. чије је образовање на тзв. петом степену, или фор-
мално не постоји), а квалификације се заснивају на националној
Номенклатури занимања, која се није мењала готово 20 година
иако је у међувремену дошло до знатних технолошких и друштве-
них промена и стварања нових, а нестанка појединих занимања.

Континуирано учење је још концепт који није у потпуности
заживео. Активности континуиране едукације поверени су Здрав-
ственом савету Србије, уз административну подршку Коморе, ко-
ја, поред сестара, обухвата и све друге профиле здравствених
радника. Постоје очигледни напори да се сам поступак, оцењи-
вање програма и остваривање едукативних активности админи-
стративно уреди, уз констатацију да је и даље недовољна сарадња
са високообразовним институцијама, јер се програми стихијски
спроводе, а услови често мењају. Комора здравствених радника
преко својих органа није програмски усаглашена са циљевима
формалног образовања. У структури програма континуиране еду-

кације мали је број оних који за циљну групу имају искључиво
сестре. Незадовољавајући су услови – захтеви за предаваче у
оквиру континуиране едукације, па се доскоро дешавало да се-
стре са недовољно искуства или чак средњом стручном спремом
учествују као носиоци едукативних програма.  

Развој академског и специјалистичког образовања као другог сте-
пена образовања и овде би требало да омогући праћење прогресив-
ног развоја медицинских наука и здравствене неге, примену достиг-
нућа кроз синтезу практичног и теоријског знања у дијагностици, ле-
чењу, нези и рехабилитацији оболелог. Тренутно се специјалистич-
ке струковне студије реализују у Високој здравственој школи у Бе-
ограду у области јавног здравља и методике наставе здравствене не-
ге, а у поступку акредитације су програми: здравствене неге старих,
клиничке неге и здравствене неге у психијатрији. Ограничење у шко-
ловању од само једне године (60 ЕСПБ), уз остварење 180 ЕСПБ на
основним струковним студијама, не омогућава сестрама (ни другим
стручњацима у здравству) проходност ка мастер студијама, ни ка ака-
демској надградњи, што није у складу са европским системом обра-
зовања, где је сестрама омогућен професионални и образовни раз-
вој до докторских студија.

Може се слободно закључити да је образовање сестара у Ср-
бији подређено законским прописима, на које сестре немају ути-
цаја, а не према потребама здравствене неге као научне дисципли-
не и професионалног подручја рада сестара. 

2.3. Про фе си о нал ни раз вој, ка ри је ра и прак са 

Професионалност у раду могуће је остварити ако постоје: за-
вршено одговарајуће образовање, владање знањима и вештинама
које то образовање пружа, одговорност, тачност и савесност, до-
следност, заштита интереса свих чланова професије, стално обра-
зовање праћењем науке и нових достигнућа.

Каријера и професионални развој индивидуално је одређен
редослед ставова и понашања повезаних са искуством, и активно-
сти везаних уз рад у току радног живота особе (најчешће кори-
шћена дефиниција каријере). Каријера и развој каријере управо
треба да задовољавају лични мотив појединаца и односе се на до-
бијање посла, кретање у послу, стицање положаја, разних одго-
ворности и изазова у току радног века појединца [4].

У развоју професионалне каријере потребно је да она буде ре-
зултат активности појединца, односно стања, као резултат њего-
вих активности у професионалном раду, породичном и друштве-
ном животу. Битна је равнотежа (усклађеност) која се односи на:
професију, економско-финансијски део, здравље и безбедност на
раду, здравље, емоционални и интелектуални живот, породицу и
друштвени живот у окружењу. Ако је иједно подручје живота не-
квалитетно, системски и континуирано оптерећено проблемима,
каријера сестара не може се развијати успешно, долази до појаве
низа проблема: незадовољства, стреса, лоших међуљудских одно-
са, нарушеног здравља, душевног немира и друго. У савременим
условима „усмеравања“ каријере долази до јачања мотивације за
веће залагање, учење нових вештина и развој способности, што се
означава као „професионални лични развој“.

2.3.1. Раз вој ка ри је ре за на ста ву 

Од свршених студената високе школе може се очекивати укљу-
чење у наставу, уз стручно професионално искуство од најмање
две године. Искуство је показало да није објективно очекивати (без
приправничког стажа или рада уз ментора) њихову потпуну само-
сталност у раду, али се очекује да добро знају зашто, када и како
треба да обаве планиране поступке неговања, дијагностике и лече-
ња. Научене професионалне принципе и доктрине као водиље до-
бре професионалне праксе (у оквиру предмета Методика наставе
здравствене неге на основним и у оквиру специјалистичких студи-
ја) студенти примењују од самог почетку стицања професионал-
них знања кроз практичну наставу. 

Да би се наставник професионално развијао и усавршавао,
неопходно је да има могућност:

– приступа информацијама, новим знањима, вештинама и ме-
тодама рада,
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– приступа новим технологијама и знањима о њиховој употреби, 
– упоређивања и грађења веза са другим областима и знањима,
– размене професионалних знања и искустава са другим на-

ставницима и стручним сарадницима,
– напредовања и стицања звања, при чему је крајњи циљ уна-

пређивање образовне праксе и осигурање квалитета образо-
вања и васпитања.

Табела 1. Примери различитих нивоа знања, вештина и спо-
собности потребних за самостално обављање образовно-васпит-
ног рада (примери из Програма Министарства просвете) [5]

Уз примену педагошких и стручних принципа, на наставним
базама студенти будући наставници уче разне поступке у превен-
цији, нези, дијагностици и лечењу.

„Ти први, веома значајни, кораци професионалног рада су че-
сто стресни и тешки за већину студената. Зато је улога наставни-
ка и сарадника из наставних база изузетно сложена и захтева
познавање не само здравствене неге, већ и поседовање основних
знања из педагогије, психологије, комуникационих вештина и
других наука у чијем центру интересовања је човек. Наставник је
одговоран за студенте и за болеснике, а изнад свега за квалитет
наставе (Рудић, Мунћан, Стојиљковић, 2007).“ Наставници здрав-
ствене неге својим примером утичу на формирање будућих сеста-
ра и сестара за наставу. Велики утицај на професионални развој
имају и сестре из наставних база, које такође кроз институцију
„сарадника у настави“ учествују у наставном процесу и оспосо-
бљавању будућих сестара, па и сестара наставника [6].

За сараднике, који се укључују у наставу, добром селекцијом
треба ангажовати медицинске сестре:

– са завршеном високом школом, или факултетом, 
– које су афирмисане у својој установи и шире,
– са радним искуством од најмање пет година,
– које показују интересовање за истраживачко сестринство, 
– које показују интересовање за увођење новина у сестринску

праксу,
– које могу да се временски посвете студентима.

2.3.2. Прак са се стрин ске не ге

Сестринска нега је код нас још невидљива, недефинисана, за-
висна и тешко мерива. Процес сестринске неге, као основни ме-
тод рада, примењује се у малом броју установа, те нема доказа о
пракси. За креирање модерне сестринске неге неопходан је актив-
ни приступ како би пракса била слободна и аутономна да дефини-
саним надлежностима створи нови оквир деловања и да управља
процесима, унапређује и примењује исходе у бризи за човека, по-
родицу и заједницу.[7] 
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Добра сестринска пракса обухвата:

Главни разлог за стихијски развој каријере сестара у здрав-
ственим институцијама (ако уопште постоји?) недостатак је за-
конске регулативе у том смислу што на државном нивоу не
постоји закон о сестринству, односно закон о здравственој нези.
Надлежности нису одређене према степену стручности и формал-
ном образовању (и даље се у условима за поједина радна места
може наићи на формулације висока/виша стручна спрема или ви-
ша/средња). Делегирање одговорности и руковођења у сестрин-
ству под директним је утицајем лекара руководиоца „који сам
бира сараднике“. Званични критеријуми не постоје.

Недовољно се радило на подизању образовног нивоа запосле-
них сестара и стицања додатних надлежности преко формалног и
неформалног образовања (оријентисаност ка запосленим сестра-
ма – кроз искуство у пракси и неопходно стипендирање за обра-
зовање уз рад).

Медицинске сестре нису организоване ни посредством своје
професионалне Коморе иако чине скоро 70% укупног чланства. У
самом називу „Комора медицинских сестара и здравствених тех-
ничара“ појављује се израз „здравствени техничар“ иако као такав
није уписан у номенклатуру занимања у високом образовању. Број
сестара са завршеним високим образовањем није исказан у доку-
ментима Коморе. На дан 28. 3. 2011. године, према евиденцији,
налази се број од 4.548 виших медицинских сестара, док је број
сестара са средњим образовањем 52.178. Податак да имамо 5,95%
сестара са вишом спремом очигледно се односи на укупан број
здравствених радника.

Код нас постоји више сестринских удружења без заједничког
деловања, те су снага, знања и моћ најбројнијег профила здрав-
ствених радника неусклађени и невидљиви у процесу доношења
одлука на свим нивоима креирања политике [7].

На чело Комисије за здравствену негу министар здравља је
2009. године именовао лекара уместо сестре за здравствену негу.
Резултати рада тог тима већини чланства нису познати.

3. ЗА КЉУ ЧАК 

Република Србија је земља у транзицији, оптерећена многим
проблемима својственим за време транзиције, који су приметни у
свим деловима друштва, па и у образовању. Потреба за промена-
ма води ка усклађивању са европским интеграционим токовима,
у којима владају одређена правила и стандарди које и наша земља
мора да достигне и поштује како би и сама постала део европског
образовног простора.

Из доступних података, сестринске литературе и анализе пу-
бликација у сестринству може се закључити да су сестре недо-
вољно присутне у истраживачким пројектима, а да им недостатак
законске регулативе онемогућава и званичну надлежност за од-
ређене истраживачке врсте послова у здравству. Како и на европ-
ским просторима постоји неусклађеност у класификацији
научног подручја где се сврстава сестринство, томе треба додати
и нерегулисани статус сестара у нас након завршеног високог
образовања и неусклађеност активности Министарстава здравља,
просвете и рада, неусаглашеност нормативних аката здравстве-
них установа са усвојеним Националним квалификационим окви-
ром, што води стихијским променама у сестринству. Иако је већ
деценија иза нас у 21. веку, већина елемената за добру сестринску

праксу не постоји. Издвајамо најзначајније [4]:

– Менаџмент и организација здравствене неге често је под
утицајем других кадровских структура.

– Стручно-методолошка упутства и процедуре нису усвојени,
самим тим нису обавеза за све установе да их примењују.

– Водичи добре праксе за сестринске активности веома су
ретки.

– Сестринска истраживања не утичу на унапређење квалите-
та праксе.

– Сестринска пракса није подржана информационим системом.
– О сестринској терминологији веома се мало зна.

Неопходно је систематизовано утврдити елементе стратешког
приступа у свим подручјима које третирају развој каријере сеста-
ра за праксу, наставу и истраживање у сестринству. Неопходно је
пре свега:

– Објективно сагледати садашње стање у здравственим и
образовним институцијама.

– Утврдити дугорочне и средњорочне циљеве који се односе
на професионални развој и усклађивање система образова-
ња са потребама здравства уз усаглашавање назива образов-
них установа, и усаглашавање програма образовања.

– Утврдити потребан број сестара у здравственим установа-
ма не према „креветима“ и не према „броју лекара“ већ пре-
ма одређеном броју становника, односно према степену
потребама болесника за негом.

– Сестринској пракси је као приоритет потребно решити про-
блематику недостатка медицинских сестара и несразмеран
однос у образовним нивоима запослених сестара, са посто-
јећим звањима „сестре“.

– Користити примере земаља у окружењу (препоруке ЕУ/36;
Bridging программ (БП)/bridging courses, као везу између са-
дашњих средњошколских програма, који су усклађени са но-
вим програмима – препоруке директиве 2005/36/ЕЦ). 

– Омогућити образовну проходност и континуирано образо-
вање и стручно усавршавање.

– Развити механизме деловања у постизању циљева у доно-
шењу законских прописа који уређују професију, у смислу
закона о сестринству и закона о здравственој нези.

– Обезбедити финансијска средства за промене у сестринству. 
– Регулисати питања, пре свега – Ко заступа сестре на држав-

ном нивоу.
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Табела бр. 2 Добра сестринска пракса [8]

Пракса заснована на доказима – процес

ЗН

Документација ЗН

Терминологија

Стандарди

Безбедност болесника

Ресурси за негу

Едукација

Истраживање

Организација

Планирање и праћење ЗН
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СА ЖЕ ТАК

Биомеханички модел се употребљавао у пракси здравстве-
не неге од Најтингелове до 1950. године. У неким држава-

ма предуго. Без сагласности пацијента као човека са његовим
потребама и правом. Основна права пацијента садрже информи-
рање, интеграцију и поштовање пацијента у процесу лечења. Он
може да учествује у расправи, прима добро информисане одлуке,
учествује у одлукама и преузима одговорност за сопствено лече-
ње и здрав начин живота ако му здравствени делатници осигура-
вају информације и знање, те га као равноправног партнера
укључују у процес лечења.

Методологија истраживања. Информације, ангажовање и по-
штовање за пацијента у процесу интеграције део је ширег истра-
живања, у којој је коришћена квалитативна методологија, метода
заснована на теорији и технике прикупљања информација путем
структурираних интервјуа. 

Резултати
Учесници у истраживању су се определили за успостављање

једнаких партнерских односа са пацијентима и њиховом родби-
ном. Равноправни облици партнерства садрже поштовање, досто-
јанство, самопоуздање, емпатију, аутономија, информисаност и
доношење одлука.

Дискусија
Хуман и еквивалентан међусобни партнерски однос основа су

здравствене неге. Успостављање таквих односа захтева узајамно
поштовање и положај пацијента у центар лечења. Кроз то се ин-
тегришу пре свега пацијентова и људска права, те обавезе. 

Закључак
У здравственој нези, која наглашава активну и одговорну уло-

гу свих учесника у процесу лечења, одредба је права пацијента и
темељ за хумано, економично и ефикасно лечење. 

Кључне речи: информирање, учешће, поштовање, пацијент,
права пацијената.

ABSTRACTUM

The biomedical model employed in nursing from Nightin-
gale’s time to the 1950s and in some countries much longer

than that, did not consider individual human being with holistic needs
and rights. Information, inclusiveness and respect for a patient are
among the basic patient’s rights in the health care process. Patient is
able to participate in the treatment, adopts informed decisions, co-de-
cides and takes responsibility for his/her own treatment and healthy
lifestyle if health care staff provide him/her with information and
knowledge and treat him/her as an equal partner in the process of
treatment.

Research methodology: Informing, inclusion and respect for pa-
tient in the process of treatment are part of a wider research in which
qualitative methodology, grounded theory method and data gather-
ing method with semi-structured interviews have been used.

Results: Research participants stated they wish to establish equal
partner-like relations with patients and their families. The bases of
equal partner-like relations are respect, dignity, trust, empathy, au-
tonomy, informing and taking decision. 

Discussion: Humane and equal partner-like relations are the basis
of nursing. Establishing such relations requires mutual respect and
putting the patient into the centre of treatment. Patient’s and human
rights and commitments are underlined within this process.

Conclusion: In nursing where an active and responsible role of all
participants in the process of treatment is underlined, ensuring pa-
tient’s rights is fundamental for a humane, economic and efficient
treatment.

Key words: theory, informing, inclusiveness, respect, patient, pa-
tient’s rights. 
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УВОД

Без неге нема лечења и без теорије нема здравствене неге. Те-
орија усмерава медицинску сестру и пацијента кроз процес здрав-
ствене неге. Задатак и намера теорије је да опише, објасни,
определи и предвиди њихов садржај и резултате здравствене не-
ге. Теорија здравствене неге може помоћи пракси у хуманој, про-
дуктивној и поузданој нези пацијента ако је у сагласности са
филозофијом здравствене неге у пракси. Теорије се стално мења-
ју, допуњују на основи захтева, потреба и очекивања пацијената
(Харих, 2008; Пајнкихар, 2011).

Комуникацију, односе и поштивање пацијенти и родбина оце-
не и осете у првом контакту са здравственим професионалцима.
Пацијенти су после доласка у болницу посебно осетљиви због бо-
лести, тако да су комуникација и хумани међусобни односи осно-
ва за њихово поверење према установи и здравственом особљу.
Изградња односа је посебно важна у току болести и захтева тим-
ски рад, доста сарадње, поштовање и толеранцију. Нехуман и не-
професионалан однос води ка дехуманизацији човека, лоше утиче
на самопоштовање, достојанство и поверење, а третман спречава
укључивање пацијента и родбине. Непознавање свеобухватног
проблема и недостатка информација искључује аутономију паци-
јента и активну улогу, сарадњу у преузимању одговорности за
спровођење активности којим се баве. У исто време су искључе-
ни рођаци, који би после отпуста из болнице, ако би имали по-
требне информације и знање, могли помоћи пацијенту. За развој
хуманог међусобног односа између медицинске сестре и пацијен-
та, те родбине, одговорна је медицинска сестра.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА РА ДА

Информисање, укључивање и поштовање пацијента у проце-
су интеграције део је ширег истраживања Пајнкихар (2003), у ко-
јем је била употребљена квалитативна методологија, метода на
темељу теорије и техника сакупљања података са делимично
структурираним упитником. 

ПРА ВА ПА ЦИ ЈЕ НА ТА 

Употреба биомеханичког модела медицинске сестре код трети-
рања пацијента произлази из медицинске дијагнозе, а не из холи-
стичких и индивидуалних потреба пацијента. Он остаје у пасивној
улози. Одлуке уместо пацијента доносе здравствени радници. Па-
цијент је у екстремно неједнаким хијерархијским односима у од-
носу на медицинску сестру и остале чланове тима. За употребу
биомедицинског модела пацијенту се не може обезбедити пошто-
вање, достојанство и аутономија, дакле право које му осигурава
закон о праву пацијента. Пацијент остаје у анонимности.

Главни циљ здравственог осигурања је да унапреди и сачува
пацијентово здравље и да најбоље делује за добро пацијента. Ње-
гово право, које се односи на информисање и укључивање запи-
сано је у Закону о пацијентовом праву (2008), сажето у самом
информисању пацијента о здравственој нези и обезбеђује његовог
активно укључивање у здравствену негу. Ту значајну и одговор-
ну улогу има медицинска сестра. 

Пра во на ин фор ми са ње и уче шће

Члан 20. каже „да пацијент има право да оствари право на не-
зависно доношење одлука о лечењу и право да учествује у проце-
су лечења, да буде информисан о здравственом стању и вероват-
ном развоју и последицама болести или повреде“. Здравствено ле-
чење пацијента захтева интердисциплинарни приступ, у коме ва-
жну улогу има здравствена нега.

Пра во на не за ви сно од лу чи ва ње о трет ма ну 

Члан 26. каже да пацијент који је у стању да донесе одлуку о
себи, без претходног пристанка и слободе на основу објашњења
добијених од члана 20. овог закона. Неће бити дозвољено да има-
ју медицинску интервенцију или лечење осим како је законом
предвиђено . 

Болесник са уласком у здравствену установу често губи иден-
титет и постаје пасивни партнер у току расправе, када се у њего-
во име доносе одлуке мимо њега. Он је угрожен као човек и као
пацијент. Индивидуални допринос и одговорност пацијента и род-
бине у овом случају нису искоришћени. Неопходно је дефиниса-
ти задатке и надлежности медицинске сестре у пружању инфор-
мација и учешће у лечењу пацијената. Потребно је знање, искуство
и способност у пракси медицинских сестара и потреба и очекива-
ње пацијената и родбине у вези са информацијама и учествовањем
у лечењу. Потребно је усагласити нови закон о пацијентовом пра-
ву. У здравственој нези сарађују пацијент и медицинска сестра, та-
ко да пацијент треба да буде добро информисан у сваком тренут-
ку, да буде самосталан и одговоран партнер. Треба да учествује од
одређивања сестринске дијагнозе, планирања циљева, имплемен-
тације и евалуације здравствене неге ( Пајнкихар, 2009).

Па ци јент тре ба да бу де ин фор ми сан 
о то ме ко уче ству је у ње го вом ле че њу 

Члан 23. каже да „здравствени радник или здравствени сарад-
ник који има директан контакт са пацијентом има видно обеле-
жен знак личног имена и стручног и научног назива, те да се
пацијенту лично представи“. Представљање медицинске сестре
није само правни члан него је и значајно за покретање људског и
професионалног односа између медицинске сестре и пацијента.
То је правило лепог понашања, културе и комуникације.

ИН ФОР МИ СА ЊЕ И УЧЕ ШЋЕ ПА ЦИ ЈЕН ТА 
У ПРО ЦЕ СУ ЛЕ ЧЕ ЊА РА ДИ ПО СТИ ЗА ЊА

ЊЕ ГО ВЕ АУТО НО МИ ЈЕ 

Реч аутономија потиче од грчке речи аутóс – сам – номос – за-
кон – „такав, који живи по својим законима“ (Сној, 2003: 26). Сто-
га одређује право на аутономију и независност. Потребно је да
размотримо шта аутономија укључује. Степен аутономије зависи
од појединаца на којима је предузета већа или мања принуда, од-
носно који имају нека другачија ограничења. Појединци имају ма-
ло прилика за аутономију ако их други људи (или јавно мишљење)
и присила наводе да изаберу конзистентан начин (Тингле и
Црибб, 1995). Аутономија пацијената и медицинских сестара ва-
жна је за међусобне односе и уско је повезана са правом пацијен-
та да буде информисан и укључен у доношење одлука (
Пајнкихар, 2009). Агглетон и Цхалмерс, 2000. описују да је 1991.
године британски пацијент Цхартер дефинисао право и стандар-
де који се односе на право људи у здравству на основу клиничке
потребе и права на јасне информације о свакој усменој расправи,
тако да пацијент може бирати између неколико опција. Право на
информисање веома је важно за пацијента, јер му дозвољава да
одлучује на основи информација (Дики и Деатрицк, 2000). Реч је
о његовој активној улози у одлуци за самоопредељење и само-
стално доношење одлука, заснованих на његовом животу, благо-
стању, жељама и вредностима.

Мишљења медицинских сестара које су учествовале у истра-
живању (Пајнкихар, 2003):

„У здравственој нези је изузетно важно да пацијент остане
аутономан појединац који је одговоран за своје здравље и да
се изјасни у циљу добијања квалитетне здравствене неге.“

„Међусобни односи су у основи добри, али можемо их побољ-
шати кроз укључивање пацијената у здравствену негу и ин-
формисање. Тренутно је уместо пацијента у првом плану
лекар. Однос треба да буде партнерство, јер сада је пацијент са
доласком у болницу два пута понижаван: нема објашњења за-
што би требало да се скине и да прича о најинтимнијим лич-
ним стварима. Однос између сестре и пацијента није више
једнак. Медицинска сестра има за циљ да спроведе дијагно-
стичко- терапеутски програм, а пацијент је анониман. Разлози
за такво понашање су веć_ у образовању, али углавном су после-
дица недостатка времена, љубазности, доброте и поштења.“
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Медицинска сестра сматра пацијенте самосталним када су у
питању њихове жеље и потребе. Пацијенти треба да имају право
и могућност да се укључе у доношење одлука. Знање, искуство и
професионалне осетљивости потребни су да медицинска сестра
препозна потребе пацијента и идентификује могућности да задо-
вољи те потребе и спроводи одлуке које се тичу пацијентовог уче-
шћа. Пацијентова аутономија такође је неопходна за аутономију
медицинских сестара, које би требало да буду независне (Пајн-
кихар, 2003, 2009). Аутономија сестара зависи од њиховог обра-
зовања и аутономије пацијента. Различите аутономије доносе
одговорност за пацијента и медицинску сестру. Пацијент је одго-
воран за своје здравље и учешће у третману, што зависи од њего-
ве способности и потенцијала. Аутономија му омогућава да
постане језгро члана тима у скупини, те да је здравствена њега
фокусирана на пацијента и произлази из његове перспективе.
Циљ обуке медицинских сестара је да постану аутономни профе-
сионалци који су у стању да помогну пацијенту у управљању и
доношењу одлука. Медицинска сестра је уграђена у живот паци-
јената како у болници тако и код куc_е и то јој омогућава да по-
штује могућности пацијента, жеље и вредности. То је важна улога
за медицинску сестру као што болест и повреда утичу на поло-
жај пацијената у породици и професији, односа са другима и цео
њихов живот (Пајнкихар, 2009). Дики и Деатрицк 2000. указују на
то да је у Великој Британији пацијент Цхартер‘ одлучио да сваки
пацијент има именовану личну медицинску сестру (намед нур-
се), која му помаже у пружању информација.

Пацијенти с правом очекују много од здравственог система, а
уједно постају критични о помоћи коју тај систем нуди. Здрав-
ство од пацијента очекује сарадњу и одговорност, понекад и то да
пацијент следи упутства без питања и прихвата их. Пацијент оче-
кује да здравство брзо реши његове здравствене проблеме. Сарад-
ња, узајамност и аутономија, што их медицинске сестре морају
узети у обзир приликом планирања здравствене неге и нуђењу по-
моћи пацијенту могу обезбедити обострано задовољство.

ПО ШТО ВА ЊЕ И ДО СТО ЈАН СТВО

Одржавање поштовања и достојанства јасно је дефинисано у
Кодексу етике за медицинске сестре и основа су за здравствену

негу. Поштовање је описано као морална обавеза да штити људ-
ско достојанство и индивидуалност. Међусобно партнерство из-
међу медицинске сестре и пацијента засновано је на узајамном
поверењу и поштовању, доношењу одлука. Поштовање другога
показује се владањем и прихватањем личности и повезана је са
самопоштовањем. У међусобном односу медицинске сестре и па-
цијента поштовање изражава у смислу реципроцитета, информи-
сањем, те спремношћу да се пацијент прихвати као биће са
вредностима, осећањима и жељама (Пајнкихар, 2009).

Учесници у истраживању (Пајнкихар, 2003) наглашавају:

„Ово питање је још актуелно, јер медицинско особље често
заборавља и превиђа значај људског достојанства, међусоб-
них односа, поштовања и индивидуалности.“

„Поштовање достојанства пацијента теже је него пацијентово
поштовање лекара и медицинских сестара.“

“Недостаје поштовање појединачног пацијента као човека.“

“Очување људског достојанства је најважнија ствар у здрав-
ственој нези.“ 

“Пацијенти би требало да буду обавештени да могу предузе-
ти сопствене одлуке о свом лечењу и здравим стиловима жи-
вота. Ово помаже пацијентима да одржавају усклађеност,
значај интегритета и достојанство.“
Достојанство се увек односи на индивидуалне перцепције чо-

века – да је поштован, цењен, прихваћен и значајан. Царпер (1979)
утврдила једа је одржавање достојанства основна дужност у
здравственој нези и да могућност одлучивања и надзор пацијен-
та над властитим телом омогућава његово достојанство. Реед и
остали (2003) објашњавају да је достојанство суштина међусоб-
ног односа и учешће пацијента у лечењу. Поштовање је важна
вредност у здравственој нези, то је морална и професионална оба-
веза, етички принцип, право пацијента и елемент човечанства у
здравственој нези (Пајнкихар, 2009) .

Поштовање је описано као морална обавеза, па чак и као људ-
ско право (МцГее, 1998). Поштовање се не може одвојити од
здравствене неге и, како истиче Браун (1993), успоставља се као
основни етички принцип у области здравствене неге, која служи
као основно етичко начело здравствене неге као темељ за одазив-
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но, мисаоно и смернице понашања према људима. Поштовање је
предуслов за препознавање и исказивање достојанства, својстве-
не вредности и јединствености човека, те услов за способност са-
мо- одлучивања. На основу резултата истраживања, и на подршци
литературе, Пајнкихар (2003) указује на то да је важно поштова-
ње и треба да буде укључено у процес здравствене неге. Реч је о
основним условима приликом успостављања развоја партнерских
односа и успостављања моралних и професионалних критерију-
ма, или критеријума за когнитивно и емоционално понашање пре-
ма пацијентима и свим људима. Поштовање промовише и
одражава осећај достојанства, безбедности, интимности, повере-
ња, разумевања и емпатије, тако да је пацијент који је поштован
и информисан у стању доносити своје властите одлуке. Поштова-
ње је етички принцип и кључна одлика у остваривању човечности
у оквиру здравствене неге и основно право пацијента.

Имајући у виду резултате истраживања, у литератури је де-
финисано да из достојанства појединца произилази осећање ин-
тегритета које обухвата перцепцију човека да је поштован,
значајан, јединствен и може да контролише свој живот. Здравстве-
на нега подразумева могућност одлучивања, саодлучивања и одр-
жавања интимности тела, ума, емоција и душе. Јасно је да је
концепт аутономије, информисање, поштовање и достојанство
уско повезано са основним правима човека и правима пацијена-
та (Пајнкихар, 2009).

Wојнар (2009) наглашава да је у здравственој нези значајна
брига за другога. За исказивање бриге за другог фундаментално је
важна поштована и хумана комуникација и међусобни односи.

ЗА КЉУ ЧАК

Наука здравствене неге представљена је и заокружена у тео-
ријама. Чињеница је да пацијенти и здравствени систем све више
очекују оно што се темељи на науци – теорији заснованој на здрав-
ственој нези (Пајнкихар, 2011). Анализа и евалуација теорије Имо-
гене М.Кинг показала је вредност теорије за здравствену његу, што
издваја човека као индивидуума, његове целокупне потребе и ин-
теракцију међу медицинским сестрама и пацијентима. Теорија
омогућава да се међусобни однос између медицинске сестре и па-
цијента развија на основу узајамног поштовања, достојанства, по-
верења и обостране аутономије, што је основно право не само за
појединца као пацијента већ и као човека (Харих, 2010).

Информисање и активно укључивање пацијената и њихове
родбине у здравствену интеграцију смањује хоспитализацију и
здравствену интеграцију. Са успоставом једнаковредних међусоб-
них партнерских односа и узајамним поштовањем омогућавамо
да пацијент користи њихове изворе за повратак здравља и очува-
ње идентитета. Са информисањем и активном улогом пацијената
и њихове родбине у здравственој интеграцији повећава се вред-

ност здравствених система. Информисање и укључивање паци-
јента у интеграцију ојачавају његово поверење, аутономију, одлу-
чивање и саодлучивање, одговорност, поштовање, третман и
достојанство. 
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Рођена је 18. септембра 1951. године у Жит-
ном Потоку у Србији. Средњу, Вишу меди-

цинску школу и Факултет организационих наука
завршила је у Београду. Радни однос засновала на
Неуропсихијатријској клиници у Београду, где је и
данас на функцији главне сестре Клинике за неуро-
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Abstractum

Introduction: Nurses make decisions in the process of caring for
people every day. Modern turbulent environment, the need for

transformation of the entire health system conditioned by rapid deve-
lopment of technologies and theories, professions in the process of
harmonization with EU standards, requires new solutions from nur-
ses. One of the main goals in education is or should be developing a
critical approach towards theory and practice. The adoption of critical
thinking, especially in education of nurses at a high level is a must. 

Methods: descriptive methods, systematic observation and survey
data collection.

Discussion: The changes faced by nurses today are the expansion
of technology, improving the quality of work, reduction of costs, in-
sufficient number of nurses (especially with a higher education), shor-
ter stay in hospital facilities, aging population, increasing chronic and
other complex diseases and acute conditions. Evidence based practice
is an important element of quality in all domains of nursing practice
and essential to foster the best possible outcomes, quality improve-
ment, achievement in effective and sustainable care, ensuring safety
for patients and nurses, personal responsibility and transparency in de-
cision making.

The ability to think is given to all as well as the ability to breathe.
But everyone can improve their thinking. The ability to think critically
is a key element to become operational in nursing complex social and
political circles.

One of the ways to develop these skills is to enter into a debate, be-
cause the steps in the debate process encompasses all the essential
skills of argumentation in critical thinking such as analyzing problems,
looking for evidence, building cases, the organization of information
in order to make the presentation, planning how to oppose a diffe-
rent opinion, the refutation of other views and discussion. Good criti-
cal thinking is skillful and responsible thinking in which you study the
problem from all angles and then exercise your best judgments in order

to sketch out conclusions. Dimension of critical thinking depends on
cognitive abilities and affective affinity. In America, the implementa-
tion of critical thinking is one of the criteria required for accreditation
of nursing programs. Learning to think critically includes the expan-
sion of thought processes and also creates mentality of the scientific
workers.

Conclusion: Critical thinking in nursing and science is process
through which we are trying to understand better the world around us.
What we need is a new beginning and the link between the things we
already know and the ones we need to learn in the future. To become
an expert nurse, it takes years of practice, experience and reflection -
so let‘s start now.

Key words: Critical thinking, nursing, nursing process, quality im-
provement.

УВОД

Људска историја, старија од 2500 година, обилује доказима да
је човек, поред потребе да преживи, имао способност да мисли и
тражи објашњења, да предвиђа и открива. Захваљујући способно-
сти да мисли човек је постао господар планете, али још је много
питања пред њим, а суштински свет је и даље велика загонетка за
све нас. „Мислим, дакле постојим” (Cogito ergo sum), изрекао је
Рене Декарт (1597–1651), француски математичар и филозоф.

Но, да ли је довољно само мислити? Како решавати неки про-
блем? Како схватити повезаност између неких елемената? Како
разликовати битно од небитног? Како наћи праве речи које ће на
прави начин исказати наше мисли? Како одабрати најбоље реше-
ње? Где сам погрешио? Којим путем ићи даље? 

Како од помисли, преко мисли, уз осећања, доћи до дела? 
Како да делањем у области сестринства утичемо на здравље

народа? Како унапредити мишљење у сестринству? Како доноси-
ти праве одлуке у сестринству? 

Сестре свакодневно доносе одлуке у процесу бриге за људе.



24
Пета међународна научна конференција

СЕСТРИНСТВО Број 27 • април-јун 2011.

5th International scientific conference 

Савремено турбулентно окружење, неопходност трансформација
целокупног здравственог система условљеног брзим развојем тех-
нологија и теорија, професија у процесу усклађивања са ЕУ стан-
дардима, од сестара тражи нове одговоре. Усвајање критичког
мишљења, пре свега у процесу образовања сестара на високом
нивоу – јесте нужност. Један од важних циљева образовања је,
или би требало да буде, развијање критичког односа према теори-
ји и пракси. Промене с којима се суочавају сестре данас су експан-
зија технологије, побољшање квалитета рада, смањење трошкова,
недовољан број сестара (посебно високообразованих), скраћење
боравка у хоспиталним установама, старење популације, пораст
хроничних незаразних и других комплексних болести и акутних
стања. Ове промене су удружене са бројним етичким и моралним
дилемама, које доводе до синдрома изгарања у свакодневној прак-
си. Ако сестре желе да се ефективно носе са порастом захтева,
неопходно је да стекну вештине вишег нивоа мишљења и способ-
ности резонског закључивања. Стога сестре треба да се припре-
мају за безбедну, компетентну, интуитивну и иновативну праксу
у окружењу, где су нове информације и клиничке ситуације у
сталним променама. Ширина спектра деловања и комплексност
рада у сестринству захтева од сестре практичара, сестре едукато-
ра и сестре истраживача критичко мишљење ради одговорног до-
ношења одлука. Алфаро-ЛеФевр наглашава да је за сестре
императив да постану „критички мислиоци ради доследне прак-
се у доношењу клиничких одлука“ [1] . Пракса заснована на до-
казима је важан елемент квалитета у свим доменима сестринске
праксе и од суштинског значаја за најбоље могуће исходе негова-
ња, побољшање квалитета, остваривање исплативе и одрживе не-
ге, уз осигурање безбедности пацијената и сестара, личне
одговорности и транспарентности у доношењу одлука.

Сестре морају да користе вештине критичког мишљења да би
истражиле и рефлектовале то на све аспекте клиничке процене
или проблеме како би одабрале праву активност, у право време и
на прави начин. Критичко мишљење је добило на значају у обла-
сти унапређења квалитета и дефинисања показатеља. Побољша-
ње неге је заштитни знак – бренд сестринске професије, каже
Заједничка комисија за акредитацију здравствених организацио-
них стандарда (ЈЦАХО) у САД [7]. Они су 1993. године изјавили
да је потребно да сестре буду проактивне у идентификовању мо-
гућности за побољшање неге. Њихови истраживачи препоручују
да се сестре не баве само пасивном документовањем већ да у ме-
наџменту неговања укључе све аспекте, са одговарајућим аргу-
ментима подупртим конструктивним мишљењем које ће довести
до повољних исхода. Квалитетна документација је важна са гле-
дишта квалитета бриге, стварања доказа о пракси, научном раду
и потенцијално вредан доказ у судским процесима. 

У клими недостатка особља, смањивања трошкова и високим
очекивањима за квалитетну сестринску негу постоји хитна потре-
ба да сестре препознају и делују на организационе и системске про-
блеме. Нерешавање ових проблема може да доведе до неправед-
ног неговања, лошег квалитета или чак неге која угрожава безбед-
ност. Крајње је време да сестре у Србији раде по методи сестрин-
ског процеса (процес здравствене неге) са пацијентом у средишту
бриге. Већина запослених у систему здравствене заштите свих зе-
маља света су сестре ( чине око 60%-70 % запослених), а њихово
учешће у збрињавању потреба људи скоро 70%, те је јасна узроч-
но- последична веза укупног задовољства сестринском негом и за-
довољства пацијената [9]. Критичко мишљење и континуирано уна-
пређење квалитета трајан су процес.

Сестре треба да се спреме за доживотно учење. Будућност ће
препознати образовану особу у сестринској професији, која ће мо-
ћи да мисли критички и идентификује комплексе клиничке фено-
мене. Стога сестре треба да буду добро организоване на свим
нивоима, у свим областима рада и удруживања. То могу да буду
иновативне активности које ће оснажити сестринство.

2. ПРЕ ГЛЕД ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ

Користећи кључне речи: критичко мишљење, сестринство, се-
стрински процес, унапређење квалитета у сестринству, претра-
жили смо базу података „Medline“. Уочили смо да постоји мало

истраживања о исходима критичког мишљења и видљив је недо-
статак инструмената за критичко мишљење специфичних за се-
стринство.

Постоји велика конфузија око дефиниције критичког мишље-
ња, уз неколико заједничких термина са значењима која се не по-
дударају. Основна тумачења кажу да критичко мишљење није
метод који се учи, већ процес развоја ума ради бољег расуђивања.
Знатан број теоретичара види критичко мишљење као нешто ви-
ше од само специфичног сета когнитивних вештина – критичко
мишљење чине вештине, знање и понашање, што дефинише и на-
ше компетенције. Став је такође важан, јер утиче на способност
особе да успешно решава комплексне животне ситуације или
претпоставке о ситуацији у одређеним околностима. 

Ради разјашњења термина, Америчко удружење филозофа ан-
гажовало је 1987. Петра Фационе, угледног филозофа и писца на
пољу критичког мишљења. Он је сазвао панел теоретичара, који
су заступали неколико академских дисциплина широм САД и Ка-
наде, и формирао је Delphi пројекат [7] како би обезбедио увид,
правац и разјаснио шта јесте, а шта није критичко мишљење. Циљ
је био и постизање важних консензуса у односу на концепт кри-
тичког мишљења намењеног за развој наставног плана и програ-
ма, наставе и процене. Финална дефиниција коју су они дали
1990. гласи:

„Критичко мишљење је смислена процена која резултира ин-
терпретацијом, анализом и евалуацијом, односно долажење до за-
кључака размишљањем базираном на чињеницама и концептуалним
и методолошким објашњењима или разматрања самих критеријума
на којима је процена и базирана. Критичко мишљење је значајан
алат у анализама, као феномен који поседује продорност и могућ-
ност самокорекције. Тако ће онај ко се тиме служи морати да по-
седује аналитичност, да буде добро информисан, да буде коректан
у превазилажењу сопствених назора, мудар у проценама, жељан
разматрања, са јасним темама којима би се бавио, уредан у својој
комплексности, стамен и енергичан у потрази за релевантним ин-
формацијама, разуман у одабирукритеријума, фокусиран и доследан
у потрази за резултатима који су онолико прецизни и тачни колико те-
матика и околности дозвољавају...“ [7] 

3. КРИ ТИЧ КО МИ ШЉЕ ЊЕ И СЕ СТРИН СТВО

Способност критичког мишљења је кључни елемент како би
сестринство постало функционално у комплексним друштвеним
и политичком круговима. 

Један од начина за развијање ових вештина је укључивање у
дебате, зато што кораци у дебатном процесу обједињују све ве-
штине аргументације есенцијалне за критичко мишљење као што
су: анализирање проблема, тражење доказа, грађење случаја, ор-
ганизација информација зарад правилног приказивања, планира-
ње супротстављања другачијем мишљењу, побијање другог
мишљења и дискусију. Правилно вредновање информација и ар-
гументовање ставова битне су тачке у критичком мишљењу. Из-
грађивање критичког односа према вредновању информација
било које врсте постиже се:

• Критичким односом према извору информација.
• Препознавањем значаја и смисла.
• Уочавањем и вредновањем различитих позиција.
• Откривањем противречности, неконзистентности, недослед-

ности.
• Анализирањем аргумената и контрааргумената у извору.
• Уочавањем техника манипулације и пропаганде.
• Препознавањем и уважавањем улоге контекста у опажању.
• Изграђивањем личног односа према извору информација.
Критичко мишљење у науци и у сестринству је процес испи-

тивања у коме се трудимо да боље разумемо свет око себе. 
Способност да мислимо је свима дата као и способност да ди-

шемо. Међутим, свако може да унапреди своје мишљење. Рефлек-
тивно мишљење – мишљење о сопственом мишљењу може да нам
помогне. Рефлексија нам омогућава да разумемо сопствене пред-
расуде или наш начин гледања на неки феномен тако да схватимо
како су наши ранији погледи били сметња разумевању тог фено-



25
СТРУЧНИ РАДОВИ PROFESSIONAL WORKS

SISTERHOOD No 27 • april-june 2011

мена. Оно што нам је потребно је нови почетак и веза између на-
ученог и нових сазнања. Да би се постало експерт у сестринству,
потребне су године вежбе, искуства и рефлексије – зато кренимо
већ сада.

3.1. Кри тич ко ми шље ње и ре ша ва ње про бле ма

Током историје у едукацији сестара доминирали су термини
као што су решавање проблема, доношење одлука, сестрински
процес, креативно мишљење, а сви они су повезани са критич-
ким мишљењем. Међутим постоји круцијална разлика између
критичког мишљење и решавања проблема. 

Решавање проблема се управља на идентификовање пробле-
ма и тражење решења. Да бисмо дефинисали проблем, треба да се
усредсредимо на узроке, а не на његове ефекте. Ово сликовито
приказује кинеска пословица: „Дај човеку рибу, и он ће тај дан је-
сти. Научи човека да пеца, и он ће јести читавог живота.“ Може-
мо да идентификујемо проблем као „човек је гладан“ и давање
рибе звучи као добро решење проблема. Нажалост, проблем се
враћа зато што је глад повратни ефекат. Усредсређивањем на ве-
роватан узрок, доносимо нову идентификацију проблема „човек
не зна како да нађе храну“. Његов недостатак знања је тачан узрок
проблема, те учењем човека да пеца истински решавамо проблем.

Критичко мишљење се не управља на тражење решења за од-
ређени проблем, већ се труди да постави питања за све ситуаци-
је и критикује решења. Важан корак у решавању проблема и
доношењу одлука је потреба да се користе способност критичког
мишљења да би се реконструисали проблем или ситуација. Често
се решавање проблема обавља према према процедурама или во-
дичима добре праксе као у рецепту: прати кораке и проблем ће
нестати. Понекад, то искуствено знамо, одступамо од рецепта,
критички мислимо и тражимо ново решење.

3.2. Кри тич ко ми шље ње и до но ше ње од лу ка

Доношење одлука је систематски процес процене, активности,
евалуације и доношење суда који ће довести до одређеног циља. 

Неке одлуке су једноставне и брзо их доносимо, а за неке је
потребно више времена. Препоручена листа корака за критичко
мишљење при доношењу комплексних одлука је:

• идентификуј циљ,
• установи потребу,
• именуј, истражи, оцени доступне опције,
• одлучи се за планирану активност, изврши је и
• оцени резултат – исход..

Да би доношење одлука било систематско и контекстуално, пре-
поручује се коришћење алата као што су: Swot анализа, Рибља кост,
Дрво одлуке, Бура идеја, Бонове лопте... Критичко мишљење је у
основи и самосталног и међузависног доношења одлука. Оно укљу-
чује преиспитивање, анализу, повезивање, тумачење, индуктивно

и дедуктивно закључивање, интуицију, стрпљивост, упорност, при-
мену, проверу решења и коначно креативност. Сестре често тра-
же брза решења и лаке излазе, ослањајући се на интуицију. Мно-
го је написано о теми моћи интуиције у процесу постављања се-
стринске дијагнозе, али мало о томе како да користимо интуици-
ју. Поента је да сестре које знају „одмах“ обично знају то зато што
су способне да повежу садашњу ситуацију са претходним знањем
и искуством или су одвојиле више или боље умеју да процењују
стање пацијента.

Не одбацујте нове идеје иако вам се чини да нису смислене, не
критикујте их, усредсредите се на квантитет о квалитету брини-
те касније, дозволите себи да се играте са идејама, користите ана-
логију и, најважније, не плашите се неуспеха. 

Michael Jordan био је избачен из свог средњошколског кошар-
кашког тима.

Ако инсистирате на томе да сте увек беспрекорни у свему,
пропустићете креативни пут који је често поплочан неуспесима.
Грешке су степенице до нових идеја и решења.

3.3. Кри тич ко ми шље ње и кре а тив но ми шље ње

Креативно мишљење је комбинација знања и маште. Креатив-
ни мислилац обично има интересовања за све, стално истражује
нове идеје и прилазе. Креативно мишљење стимулисано је поста-
вљањем Сократових питања: Шта друго? Зашто и шта ако? Да би
се избегла свакодневна рутина у прилажењу решавању проблема,
потребна је маштовитост у појединим ситуацијама. То често зах-
тева креативни искорак, веру и жељу да се играш са будућим мо-
гућностима. Креативност кроз време и процесе је битан мотива-
тор, јер чини рад много занимљивијим. 

Креативна мишљења су од највеће вредности када су позната
решења „оманула“ и када се планирани исход није догодио. Кри-
тичко мишљење је широк кишобран испод кога се дешава неколи-
ко облика мишљења.

3.4. Кри тич ко ми шље ње у се стрин ској еду ка ци ји

Вештине мишљења и расуђивања имају велику важност за се-
стре. Циљ је да сестре буду оспособљене за конструктивно кри-
тиковање вредности и примену нових знања. Нигде тај процес
критиковања примене новог знања није потребнији него у дизај-
ну курикулума сестринске едукације. Курикулуме едукације се-
стара треба прилагодити, пре свега структуру, тако да се нагласак
стави на активне начине учења, евалуацију дубине информација,
на развитак вештине анализе и синтезе, комуникације и примену
информација на нов и јединствен начин. То треба да буде процес
стратегије ефективног подучавања. Ричард Паул каже да је за еду-
каторе сестара важно да напусте методе које од студента праве
пасивне примаоце информација и да прихвате оне који их тран-
сформишу као активне учеснике у њиховом интелектуалном раз-
воју [2]. Ради постизања овог циља потребно је да студенти схвате
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зашто је потребно да читају, пишу, слушају и говоре
критички. Важно је да студенти науче да мишљење
нема сврху ако не води нигде, а питања која поставља-
ју одређују куда води њихово мишљење. Знање је ви-
ше него пуко набрајање чињеница и правила. У
Америци је имплемантација критичког мишљења је-
дан од критеријума потребних за акредитацију се-
стринских програма.

3.5. Ди мен зи је кри тич ког ми шље ња

Димензије критичког мишљења зависе од когни-
тивних способности и афективних склоности. Когни-
тивно критичко мишљење чине:

• јасно тумачење проблема преко тачних субјек-
тивних и објективних извора информација,

• анализа аргумената и идеја о проблему и могу-
ћим правцима акција у бризи за пацијента,

• извођење филтрираних тврдњи ради процене и
препознавања нетачних тврдњи и доношење за-
кључка који су прикладни,

• јасно тумачење и одбрана ставова везаних за сва-
ког појединца у свим контекстима здравствене
заштите,

• процена поузданости информација и њихов зна-
чај у свакој ситуацији за сваког пацијента,

• стално праћење и процењивање сопственог ми-
шљења ради саморегулације – тежити да буду
достигнути јасност, прецизност, тачност, истрај-
ност, логичност, значај и исправљање – мењање
себе на неопходан начин у контексту бриге за па-
цијенте.

Ове вештине запослени треба да интерактивно и
рефлективно разматрају, анализирају и процењују сопствено ми-
шљење и исходе свих активности и функција које обављају. 

Карактер појединца треба да дефинише отвореност ума, ува-
жавање алтернативних претпоставки, спремност да се поштује
другачије мишљење, разумевање различитости људи, сагледава-
ње перспективе за себе и друге, радозналост и жеља за знањем,
храброст у постављању питања и хипотеза иако су у супротно-
сти са предрасудама, убеђењима или интересима.

3.6. Ве шти не кри тич ког ми шље ња и уна пре ђе ње
ква ли те та кроз се стрин ски про цес

Вештине сестринског критичког мишљења су систематске, ло-
гичне и са промишљеним приступом ка сестринском процесу, ко-
ји резултира квалитетом неге. Ово је активан процес, који укључује
сестре при сортирању података, одређујући значајне компоненте
које увек изнова процењује да би обавила виталан процес одлучи-
вања. Критичко мишљење је део сестринског процеса који се огле-
да у дубокој посвећености да се одржи интелектуална дисциплина,
те формулисање одлука заснованих на доступним доказима и ло-
гичним закључцима. Критичко мишљење ће дати одличне клинич-
ке резултате – исходе и омогућити безбедност пацијента.

Сестринска континуирана процена информација има за циљ
идентификацију и преузимање одговорности за изазовне претпо-
ставке. Сестра мора да буде способна да одлучи које информаци-
је су значајне, јер оне могу бити комплексне. У промишљеном
приступу сестра идентификује иницијалне проблеме, одређује
приоритете засноване на приоритетима које пацијент презентује,
дефинише циљеве неге, остварује активности и евалуира исходе
неговања. 

Делегирање ауторитета и одговорности широком кругу ли-
ценцираних и нелиценцираних чланова тима је део улоге воде-
ћих сестара. Процес критичког мишљења обезбеђује оквир за
синтезу информација о пацијенту да би се подела одговорности
обавила на најбољи начин. Циљ је континуирана брига за исходе
пацијента.

Укључивање вештина критичког мишљења захтева и рефлек-
тивну компоненту. Сестра треба да доноси одлуке засноване на до-

казима из различитих извора и из личне опсервације. Рефлектив-
на компонента је ревизија доказа и валидност њихове целисход-
ности. Критички мислиоци имају дар да замисле и истражују ал-
тернативна решења. Укључивање рефлектујућег скептицизма
према универзалним истинама захтева да сестре не узимају ства-
ри „здраво за готово“ и не верују да већ постоје решења за сва пи-
тања. Дакле, учење да се критички мисли подразумева прошире-
ње мисаоних процеса особе и формирање менталитета научника.

Критичко мишљење има и холистичку компоненту баш као и
сестрински процес. Сестра посматра пацијента као целокупну
личност и базира негу, третман и опоравак у складу с тим и све то
документује по фазама сестринског процеса. Сакупљање подата-
ка са холистичког становишта захтева синтезу одлука која даје
приоритет циљевима. Холистички начин мишљења је „сестрин-
ско мишљење“.

4. КРИ ТИЧ КО МИ ШЉЕ ЊЕ У ПРАК СИ 
СЕ СТА РА КЛИ НИ КЕ ЗА НЕ У РО ЛО ГИ ЈУ 

У пракси сестара Клинике за неурологију се од 1999. године
ради по методи сестринског процеса, са документацијом коју да-
нас чини сет од 9 образаца које су сачиниле саме сестре користе-
ћи знање, искуство и доступну литературу. 

Како смо дошли до тога? 
Прва сазнања о процесу здравствене неге добили смо осам-

десетих година прошлог века. У то време сестре у нашој кући су
већ документовале свој рад у листи неге где су евидентирале
остварене активности. 

Желећи да примене нову методу, креативне сестре су иденти-
фиковале проблем и поставиле циљ – континуирани рад по про-
цесу здравствене неге (ПЗН). 

Мали број сестара имао је позитиван став према ПЗН. Воде-
ће сестре осмислиле су програм континуиране едукације. Био је
то професионални изазов и велика одговорност. Утицај аутори-
тета главних сестара био је од пресудног значаја. Незнатан број
сестара био је надлежан за увођење те методе. Свеукупно дру-
штвено и политичко окружење није нам ишло наруку, али је рад-
но окружење у нашој кући било позитивно. Ипак, пут је био
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трновит. Сестре су критички процењивале, тумачиле ставове и
искуства других, уважавале идеје, сукобљавале ставове, обнавља-
ле знања, тражиле савете сарадника и професора из наших шко-
ла, изнова процењивале примењену документације и мењале је.
Критичко мишљење и креативност сестара је сваки дан на испи-
ту. Континуирано унапређење квалитета рада, задовољство паци-
јената и задовољство запослених је идеја водиља наше куће.
Данас је Клиника за неурологију једна од ретких која ради по ПЗН
и прати показатеље квалитета сестринског рада. Наш мото је: „Ми
бринемо!“

Међутим, и поред постигнутих резултата и признања паци-
јента, сарадника, сестара, студента и професора високошколских
установа, неопходан је критички осврт. На нашим клиничким се-
минарима редовно се подстиче размена мишљења и ставова кроз
креативан и отворен приступ за нове идеје. Ипак, велики број се-
стара још не учествује у јавној дискусији. Размењују мишљење
након семинара.

Шта учинити да би се такав однос променио?
У анкети која је рађења на нивоу КЦС (узорак – 130 сестара,

50 са Клинике за неурологију), на захтев да наброје показатеље
квалитета сестринског рада, 121 сестра није тачно одговорила,
осам сестара дало је непотпун одговор, а само ЈЕДНА је тачно
одговорила (студент високе школе). Како је то могуће? 

На питање да ли је ПЗН метод за богатије земље, највећи број
сестара је одговорио позитивно. Наш пример показује да је могу-
ће радити по ПЗН и у сиромаштву.

Поделићемо с вама мишљење студената Високе здравствене
школе струковних студија у Београду: „Ваша документације је
прилагођена практичној примени. Неопходно је већу пажњу по-
светити комуникацији с пацијентима. За квалитетан рад неопход-
но је знање, искуство и сналажљивост. Ви сте то изградили. ПЗН
олакшава сестрински рад, а тако ће он бити видљив и вреднован.
Код вас смо стекле нека нова знања и искуства, која ће нам бити
од велике користи у даљем раду. Коментар једне наше сестре гла-
си: У реду је да сестре оставе траг о свом раду и запажањима
да би помогле болеснику, заштитиле себе и наплатиле свој рад –
можда, једног дана.“

5. УМЕ СТО ЗА КЉУЧ КА 

„Нас само брзина може спасти у овом тренутку, јер смо толи-
ко заостали у свим областима да морамо да нађемо неку траку за

претицање. Ми морамо да нађемо траку за претицање, јер ако иде-
мо нормалним путем, дуго ћемо клацкати – десетине и десетине
година док не стигнемо до неког просечног нивоа. А тај пут за
претицање је ЗНАЊЕ.“ – др Зоран Ђинђић (1952–2003).
Сви ми имамо слободу избора, али никада нећемо имати слободу
последице. Мислите ли о томе?
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Радни стаж започела је 1979. године на Првој
хируршкој клиници КЦС, као виша меди-

цинска сестра. Године 1984. постављена за главну
сестру Интензивне неге, 1987. прелази у Ургентни
центар, као главна сестра Ургентне хирургије. Од
2003. постаје главна сестра Ургентног центра, а
2008. именована је за главну сестру КЦС и помоћ-
ника директора Центра за НОХР. У току свог рад-
ног стажа континуирано напредује у служби и
усавршава се. Дипломирала је на Дефектолошком
факултету Београдског универзитета, а потом за-
вршила и дипломске академске студије – мастер из
здравствене политике и менаџмента на Медицин-
ском факултету у Београду. Више пута је учество-
вала на стручним састанцима и симпозијумима
здравствених радника као предавач и учесник.

Тања Ракић, Душанка Петровић, Клинички центар Србије

УВОЂЕЊЕ ПРОМЕНА – 
САВЛАДАВАЊЕ ОТПОРА

ПРОМЕНАМА У ЗДРАВСТВЕНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Tanja Rakic,Clinical Center of Serbia

INTRODUCTION OF CHANGES
–OVERCOMING RESISTANCE

TO CHANGES IN HEALTHCARE
ORGANIZATIONS

Work history began in 1979 at the surgical
clinic, as high educated nurse. 1984 is set

for the head intensive care nurse. 1987 exceeds the
ER, as chief nurse of emergency surgery. Since
2003, becoming chief nurse of the Emergency Cen-
ter, and in 2008 appointed head nurse and CCS As-
sistant Director of the Center for NOHR. During her
working years continuously promoted and improved
to, a graduate of the UB School Special Education
and then completed graduate studies and master of
health policy and management at the Medical
School UB.Many participation in professional mee-
tings and symposia as a lecturer of health workers
and participant.

Промене у систему здравствене заштите јесу процес плани-
раног преласка са садашње незадовољавајуће ситуације ка

бољој будућности. Менаџмент промена је процес који обезбеђу-
је успешно функционисање установе у условима увођења проме-
на када се најчешће јавља отпор запослених, а односи се на укљу-
чивање запослених, обезбеђење вођства, развој стратегије подр-
шке променама и менаџмент пројектом. Промене могу бити ми-
кро и макро, планиране и изненадне, појединачне и континуира-
не,  оперативне и стратешке, културалне и политичке, развојне, тран-
зиционе и трансформационе. Развојна промена представља уна-
пређење постојеће ситуације, транзициона је имплементација по-
знатог будућег стања, односно менаџмент привремене транзици-
је током контролисаног времена, а трансформациона промена је
појава новог стања које је непознато док не добије коначни облик,
а јавља се након уништене организације, при чему време проме-
не није лако контролисати. Постоје и структуралне промене (спа-
јања, консолидације, лишавања ), Промене смањивања трошкова
(елиминација активности које нису основане, отпуштања кадро-
ва, прерасподеле), процесне промене (увећање ефикасности, убр-
завање процеса увођења промене ради унапређење квалитета), кул-
туралне промене (унапређење међусобних односа менаџера и за-
послених са управљањем на корисника здравствених услуга).

Приступи промени могу бити економски и организациони.
Економски подразумева максимизирање вредности организаци-
је, управљањем променом одозго, наглашавање структуре систе-
ма, планирање и успостављање програма, мотивисање кроз
финансијске подстицаје, ангажовање консултанта да анализира
проблеме и обликује решења. Организациони приступ чини раз-
вијање организационих способности, охрабривање партиципаци-
је одозго, изградњу корпоративне културе понашања и ставова
запослених, експериментисање и развијање, мотивисање кроз по-
свећеност, ангажовање консултанта који помаже менаџменту у
обликовању властитог решења проблема.

Реформе у здравственим системима биле су неопходне. Здрав-
ствени сектори су били велики здравствени системи вођени пра-
вичношћу са универзалном покривеношћу, а малом ефикасношћу.
Нагле промене у развоју технологије и нових процедура у после-
ратном периоду довеле су до повећања трошкова и повећања зах-
тева, што је довело до конфликта између циљева правичности и
ефикасности. Европска унија увела је организационе промене у

здравствени сектор, у смислу децентрализације, смањења неефи-
касног бирократског апарата, унапређења избора прималаца услу-
га, већих надлежности пружалаца услуга и пружања одређених до-
каза о унапређењу исхода за здравље и сатисфакцији пацијента.
Спремност за промене зависи од разумевања разлога за увођење
промене и начина на који ће се она увести. Циљеви менаџмента
здравственом заштитом заснованом на доказима јесу пружање по-
дршке здравственим радницима да примењују медицину заснова-
ну на доказима, решавање проблема професионалне аутономије раз-
вијањем тимског рада и професионалним развојем запослених, ства-
рање ефикасне и флексибилне организационе средине, која се при-
лагођава на промене, вођење и успостављање промене од насле-
ђене организационе структуре према „организацији која учи“. Стра-
тегија промене подразумева предузимање акција које ефективно
делују на професионално понашање и вођење, те мотивисање здрав-
ственог особља за примену иновација. Промене се морају дизај-
нирати тако да буду применљиве на сва три нивоа здравствене за-
штите: примарни, секундарни и терцијарни ниво. Имплементаци-
ја система има значајан утицај на кључним пољима: редукцији не-
потребног одлагања и чекања на процедуре боље искоришћено рад-
но време особља, редукција трошкова и постизање оптималног рад-
ног ефекта. Промена се имплементира у седам корака или фаза: 

1. Мобилисати све чланове колектива путем заједничке иден-
тификације пословних проблема и одговарајућих решења Запо-
слени који ће остварити промену морају бити препознати као осо-
бе које треба да буду укључене у препознавање проблема и пла-
нирање његовог решења. Промена која се покреће од врха надо-
ле осуђена је на пропаст. То је грешка менаџера који разумеју са-
мо део проблема, дају уска решења, због чега запослени пружају
отпор, нису мотивисани и ангажовани. Потребно је формулисати
решења проблема, запослене упознати са хитним пословним
проблемима и њиховим основним узроцима као и последицама не-
решавања проблема (обустава рада, отпуштање, смањење личних
примања) , одржавати састанке са запосленима, показати пробле-
ме и последице, расправљати и тако долазити до решења.

2. Формулисати заједничку визију о томе како се организова-
ти и како остварити већу конкурентност. Јасна и практична визи-
ја жељеног будућег стања и преношење визије на друге особе
треба да донесе унапређење пословања и корист самим радници-
ма ( смањивање дужине хоспитализације пацијената, смањивање
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трошкова лечења, повећање броја лечених, побољша-
ње квалитета рада, повећање задовољства).

Визија је изјава организације о томе какву будућ-
ност би желела. Она саопштава свима какво окруже-
ње или свет предвиђа својим корисницима као
резултат свога рада, укратко визија би требало да бу-
де изазовна и инспиративна како би мотивисала запо-
слене у организацији да је остваре. Одговор
запослених на визију је најчешће да 20% промену по-
држава, 50% су посматрачи, а 30% се супротставља
промени – „отпораши“ .

Ефективна визија мора да описује пожељну будућ-
ност, ону са којом би људи били срећни кад би могли
да је сада имају, мора да буде стимулативна, боља од
текућег стања да би се са задовољством уложио нео-
пходан труд за остваривање. Мора да буде реална,
остварива за групу људи која много ради, фокусирана
и да се ограничи на изводљив и кохерентан скуп ци-
љева. Мора да буде флексибилна и у стању да се адап-
тира на променљиве околности, и лака за предочавање
на разним нивоима. Визија мора да буде „преводива“
за менаџере и раднике и да даје опипљиве резултате. Визија мо-
ра да буде компатибилна са суштинским вредностима установе,
вредностима које су је одржавале годинама.

3. Идентификовати лидера: Успешан лидер поседује иниција-
тиву за промене, сноси одговорност за успех и неуспех, верује у
успех промене – и то исказују на уверљив начин,  у облику веро-
достојне и неоспорне визије, убедљивим аргументима, поседује
вештине и оперативно знање како да имплементира своје визије.                                                  

4. Усредсредити се на резултате, а не на активности: Управи-
ти се на циљеве са меривим краткорочним унапређењем перфор-
манси, чак и када је борба за промену дугорочна и непрекидна. 

5. Промене започети са периферије, а затим проширити на
остале јединице без наметања одозго. Промене започети у малим
аутономним јединицама организације, а потом се иницијатива за
промену шири на друге јединице. Ширење иницијативе за про-
мену утолико је успешније уколико осмишљена промена поседу-
је јасна преимућства над постојећим статусом, компатибилност
са дубоко усађеним вредностима, искуствима и потребама људи;
захтеве који су разумљиви, и опцију да људи експериментишу са
моделом промене на малом плану.

6. Институционализовати успех: Да би се процес промена
остварио докраја, значајно је да радници буду подједнако заинте-
ресовани за институционализовање свог успеха колико и за спро-
вођење самог процеса. Континуирано унапређивање је крајњи
циљ.

7. Мониторинг и прилагођавање стратегија на проблеме на-
стале у процесу промена: Програми промена се скоро никада не
одвијају по плану. Током напредовања људи ка циљу јављају се
различите врсте непредвиђених проблема. Догађања у спољном
окружењу такође могу да утичу на оно што се дешава унутар ор-
ганизације. Зато лидери промена морају да буду флексибилни и
прилагодљиви, а њихови планови довољно стамени да не буду
угрожени због измена у распоредима, редоследима и структури
особља.

Процес за усмеравање промене садржи свест о потреби за про-
меном, подстицање других на отвореност ка промени, преноше-
ње поруке о промени, подржавање промене, потврђивање проме-
не . Лидерство производи промену. То је његова главна улога. Здрав-
ствене установе су комплексни друштвени системи, а групе са ко-
јима се сусрећемо у иницијативи за промене су агенти промена,
већина и отпораши. Агенти промена артикулишу потребу за про-
меном, прихваћени су од других, мотивишу људе, учвршћују при-
хватање иновације, оснажују промене. Потребан је стимулус да би
отпочео процес промена, здравствена организација може бити
спремна за промене или агент промена треба да увери људе у по-
требу за променом. Агент промена мора препознати да промена у
организацији значи да људи морају да се мењају. Мотивисање љу-
ди је највећи изазов, мора се пронаћи приступ који ће уверити дру-
ге у неопходност промена. Агент промена мора створити нове вред-

ности и ставове и код кључних људи . Већину чине, конзервато-
ри који су склони постепеним променама, воде рачуна о детаљи-
ма, одлучни су и дисциплиновани, воле предвидиве ситуације, за-
тим прагматичари који су склони променама које се односе на спе-
цифичне проблеме, практични су, разумни и флексибилни, отво-
рени за нове ствари, али обазриви, и иноватори, склони брзим и
свеобухватним променама, неконвенционални, недисциплинова-
ни или отворени за ново. Отпораши могу пружати активан и па-
сиван отпор. Отпори се јављају због несигурности, социјалних и
економских губитака, неугодности, увређености, или претње са-
дашњој позицији и утицају. Нема промена без отпора, отпор не по-
казује да је нешто лоше него да се нешто дешава. Са отпором се
можемо борити едукацијом и комуникацијом, партиципацијом и
укључивањем, подршком, преговарањем и договарањем. Манипу-
лација и притисак се не препоручују. Потребно је утврдити где и
када ће промена довести до нечијег губитка, идентификовати та-
кве особе, предвидети њихово реаговање, објаснити зашто је про-
мена важна, нагласити добити и нове улоге, укључити их као ак-
тивне партнере. Ако све ово не успе, покушати са разговором „је-
дан на један“, углавном код пасивних отпораша. Помагање људи-
ма у лакшем прихватању будућег стања од стране менаџера, под-
разумева помоћ у превазилажењу најпре четири фазе реакције на
промену (шок, дефанзивно повлачење, признавање, прихватање и
прилагођавање), затим препоруке људима како да помогну сами се-
би (превазилажење беспомоћности, анализа губитака и добитака,
проналажење ослонца).  Ефективни лидери и менаџери су неоп-
ходни на свим нивоима организације. По дефиницији, лидери ства-
рају привлачну визију будућности и онда разрађују логичну стра-
тегију за њено претварање у стварност. Они такође мотивишу љу-
де да следе ту визију, чак и када постоје препреке. Менаџери, с дру-
ге стране, имају дужност да омогућавају глатко одвијање сложе-
них задатака. Они морају да израде детаље спровођења, прикупе
потребне снаге и каналишу енергију радника у правом смеру. Ме-
наџеру ће положај бити додељен и он ће имати могућност да раз-
вије лидерске вештине и да га признају као лидера, док лидера при-
знају људи који га окружују као неког ко их је повео у одређеној
ситуацији без обзира на његову званичну улогу. Сви јако успешни
напори у трансформисању обједињују добро лидерство са добрим
менаџментом.

Предност малих промена је што се њима лакше управља, има-
ју веће шансе за успех, прекиди су краткотрајни, дешавају се у
малим јединицама организације где су сви стално спремни за про-
мене . Капацитет људи да се изборе са променама је повезан са
очекивањима. Важно је да су промене добро објашњене, антици-
пиране, да се спроводе у дозама којима је могуће управљати. Сва-
како је боља серија малих континуираних иницијатива за промене
од дисконтинуираних промена. Мале промене могу проузрокова-
ти велике резултате и успехе. Више од 80% свих напора за увође-
ње великих промена доживљава неуспех. Могући су краткорочни
резултати, нарочито кроз смањивање издатака или интеграције и
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припајања. Прави програми трансформације имају проблем ве-
зан за започињање, а главна, дугорочна промена ретко се када
оствари. Погрешно је наметати готово решење формирано негде
другде, постављати решења за целу установу са врха, додељива-
ти главну улогу стручњацима за људске ресурсе, и уздати се ис-
кључиво у техничка решења. Решење мора да се уклопи у
друштвену структуру радног окружења. Никада не треба покуша-
вати променити све одједном. 

Здравствени систем Србије пролази кроз период реорганиза-
ције и модернизације. То је праћено новим законима и прописи-
ма у циљу унапређења организације рада, услова рада и квалитета
рада. Промене које доноси реформа здравства резултирају потре-
бом, да у систему у коме 75% здравствених радника чине сестре,
буду присутне и саме сестре. Основа за промене организација и
здравственог система Србије је Закон о здравственој зашти-
ти(2005). Он не регулише поље здравствене неге, нити положај и
место сестара у систему здравствене заштите. Савремена концеп-
ција здравствене заштите и здравствене неге захтева да сестре
преузму нове сложене задатке и одговорности, због чега је веома
важно да се сестре образују и раде у складу са европским препо-
рукама, и да учествују у креирању здравствене политике.

Клинички центар Србије (КЦС) представља врх терцијерног
система здравствене заштите у Републици Србији. Референтна је
установа за практично све области клиничке медицине и место
где се збрињавају сва компликована обољења и стања која не мо-
гу бити успешно решена у другим установама. 

У свим областима деловања представља основну базу Меди-
цинског факултета у Београду. Састоји се од 41 организационе је-
динице које покривају сва поља клиничке медицине за одраслу
популацију, а у офталмологији, оториноларингологији, неонато-
логији и неурохирургији и дечјој популацији. Клинички центар
Србије данас има савремено конципирану и у складу са Законом
о здравственој заштити постављењу унутрашњу организацију са
23 Клинике, 10 центара и 10 медицинских и немедицинских слу-
жби. Своје делатности спроводи у 50 објеката павиљонског типа,
са више од 3.100 постеља. У стационарној делатности годишње се
лечи око 90.000 болесника, са више од 950.000 остварених боле-
сничких дана лечења, обави се 50.000 и више операција и обави
око 7.000 порођаја. У дневним болницама лечи се годишње 25.000
болесника и обави 5.000 операција.

Клинички центар Србије обезбеђује здравствену заштиту за
становништво из читаве земље. Око 45% лечених, са близу 50%
болесничких дана, пацијенти су ван територије здравственог оси-
гурања Београда. Поред функције коју имају и други клинички
центри, обезбеђује III и IV ниво здравствене заштите. У њему се
може обављати дијагностика и лечење оних болесника који нису
у могућности да буду обрађени на нивоу клиничких и КБЦ, тј. на
трећем нивоу. Као референтна установа, КЦС прати развој науке
и технологије и обавља стручно контролне функције. Као најком-
плекснија установа, може да обезбеди високоспецијализоване
услуге практично у свим медицинским дисциплинама. Поседује

моћне кадровске и техничке вредности, стручно и
научно суверене у својој делатности. У КЦС је за-
послено 7.000 људи, од којих су 5.100 здравствени
радници. Од 1.300 лекара, 400 су наставници са-
радници Медицинског факултета (седам академи-
ка САНУ и 176 са звањем професора), 70 су са
звањем примаријуса и 200 лекара са звањем док-
тора наука, односно магистара, затим 4.000 сеста-
ра и здравствених техничара, од којих је 800 са
вишом медицинском школом, односно 20%. Годи-
нама су сестре у Србији покушавале да, по угледу
на сестре Европе, добију факултет за сестре. Како
нису наишле на разумевање релевантних институ-
ција, један део сестара је, желећи да настави шко-
ловање, завршавао факултете здравствене
делатности, као што су Дефектологија, Факултет
организационих наука, Психологија, Менаџмент у
здравству и сл. Таквих сестара је веома мало у
КЦС, свега око 100, јер нису биле стимулисане за

наставак школовања и саме су финансирале своје школовање. Пре
три године свим главним сестрама клиника и сестрама едукатори-
ма у КЦС које су завршиле факултете здравствене делатности при-
знате су и вредноване дипломе о стеченом високом образовању. 

Од 2007. године акредитована је Висока здравствена школа
струковних студија за сестре и бабице у Београду, са програмом
школовања који је у складу са Болоњском декларацијом. Прва ге-
нерација сестара из ове школе је дипломирала и добила звање
струковна сестра. Око 150 виших медицинских сестара и здрав-
ствених техничара из КЦС. ускладило је своје дипломе са Висо-
ком здравственом школом струковних студија по принципу
самофинансирања. Медицински факултет у Београду је 2009.
акредитовао дипломске академске студије за сестре и ово је прва
генерација сестара која се тамо школује. До краја ове године до-
бићемо и прве дипломиране сестре. Клинички центар Србије фи-
нансирао је школовање за 22 сестре у обе школске године
дипломских академских студија. У нови правилник о системати-
зацији радних места КЦС, на предлог Колегијума главних сеста-
ра, уведена су нова радна места: вођа тима сестара за здравствену
негу и сестра едукатор здравствене неге ради боље организације
сестринске неге, повећања безбедности пацијената и повећања
квалитета пружених здравствених услуга.

Ради сагледавања менаџерских способности лидера и решава-
ња проблема путем увођења промена, у Клиничком центру Срби-
је спроведена је анкета међу сто руководећих сестара . У
графиконима су приказани одговори на питања која се највише
односе на успешно увођење промена.

Графикон 1. У болници је неопходно увођење промена
Графикон 2. Особље информишем о променама које утичу на
њихов рад
Графикон 3. Промене је најлакше спровести у знању, а најте-
же у понашању
За успешно увођење промена потребна је и промена законске

регулативе. Здравствена нега није законом регулисана у Србији,
па и најмања промена која има за циљ осавремењивање и побољ-
шање организације сестринског рада и положаја сестара предста-
вља велики напредак и обећава бољу будућност.
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Са же так

Акредитација је поступак оцењивања квалитета рада здрав-
ствене установе на основи примене оптималног нивоа

утврђених стандарда рада здравствене установе у одређеној обла-
сти здравствене заштите, односно грани медицине(члан 213 Зако-
на о здравственој. заштити). Током самооцењивања запослени
путем мултидисциплинарног тимског рада оцењују квалитет ра-
да установе. Медицинске сестре, као део мултидисциплинарног
тима, примењујући своја знања, активно учествују у унапређива-
њу квалитета рада. У процесу спољашњег оцењивања, тзв.. peer
review – колегијално оцењивање, обавезан члан тима је медицин-
ска сестра, као искусан професионалац, едукована за рад у тиму,
са израженим интерперсоналним способностима. Да би поступак
акредитације био успешан, потребно је развити културу квалите-
та, чиме се подразумева ангажовање здравствених радника на
свим нивоима. Због неопходног сталног присуства сестара током
процеса лечења пацијената, медицинске сестре имају јединстве-
ну прилику не само да посматрају како пацијент реагује на пру-
жену негу, већ имају увид из прве руке у препреке и проблеме,
који ометају и успоравају успешне процесе пружања здравствене
заштите. На тај начин је улога медицинске сестре кључна у про-
цесу унапређивања квалитета здравствене заштите, што ће зауз-
врат резултирати већим задовољством пацијената, које се
првенствено заснива на квалитетном пружању здравствених услу-
га од стране медицинских сестара.

Кључне речи: акредитација, медицинске сестре, тимски рад,
унапређење квалитета

Abstractum

Accreditation is the procedure of assessment of the quality of
work of a health care facility, on the basis of implementation

of the optimal level of the established standards of work of a health
care facility in a certain area of health care, or branch of medicine (Ar-
ticle 213. Health Care Law). During self-assessment, as part of ac-
creditation process, through multidisciplinary team workemployees
assess healthcare quality. Nurses as part of a multidisciplinary team

apply their knowledge to actively participate in improving the quality
of work.In the process of external evaluation, so called peer review, re-
quired team member is a nurse, as an experienced professional, trained
to work in a team with strong interpersonal abilities.In order to obtain
accreditation it is necessary to develop a quality culture, which im-
plies the engagement of health workers at all levels. Due to the con-
stant presence of nurses required during the treatment of patients,
nurses have a unique opportunity not only to observe how the patient
responds to the provided care, but also have first-hand insight into the
obstacles and problems that hinder and delay the process of providing
health care. In this manner, the role of nurses is crucial in the process
of healthcare quality improvement, which in turn will result in better
patient satisfaction, primarily based on high quality services provided
by nurses.

1. УВОД

Вероватно један од највећих изазова с којима се суочавају
здравствени системи јесте како ићи у корак са новонасталим про-
менама и развијати културу квалитета при пружању здравствених
услуга. Акредитација здравствених установа представља један од
начина за унапређење квалитета, ефективности и ефикасности ра-
да здравствених установа, укључујући њихову структуру, проце-
се и исходе. Акредитација је поступак оцењивања квалитета рада
здравствене установе, на основу примене оптималног нивоа утвр-
ђених стандарда рада здравствене установе у одређеној области
здравствене заштите, односно грани медицине (Закон о здравстве-
ној заштити Републике Србије, члан 214).

Основне компоненте акредитације здравствених установа чи-
не стандарди који представљају жељени ниво учинка који се мо-
же достићи и с којим се може поредити ниво учинка и процес
акредитације који обухвата фазу самооцењивања и фазу споља-
шњег оцењивања.

Данас постоји све већи захтев за спољашњом, независном
проценом успешности пружања здравствених услуга. Акредита-
ција, као најстарији и најпознатији облик спољашње процене ра-
да здравствених установа широм света, примењује стандарде
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изврсности и помаже здравственим установама да открију соп-
ствене предности и могућности напретка, а уједно да боље разу-
меју циљеве и сложеност свога рада. Када то увиде, установе могу
да се посвете краткорочним и дугорочним плановима за побољ-
шање резултата рада и почну са коришћењем расположивих сна-
га на најуспешнији начин.

Свакако најважнији капитал здравствених установа су људи.
Квалитетна здравствена заштита ослања се на све индивидуе са
професионалним образовањем и непрофесионалце који су укљу-
чени и учествују у пружању услуга здравствене заштите поједин-
цима и популацији. Њихово укључивање у програм акредитације
обезбеђује тимски приступ у раду на унапређењу квалитета и без-
бедности пацијента. Самим тим омогућава се стварање атмосфе-
ре за спровођење промена које представљају кључ успешно
обављеног процеса акредитације.

2. ПРО ЦЕС АКРЕ ДИ ТА ЦИ ЈЕ

Процес акредитације обухвата четири карактеристичне етапе:

1. припрему и самооцењивање предузето од стране установе,
2. оцену спољашњих оцењивача о усклађености рада уста-

нове са стандардима за акредитацију,
3. припрему финалног извештаја и одлуку о додели акреди-

тације од Агенције за акредитацију,
4. континуирану процену и праћење извршења плана за уна-

пређење квалитета.

3. СА МО О ЦЕ ЊИ ВА ЊЕ

Самооцењивање је процес оцењивања квалитета рада устано-
ве ради евалуације нивоа усклађености са постављеним стандар-
дима које спроводе запослени у здравственој установи. Самооце-
њивање омогућава организацији да преиспита свој рад и процени
га у складу са акредитационим стандардима, односно да процени:

• где се установа налазила раније,
• где је тренутно и
• како себе види у будућности.

Самооцењивање предочава запосленима шта добро раде и ко-
је су то области које треба унапредити, односно које су то снаге и
слабости унутар организације.

4. ТИ МО ВИ ЗА СА МО О ЦЕ ЊИ ВА ЊЕ

Тимове за самооцењивање потребно је формирати како би се
спровело јасно и свеобухватно самооцењивање.

Самооцењивање спроводе чланови мултидисциплинарних ти-
мова. Део тима су медицинске сестре као здравствени професио-
налци који поседују стручна знања, знања из области сталног
унапређења квалитета и капацитет за тимски рад. Такав приступ
омогућава сваком члану тима да равноправно учествује у плани-
раним активностима и одговоран је за њихово спровођење. Тимо-
ви за самооцењивање основне су јединице за остваривање
задатака у којима се повезују и допуњују способности, искуства
и домишљатост људи који чине тим.

Да би тимови квалитетно радили, потребно је:

• Одвојити време. Постоји огроман притисак да се остваре ре-
зултати у рекордном времену. Успешан рад захтева и време
и јасан циљ. Форсирање чланова тимова може да резултира
нефункционалним понашањем и лошим резултатима.

• Применити селекцију и процес развоја. Промене чланова
могу да доведу до регресије тима у погледу рада. Запослени
треба да унапређују своја знања како би постали ефикасни
чланови тима.

• Омогућити интегритет између деловања и вредности. Све
што је у супротности са вредностима и принципима води ка
смањењу оптималног учинка. Слобода у иновацијама одре-
диће колика ће бити успешност имплементације.

Тимови за самооцењивање формирају се на основу стандарда
које обухватају клиничке и неклиничке области у установи. Кли-
ничке области су у вези са лечењем/услугама пруженим пацијен-
ту. Неклиничке области односе се на животну средину, руководство,
људске снаге, управљање инфомарцијама и стандарде управљања.

У току самооцењивања запосленима су потребне многе ве-
штине и многи алати да би обавили поверене задатке. 

5. СПО ЉА ШЊЕ ОЦЕ ЊИ ВА ЊЕ

Спољашње оцењивање је процес независног оцењивања ква-
литета рада здравствене установе у односу на утврђене стандар-
де за одређену област здравствене заштите, односно грану
медицине, од едукованих спољашњих оцењивача. Спољашње
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оцењиваче одредила је Агенција за акредитацију здравствених
установа Србије и у процесу акредитације, за време посете здрав-
ственој установи, они оцењују квалитет рада и састављају изве-
штај. Обавезан члан тима за спољашње оцењивање квалитета
рада здравствених установа је медицинска сестра – техничар, ко-
ја има професионално искуство у систему здравствене заштите.
Неопходно је да поседују високо/више образовање, неопходно по-
знавање националних акредитационих стандарда и процеса оце-
њивања. Особине спољашњих оцењивача су: објективност,
тачност, прецизност, припремљеност, умеће дипломатије, профе-
сионалност, добре интерперсоналне способности, способност ра-
да у тиму, флексибилност, упорност.

Спољашње оцењивање спроводи се у здравственој установи:

– прегледом припремљене документације и здравствене доку-
ментације,

– разговором са органима управљања здравствене установе,

– разговором са запосленима који су учествова-
ли у поступку самооцењивања (тимови за само-
оцењивање квалитета рада здравствене
установе),
– обиласком здравствене установе и прегледом
просторних капацитета,
– прегледом опремљености здравствене устано-
ве медицинском опремом.

На основу Одлуке о именовању едукованих
спољашњих оцењивача Агенције за акредитаци-
ју здравствених установа Србије од новембра
2010. године, формирана је листа едукованих
спољашњих оцењивача. На званичној листи на-
лази се и двадесет медицинских сестара (од укуп-
но 91 спољашњег оцењивача), које су завршиле
неопходну едукацију и испуниле све критеријуме
за избор спољашњих оцењивача. Током едукаци-
је медицинске сестре и остали полазници оспо-
собљавају се да направе разлику између
професионалних улога и улога у тиму за споља-
шње оцењивање, да развију вештине успоста-
вљања равнотеже тимских улога, идентификују
изворе моћи и утицај у тиму као и блокада тим-
ског рада. 

6. ПАР ТИ ЦИ ПА ЦИ ЈА 
МЕ ДИ ЦИН СКИХ СЕ СТА РА

Мало је подухвата који се могу делотворно остварити без тим-
ског рада, бар у неким фазама. Способност и развијање вештина
рада у тиму веома су важне, посебно у областима у којима је нео-
пходна блиска мултидисциплинарна сарадња. У области унапре-
ђења квалитета у здравственој заштити наглашава се комплексност
већине процеса у здравственој заштити тако да они не могу бити
под контролом појединца и једини је успешан начин да се проце-
си унапреде је кроз тимски рад.

Учешће медицинских сестара у тимовима за самооцењивање
и спољашње оцењивање знатно утиче на квалитет, иновативност
и мотивацију у њиховом раду. Кроз тимски рад афирмише се и
њихова партиципација везана за радне процесе, радне задатке,
проблеме организације, ефикасности и квалитет. За успех парти-
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ципације важна је иницијатива, доследна подршка и лично уче-
шће медицинских сестара. Партиципација има ефекта само када
су у питању меродавни сарадници, информисани, обучени и мо-
тивисани у односу на конкретан задатак или област послова. Да
би могао да буде део делотворног тима, сваки члан треба да раз-
уме појединачне улоге и понашања и на који начин се могу иско-
ристити за добробит тима и његових циљева. Када се тимски рад
развије и када се њиме управља на одговарајући начин, он побољ-
шава процесе рада и брже даје резултате кроз слободну размену
идеја, информација, знања и података.

Партиципација медицинских сестара је неизоставан инстру-
мент, којим се ствара подстицајна радна средина. Ако медицинске
сестре учествују у раду више тимова, стварају се услови за развој
самоиницијативе, самоконтроле и одговорности, чиме се повећа-
вају успешност и квалитет пружених услуга.

Постоје бројне студије и истраживања широм света чији ре-
зултати потврђују чињеницу да акредитација представља поуздан
механизам за унапређење квалитета рада здравствених установа.
Забележен је пораст задовољства корисника здравствених услуга,
унапређен је тимски рад и сарадња здравствених радника, развој
заједничких вредности, боља искоришћеност расположивих сна-
га и усклађивање са потребама заједнице и партнера. 

7. ЗА КЉУ ЧАК

Због неопходног сталног присуства сестара током процеса ле-
чења пацијената, медицинске сестре имају јединствену прилику
не само да посматрају како пацијент реагује на пружену негу већ
имају увид из прве руке у препреке и проблеме који ометају и
успоравају процесе пружања здравствене заштите. То им омогу-
ћава да знатно допринесу унапређењу квалитета и кроз процес
акредитације. То ће резултирати задовољством пацијената, које
се првенствено заснива на квалитетном пружању здравствених
услуга медицинских сестара.

Акредитација подстиче међупрофесионалну едукацију, у ко-
јој здравствени радници уче да промовишу међусобну сарадњу,
разумевање и поштовање према другим професијама

Променљива природа здравствене заштите све више од здрав-
ствених радника захтева нове вештине, које се примењују у раду
мултидисциплинарних тимова и константно обнављање и усавр-
шавање умећа и вештина. 

Акредитација здравствених установа представља приступ ко-
јим се уводи стална култура квалитета, што подразумева контину-
ирано усавршавање кадра, који ће својим теоријским и
практичним знањима допринети развоју механизама за стално
унапређење квалитета и безбедности пацијента. 

Филозофија квалитета као одговорност сваког појединца и по-
дршка руководства предуслов су за успешно спровођење активно-
сти на унапређењу квалитета рада здравствене заштите. Организа-
циона култура здравствених установа поставља услове за унапре-
ђење квалитета и улогу медицинских сестара у том погледу. Све ве-
ћи захтеви који се намећу здравственим установама у погледу ак-
тивности на унапређењу квалитета рада истовремено подразумева-
ју већу партиципацију и значај медицинских сестара на том пољу.  
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ПРЕ ПРЕ КЕ ЗА УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ 
БЕЗ БЕД НО СТИ ПА ЦИ ЈЕН ТА

Препреке постоје на бројним нивоима, од националне полити-
ке до индивидуалног здравственог радника. На имплементацију

такође утичу нивои снага, општи приступ квалитету и перцепци-
ја. Потенцијалне препреке су дате у Табели 1.

ЗА КЉУ ЧАК

Безбедност болесника је заузима централно место у погледу
квалитетне здравствене заштите. То је приступ који захтева строго
повиновање процедурама, процену пацијента, обуку особља, кому-
никацију и безбедно окружење у континуитету лечења и неге.

Кључни део безбедносне културе је проактивни приступ. По-
тенцијал неопасности се идентификује и анализира тако што се
развијају процедуре за бављење оним што би се могло догодити
и оним што се догодило у прошлости. Пријављивање и извешта-
вање о инцидентима, испитивање инцидената проналажење и от-
клањање узрока основни су кораци за унапређење безбедности

У области здравствене неге све ове активности могу се само
делимично остварити и то у установама где је сестрински кадар
едукован за примену процеса и документације здравствене неге.
Омогућавање безбедности пацијента захтева унапређење квали-
тета сестринске праксе.
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