ЧЕТВРТИ КОНГРЕС О КОРЕНИМА
И РАЗВОЈУ СЕСТРИНСКЕ ПРОФЕСИЈЕ,
БЕОГРАД, СЕПТЕМБАР 2010

Адреса: КЦС „Сестринство“
ул. Вишеградска бр. 26, 11000 Београд
Тел: 011/3615-805; 011/3615-617;
Факс: 011/3066-31-49; 011/361-24-14
Е-mail: umstkcs.sestrinstvo@gmail.com
(ЕRSTE banka), ПИБ број 103245461

♥
Издавач
УМСТ, КЦС, „Сестринство“

♥

За издавача
Председник УМСТ, КЦС, „Сестринство“
Зорица Милошевић

♥

Уредништво
Биљана Ковачевић,
Љиљана Стаменковић
Јованка Вучковић

♥

Преводиоци
Ивана Нешић
Данијела Ивковић
Александра Искреновић

♥

Спољни сарадник-новинар
Јагода Плавшић

♥

Припрема и штампа
LICEJ, Београд,
Браће Јерковић 69,
Тел/факс 011/2460-426
iklicej@yahoo.com
Уредник
Станоје Јовановић
Ликовни уредник
мр Небојша Кујунџић
Технички уредник
дипл. инж. Горан Јањић
Лектор
Мила Барјактаревић

♥
Тираж 1.250 примерака

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
614.253.5
ISSN 1451-7599 Сестринство
COBISS.SR-ID 111363596
Сестринство: часопис за медицинске сестре /
главни и одговорни уредник Добрила Пејовић. –
Год. 6, бр. 21 (октобар–децембар 2009). – Београд:
УМСТ КЦС „Сестринство“. Излази тромесечно.

У СУСРЕТ ИЗАЗОВИМА
У Београду је од 23. до 25. 9, у Центру „Сава“, у организацији УМСТ,
одржан Конгрес медицинских сестара и техничара о коренима
и развоју сестринске професије у Републици Србији.
Конгресу су присуствовале медицинске сестре из Клиничког центра
и читаве Републике Србије, и гости из Енглеске, Ирске, Италије,
Грчке, Словеније и Републике Српске.
мпозантно отварање Конгреса, са песмом посвећеном сестрама, коју је
написао Станоје Јовановић, а компоновао Раде Радивојевић, по идеји Добриле Пејовић, узбуркала је наше емоције и потврдила наш слоган овог и претходних конгреса СЕСТРА – БРИГА – ЉУБАВ.
Обрадом широке тематске области сестре су усменим презентацијама, на
округлим столовима, и посредством постер-презентација показале своје способности и знања из праксе, .
На округлом столу „Интеграција образовања, праксе и истраживања“, са уводним предавањем Милијане Матијевић, главне сестре Клинике за неурологију, учествовали су еминентни предавачи из земаља Европе: доц. др Мајда Пајнкихара,
начелник Катедре за здравствену негу на Универзитету у Марибору, проф. др Hugh
Mc Kenna, декан Факултета за здравствене науке на Универзитета у Улстеру, проф.
др Tony Butterworth, председник Академије за сестре у Великој Британији, проф.
др Alvisa Palese, са Катедре за сестринске науке Универзитетa у Удинама, др Радмила Васиљевић, шеф Одсека медицинских сестара Високе здравствене школе
струковних студија у Земуну, доц. др Драгана Милутиновић, шеф Катедре за
здравствену негу Универзитета у Новом Саду, и Драгана Симин, асистент на Универзитету у Новом Саду, на Катедри за здравствену негу. Скуп је изазвао пажњу
и интересовање колегиница. Европски стандарди образовања сестара, лидерство,
клиничка супервизија, продуктивна одељења, безбедност пацијената, доношење
одлука на основу доказа о пракси и истраживања у сестринству, теме су које заслужују да се њима посвети посебна конференција.
Учесници су прихватили идеју да се таква конференција организује наредне
године у Београду како би се сестринство наше земље припремало за европске
интеграције.
Сестре Србије показале су потпуну спремност да прихвате нова сазнања и суочавање са изазовима који им предстоје. Део те атмосфере и сестринског стваралаштва на конгресу наћи ће се и на страницама „Сестринства“, које већ од овог
броја објављује највећи део текстова преведених на енглески језик. Настојаћемо
да постепено и наредни бројеви буду двојезични.
Зорица Милошевић
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4TH CONGRESS OF NURSES AND TECHNICIANS
OF THE REPUBLIC OF SERBIA
BELGRADE; SEPTEMBER 2010

ЗА ПОТПУНУ АФИРМАЦИЈУ
СЕСТРИНСКЕ ПРОФЕСИЈЕ
• Око 800 учесника тродневног скупа у Центру „Сава“
• Изложено око 200 стручних радова и постер-презентација
• Гости из суседних и других земаља Европе
• Најзаслужнијима пет повеља УМСТ „Сестринство“
• Промовисана песма „Сестра“
Центру „Сава“ на Новом Београду, од 23. до 25. септембра
одржан је Четврти конгрес о коренима и развоју сестринске професије за медицинске сестре и техничаре Републике Србије, са међународним учешћем, и поетичним мотом „боје сећања,
мирис памћења, дух развоја“. Конгрес је представљао наставак
претходна три скупа, на којима су обрађиване сличне теме са одговарајућим историјским раздобљем.
У свечаној атмосфери, уз импозантан број од око 800 учесника, скуп је у
хали један Центра „Сава“ започео интонирањем националне химне „Боже
правде“. Након тога емитован је краћи
документарни филм редитеља Истока
Торњанског о племенитој мисији сестара и збрињавању рањених и повређених
у данима рата. Међу некадашњим сестрама из различитих земаља које је по-

У
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FOR FULL AFFIRMATION
OF NURSE PROFESSION
• About 800 participants of the conference which lasted three
days in Center Sava,
• About 200 expert texts and poster presentations were prepared.
• The guests from neighbour countries and other European
countries.
• The most successful ones got five prizes of the Association
Sestrinstvo , the poem Sestra was promoted
n Center Sava, location New Belgrade from 23rd to 25th of September, the Forth Congress about roots and development of
nurse profession for nurses and tecnicians from Republic of Serbia
with international participation, under poetical moto frase „the colors
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of memories, the smell of remembering, the spiвезивала људска хуманост и оданост тешкој
rit of development“. The congress represented
и часној професији, био је и лик знамените
the continuation of previous three conventions
Флоренс Најтингел, чију стоту годишњицу
during which similar topics were actual, in refeрођења обележавају сестре у целом свету.
rence to the adecuate historical period.
Водитељ програма свечаног отварања
In solemn atmosphere, by impressive numглумица Бојана Стефановић је, пожелевши
ber of about eight hundred pariticipants, the reuдобродошлицу свим учесницима конгреса,
nion in Center Sava begun by intonation of
подсетила на две кључне теме овог скупа:
national hymne Bože Pravde. After that the short
историјат сестринства и делокруг рада меdocumentary film was presented , author Istok
дицинских сестара – техничара и бабица, теTornjanski, about the noble mission of nurses in
ме у којима су сажети прошлост, достигнућа
taking care of wounded ones during the days of
и сутрашњица ове професије.
war. Among nurses from different countries, in
Затим је музичка група „Дуге ноћи“ преthat period of history , connected by humanity
мијерно извела песму „Сестра“. Стихове пеand loyalty towards difficult and honorable proсме написао је Станоје Јовановић, музику је
fession was the character of Florence Nightinкомпоновао Раде Радивојевић, а идеју да се
gale, whose centennary of birth the nurses all
она промовише на овом скупу дала је Доover the world are celebrating.
брила Пејовић, уз жељу да она прерасте у
The spokesman of the official opening, acпесму свих сестара са ових простора.
tress Bojana Stefanović , wishing welcome to all
Конгресу је присуствовао велики број гоЗорица Милошевић
the participants, reminded that two main topics
стију из земље и света. У име Министарства
of the reunion are the history of nursing and the
здравља, које је било и покровитељ скупа,
field of work and competence of nurses and tecnicians, the topics in
учесницима се другог дана конгреса обратила др Дубравка Шараноwhich past, achievements and future of this profession are present.
вић-Рацић. Скупу су присуствовали представници Клиничког ценAfterwards the music band Duge noći for the first time presented
тра РС, других здравствених и образовних установа и институција.
the song Sestra. The lirics were written by Stanoje Jovanović, music
Међу угледним гостима били су: Драган Шашић, директор Коморе
theme composed by Rade Radivojević, and the idea that this song
медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Михољка
should be promoted on this reunion was given by Dobrila Pejović, led
Јанковић из Требиња, Република Српска, добитница медаље Флоby the wish that it becomes the song of all the nurses from this region.
ренс Најтингел, доцент доктор Мајда Пајнкихар са факултета здравThe congress was attended by a lot of guests from our contry and
ствене неге Медицинског факултета у Марибору, докторка Анђелка
from world countries. On behalf of Ministry of Health, which sponЛазаревић, директор и професор Високе здравствене школе струsored the manifestation spoke Dr Dubravka Šaranović- Rašić. The reuковних студија у Београду, Драгица Дашић у име Синдиката сестаnion was attended as well by representatives of Clinical Center of
ра Србије, Живорад Мркић у име Новог синдиката Србије, Даринка
Republic of Serbia and other health and educational institutions,
Каровић, председник Удружења средњих медицинских школа РС и
amongst others Dragan Šašić, Director of Nurses and Health Tecniдиректор Фармацеутско-физиотерапеутске школе у Београду...
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др Дубравка Шарановић-Рацић
Срдачан поздрав упућен је пензионисаним медицинским сестрама „из првог реда“, које су читав живот уградиле у афирмацију сестринске професије.
У име домаћина и организатора Четвртог конгреса, учесницима су се пригодним беседама и речима добродошлице обратиле Зорица Милошевић, председник Удружења медицинских
сестара – техничара Клиничког центра Србије „Сестринство“, и
Тања Ракић, главна сестра Клиничког центра Србије. Учеснике и
госте конгреса је бираним речима, одајући признање организаторима, поздравио Драган Шашић, директор Коморе медицинских
сестара и здравствених техничара Србије.
Добром расположењу допринела је и интерпретација изворне
песме медицинске сестре – бабице Иване Марковић, запослене
на Клиници за гинекологију и акушерство КЦС.

СЕСТРИНСТВО Број 24 • јул-септембар 2010.

cians Chamber of Serbia, Miholjka Janković from Trebinje, Serbian
Repulic, the winner of medal Florens Nightingale Dr Majda Pajnkihar
from University of Health Care in Maribor, dr Andjelka Lazarević director and teacher from High health school of profession studies in
Belgrade, Dragiša Dišić from Nurses Syndicate of Serbia, Živorad
Mrkić from New Syndicate of Serbia, Darinka Karović President of
Association of Secondary Nurse school of Republic of Serbia and Director of Pharmaceutical- physiotheraphist school in Belgrade...
Kind regards were given to retired nurses „from the first row“,
who built their lives in affirmation of nurse profession.
On behalf of the host and organizer of Forth congress spoke Zorica Milošević the President of Nurse Association of Clinical Center
of Serbia and Tanja Rakić, Head Nurse of Clinical Center of Serbia.
The participants and guests were given few words, giving respect to
the organizer by Dragan Šašić, Director of Nurses and Health Tecnicians Chamber of Serbia.
Good mood was even improved by interpretation of song..........
by nurse-midwife Ivana Marković, employee on Clinic of Gynecology and Obstetrics of Clinical Center of Serbia.
On behalf of organizer and host the welcome words and greetings
were given to all of them, who assisted that this impressive convention
, which was held in working and creative atmosphere, aiming towards
achieving of its goals being diverted in direct and longterm tasks, especially to pharmaceutic companies (some of them being presented on
separate stands), to the host Cneter Sava, agency PM plus and to media.
In the hall for acreditation of participants the exposition of books,
paintings and other works of nurses was organized.
That was the way the official opening ran, and the congress itself
lasted three days with about two hundred of works and poster presentations , about which the last word is yet to be given.
The participants gained adecuate number of points for prolonging
of licences. A lot of new acquaintances and experiences were also part
of the event.
The part of written works in which preparation a lot of efforts and
good will were integrated will be presented in new and further issues
of magazine Sestrinstvo.

7

АКТУЕЛНО

TOPICAL

ПОВЕЉЕ
У знак захвалности за допринос развоју сестринске професије Удружење медицинских сестара – техничара КЦС
„Сестринство“ доделило је пет повеља. Добитници повеља
су: министар здравља проф. др Томица Милосављевић, директор КЦС доц. др Ђорђе Бајец, директор Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије Драган
Шашић, доајен у сестринској професији и истакнути стваралац Верица Ћорлука и глумица Народног позоришта у Београду Бојана Стефановић.

THE CHARTERS
As the signal of gratitude for achieving the development of
nurses profession the Associtaion of Nurses and Tecnicians of
Clinical Center of Serbia gave five charters. The persons who received them are Prof Dr Tomica Milosavljević, Health Minister,
Director of Clinical Center of Serbia Dr Djordje Bajec, The President of Nurses and Tecnicians Chamber Dragan Šašić, Doyen of
nursing profession and outstanding creator Verica Ćorluka and
the actress of National Belgrade Theatre Bojana Stefanović
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У име организатора и домаћина конгреса, речи поздрава и захвалности упућене су свима који су помогли да се овај импозантан
скуп успешно припреми, одржи и протекне у радној и стваралачкој атмосфери и да оствари своје циљеве који су преточени у непосредне и дугорочне задатке, посебно фармацеутским кућама
(неке су се представиле и на посебном штанду), домаћинима –
Центру „Сава“ , агенцији ПМ плус и средствима информисања.
У холу за акредитацију учесника отворена је пригодна изложба књига, ликовних радова и других остварења медицинских сестара.
Тако је протекло свечано отварање конгреса, који је трајао три
дана, на коме је било око 200 усмених саопштења и постер-презентација, о чијим ће се домашајима тек говорити.
Учесници су стекли и неопходан број бодова за продужење
лиценце. Стечена су и многа драгоцена познанства и искуства.
Део радова на конгресу, у чију је припрему уложено много
труда и добре воље, биће представљен у овом и у наредним бројевима часописа „Сестринство“.
С. Ј.

МЕЂУНАРОДНИС КУП
Међу 800 учесника конгреса били су представници бивших југословенских република: Македоније, БиХ, Црне Горе, Хрватске и Словеније, а учествовале су и гошће из Грчке, Италије, Ирске, Велике Британије.

INTERNATIONAL REUNION
Amongst 800 participants were representatives of ex Yugoslav republics such as Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Croatia and Slovenia, and as well guests from Greece, Italy, Ireland
and United Kingdom.
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СВЕЧАНА ПЕСМА
ајпре је спонтано настао рефрен будуће песме, у болесничкој соби. Објављен је у прошлогодишњем новогодишњем броју „Сестринства“. Следили су подршка и подстицај
Добриле, Зорице и Милијане. И песма „Сестра“ је рођена.
А онда је наш истакнути композитор Раде Радивојевић оплеменио текст компоновањем пригодне музике. Песму је успешно
премијерно извела музичка група „Дуге ноћи“ током свечаног
отварања Четвртог конгреса медицинских сестара и техничара
Републике Србије у Центру „Сава“.
Коначна музичка верзија песме и аранжмана изведена је на
недавном свечаном отварању симпозијума сестара неурологије
Србије: наступио је познати интерпретатор староградских песама
и шансона Жарко Данчуо.
Тако је, у најкраћем, настала песма „Сестра“, као покушај да
се стихом и музиком искаже величина и вредност те надасве хумане и племените професије.
Да ли су сестре Србије тиме добиле своју праву свечану песму
и каква ће бити њена судбина, показаће време. На то могу утицати и ваш став и ваш глас. Желимо да вас чујемо.

Н

Уредништво
Музичка група „ Дуге ноћи“

СЕСТРА
Сестра.
Име бескрајно драго,
Из њега нежност израња.
Сестра.
Симбол бриге, лепоте,
И вредно поштовања.
Живот је радост и туга,
Шта ли нам судбина спрема?
С ближњима делимо срећу,
Без сестре рода нема.
Хвала за поглед
Што бол препознати уме,
Хвала ти за осмех
Што храбри и разуме.
Сестра.
Болничке дуге сате
озари њена лепота.
Сестра.
Брижне погледе наде
додирне њена доброта.
Крај мене људи у белом,
У дому свом нисам дуго,
Много је брижних људи,
Ал, сестра је нешто друго.
Хвала за поглед
Што бол препознати уме,
Хвала ти за осмех
Што храбри и разуме.

Станоје Јовановић
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АКТУЕЛНО

TOPICAL

ЗАПАЖАЊА СА ЧЕТВРТОГ КОНГРЕСА
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА

OBSERVATIONS ON THE IV NURSE
CONGRESS

ПРЕКОРАЧЕЊА И БОДОВИ

POINTS AND EXCEEDING

авршен је наш конгрес. Учествовала сам као предавач и као
слушалац. Прошло је неколико дана, али ја не могу да се отмем
утиску и имам потребу да напишем ове редове у нади да ће доћи до
људи из организационог одбора, и да ће мој глас чути они који ће у
убудуће организовати наше стручне активности. Жеља ми је да нам се
овакви и слични пропусти никада више не догоде.
Регистровање учесника почело је у 9 сати у холу Центра „Сава“,
када су људи као река пристизали и стрпљиво чекали редове да испуне своју обавезу у трци за бодове. О новим сазнањима и ширењу видика мало њих је размишљало.
Свечано отварање, коме, наравно, није присуствовао најављени
министар здравља господин Милосављевић, а ни генерални директор КЦС господин Бајец (са жаљењем се извињавају, али су спречени обавезама да присуствују овом нашем скупу) било је на висини и
достојанствено. Сматрам да има медицинских сестара које су оставиле трага у нашој професији и тиме заслужиле да отворе овакав скуп
и да аудиторијум не долази сваки пут у ситуацију да слуша извињења о немогућности присуствовања важних личности.
Мој рад је прихваћен као постер-презентација која је по програму требало да почне у 18:30 h, са обавезом да сви постери, по одређеном редоследу, буду на паноима у 18:15 h. Такође, по програму за
усмену презентацију предвиђено време излагања по раду је 15 минута,а за постер-презентацију три минута.
Проблем је настао када су три предавача, првог дана рада, приказивала своје радове по 50 минута и дуже, чиме се, наравно, пореметио редослед ио стале сесије помериле за сат времена и дуже .
У 18 сати у сали за предавање било је само тридесет петоро најиздржљивијих људи, који су последњим атомима својих снага слушали
предаваче.
Колегинице које су и више него пробиле своје време за излагање
радова напустиле су салу после „обављеног посла“ и тако омаловажиле моја три минута, време у коме треба да представим свој рад – постер за чију израду је уложен вишемесечни труд.
Велики пропуст организатора је што су предавачима дозволили да
прекораче време предвиђено програмом. Коначно, у 19 сати велики
број колегиница из организационог одбора напустио је Центар „Сава“ и отишао са гостима на претходно заказану вечеру, оставивши нас
пет да чекамо завршетак усменог приказивања радова и почетак постер-с есија.
Када се завршило усмено излагање, оно триде сет петоро људи
свело се на седморо,м еђу којима је била трочлана комисија.
Пет излагача радова и седморо слушаоца у 20 сати – сцена за анале.
Од нас пет излагача две колегинице су биле из унутрашњости Србије, па су после завршетка своја предвиђена три минута журно напустиле конгресни центар.
Живим у Београду и радим у Клиничком центру Србије. Осећала сам се као домаћин свим учесницима Конгреса који су дошли из
других градова Србије и из иностранства. Сваку и најмању примедбу, критику и незадовољство тешко сам примала.
Такав начин опхођења према учесницима једног еминентног скупа какав је конгрес са међународним учешћем свакако није инспирација ни младим колегиницама ни мени да се поново ангажујемо у
писању и излагању радова.
Жалосно за нашу професију и за будућност едукације сестара путем оваквих скупова јесте то што се све сведе на скупљање бодова и
што се после завршеног конгреса једино прича о томе на ком списку
смо били при регистрацији и да ли ће се добити бодови.
Међутим, и поред оволике дозе самокритичности и критичности,
желим да истакнем да је овај конгрес изнедрио многе бисере, који су
учинили да све ми засијамо заједно с њима и да нам се срца испуне поносом зато што смо биле део тога. Све ово нам пружа велику наду да
ћемо се наредног пута боље организовати, уважавати једни друге и да
ће нам главни мотив бити да чујемо нешто ново, а не да сакупимо довољан број бодова.
Људи на грешкама уче, надам се да ћемо наредни конгрес организовати боље, да ћемо више радити на себи и личном усавршавању.
Хвала Удружењу „Сестринство“ за прилику да се едукујемо, покажемо шта знамо и колико можемо. И да се дружимо. До наредног конгреса...

he Congress ended.I took part in it both as a lecturer and a listener.After a few days now, I can’t seem to shake the impression
and I have need to write down the lines that, hopefully, will reach the Organizing board, and be heard by those who will be organizing future professional activities.The aim is to prevent omissions from happening again.
Registration of the participants started at 9 am in ‘’Sava Centar’’ lobby
where they formed long lines waiting patiently just to fulfill the obligation
and get licence points.But only minority of them taught of it as an opportunity to expand their knowledge.
Opening ceremony, where, of course once again, there was no earlier
announced Minister of Health Mr. Milosavljevic, nor was there Mr. Bajec,
general director of “KCS”(both apologized for not being able to be present due to some other obligations), was dignifying.To my opinion, there are
nurses that left trace in the profession, who deserve to open this kind of
gathering, and spare the auditorium from listening apologies each time
some important person doesn’t show up.
My work was accepted as a poster presentation scheduled for 6:30
pm.Mine and other posters were supposed to be exposed on a billboard at
6:15 pm, according to previously arranged order.Also according to program, for each oral presentation lecturers had 15 minutes, and for the
poster presentations 3 minutes.
Problem appeared when three of the lecturers, during the first day,
spent more than 50 minutes to present their works, which led to rescheduling of other sessions for over an hour.
By 6 pm there were only 35 most persistant people left in the hall,
who were listening to the lecturers with their last efforts.
The colleagues that well exceeded the scheduled time for presentation
of their works left the hall immediately after the “job was done” and by
that act belittled mine and other colleagues monthly effort put in writing our
presentations.
Great omission of the organisers was allowing the lecturers to exceed
the scheduled time. Finally, at 7 pm many colleagues from the Organising
board left “Sava Centar” and went for a previously appointed dinner with
guests, leaving five of us to wait for oral presentation to finish and poster
session to start.
When oral presentation finally ended, number of people came down
to just seven with three-member commission altogether.
Five presenters and seven listeners at 8 pm-a scene for history.
Two out of five presenters weren’t from Belgrade, so after finishing
their presentation they left in hurry.
I believe that major part of participants saw our posters, exposed on
the billboard, during breaks, but still...
Since I live in Belgrade and work at Clinical Center of Serbia I felt as
a host to all the people that attended the congress, both from abroad and
from other parts of Serbia.Every remark, criticism or dissatisfaction
touched me deeply.
This kind of behaviour towards participants of eminent gathering such
as the Congress surely isn’t inspiration, neither to young colleagues nor to
me to write for some future congress.
It’s sad for our profession and for the future of nurse education
throughout this kind of gatherings that it just comes down to getting licence points and that only thing that’s discussed about, once a meeting is
over,is which list one was registered on or whether points will be gained
or not.
However, despite so much criticism I would like to point out that some
colleagues stood out with their works which made us feel proud and satisfied.This gives us hope that organization will be better next time, that
there will be more respect for each other and the main goal will be to hear
something new than just collecting points.
People learn on their own mistakes, so I hope we want repeat the same
ones next time.I also hope that we will pay more attention on improving
our knowledge.I would like to thank to”Nursinghood” Society for giving
us a chance to educate, to show what we know and how much we can do
and of course to socialize. Till next congress...

Александра Вељковић

Aleksandra Veljković

З
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СТРУЧНИ СКУПОВИ
ДРУГИ СИМПОЗИЈУМ НЕУРОЛОШКИХ СЕСТАРА О ЦЕРЕБРОВАСКУЛАРНИМ БОЛЕСТИМА

ЗАЈЕДНИЧКИМ РАДОМ КА БОЉЕМ КВАЛИТЕТУ
Други симпозијум неуролошких сестара о цереброваскуларним болестима
одржан је 27. октобра 2010. у Центру „Сава“, у оквиру Четвртог националног симпозијума
о цереброваскуларним болестима и „Trends in neurosonology“ од 26. до 29. октобра 2010. године.
војим присуством је више од сто колегиница и колега из
целе Србије, Хрватске, Црне Горе учинило да наш скуп
посвећен можданом удару, од кога данас оболевају и особе млађе
од 40 година, чак и деца, буде бољи.
Симпозијум је отворен песмом „Сестра“, коју је певао Жарко
Данчуо. Академик Владимир Костић је званично отворио Симпозијум речима изговореним од срца, са освртом на стање у сестринству од Косовке девојке до сестре истраживача. Говорио је
врло подстицајно. Председник УНСС Гордана Почек представила је рад Удружења од оснивања до данас, а уводна предавања
одржале су проф. др Љиљана Беслаћ-Бумбаширевић и проф. др
Надежда Човичковић-Штернић.
У току преподневног рада представљени су усмени радови,
који су се односили на перспективе развоја сестринске праксе у
јединицама за мождани удар и искуства у примени тромболитичке терапије (у центрима који имају јединице за мождани удар УЦ
– неурологија – КЦС, КЦ Ниш, КЦ Нови Сад, Болница за церброваскуларне болести „Свети Сава“...).
У току послеподневног рада предавања су била са акцентом на
примарну превенцију, прехоспитално збрињавање (служба 94), квалитет сестринског рада, на утицај континуиране едукације за унапређивање сестринске неге и професије уопште, те значаја
ултразвучне дијагностике у неурологији и друго.
Други симпозијум неуролошких сестара о цереброваскуларним болестима завршен је изванредном постер-сесијом и дискусијом.
Истакнут је проблем информисања и едукације становништва,
значај превенције можданог удара с
циљем боље сарадње са службом
хитне помоћи ради бржег збрињавања пацијената са акутним можданим ударом и примене тромболитичке терапије. И овај симпозијум

С

нам је указао на неопходност континуираног организовања специфичних едукативних садржаја из области здравствене неге неуролошких болесника, јер једино заједнички рад свих сестара Србије које се баве збрињавањем потреба неуролошких болесника
(укључујући примарну превенцију, службу хитне помоћи), размена знања, вештина и искустава – воде ка унапређењу квалитета сестринске неге и задовољству корисника.
Симпозијум је акредитован одлуком Здравственог савета Србије број 153-02-3968/2010-02, 29.10.2010. године, под редним
бројем Д-1-3196/10, усмени предавачи 10 бодова, постер 9, слушаоци 5 бодова.
Реченица из једног рада изложеног на Симпозијуму неуролошких сестара о цереброваскуларним болестима и УНСС могла би
да буде и слоган нашег будућег рада.

БУДИТЕП РЕДУЗИМЉИВИ
ИК РЕАТИВНИ
УС ТВАРАЊУБ ОЉЕГ
СЕСТРИНСТВА
Драган Коички
ПР УНСС
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СТРУЧНИ СКУПОВИ
ДЕВЕТНАЕСТИ КОНГРЕС УДРУЖЕЊА НЕФРОЛОШКИХ СЕСТАРА СРБИЈЕ (УНСС) НА ТАРИ

АДРЕСА НОВА, ТРАДИЦИЈА НАСТАВЉЕНА
Представњено 70 радова * Више од 500 учесника * Додељене награде
за најбољу усмену и постер презентацију
ада се спомене Тара, прва асоцијација је Панчићева оморика, по којој је та планина надалеко чувена. Скуп узвишења,
висоравни, кањона, долина и густих шума, омеђен рекама Дрином,
Ђетињом и Рзавом, увек је привлачио људе због своје лепоте.
Тара спада међу најлепше планине у Србији. Покривена је
густим, очуваним четинарским и листопадним шумама јеле, смрче, букве и бора, са више од хиљаду биљних врста, прошарана
пропланцима и ливадама. Прави је рај за љубитеље активног одмора и рекреације.
У том окружењу одржан је Деветнаести конгрес Удружења
нефролошких сестара Србије (УНСС) од 20. до 24. октобра. Све
се дешавало у Хотелу „Оморика“, од свечаног отварања са домаћим дечјим фолклором, до затварања са Vallis бендом. У Конгресној сали тражило се место више, јер је било 510 учесника.
Допринос су дале и колегинице из суседних земаља: Словеније,
Црне Горе и Македоније. Представљено је 70 радова свих поља
нефрологије, уз подршку наших нефролога: Стевана Павловића,
Анке Станојчић, Милорада Радојевића, Видојка Ђорђевића, Момира Шарца... Наши електроничари одржали су сесију са усменом презентацијом својих радова.
Одржан је и симпозијум – у организацији Rocha и Workshop фармацеутске куће Fresenius Medical Care.
Додељене су награде (учешће на
40-EDTNA/ERCA Интернационалном
конгресу у Љубљани, Словенија – 10–
13. IX 2011) за најбољу усмену и постер-презентацију:
- Стални катетер за хемодијализу
– Наташа Алексић, КЦС, Клиника за
нефрологију, Београд – усмена презентација,
- Примена стандарда и норматива
у извођењу перитонеумске дијализе –
Зорица Обрић, КБЦ Земун – постерпрезентација.

К
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Најмлађи учесници су награђени (учешћем на XX конгресу
УНСС у 2011):
- До суве тежине на хемодијализи уз помоћ БЦМ; постепено и сигурно – Весна Миловановић, Fresenius Medical Care, Београд – усмена презентација,
- Исхрана пацијената на хемодијализи – Марија Влајић, Ћуприја – постер-презентација.
Конгрес је акредитован одлуком Здравственог савета РС број
153-02-2112/2009-02 у септембарском року 2010. године под редним бројем 7 (Д-1-3115/10), при чему слушаоци имају 6, усмена
12 и постер-презентација 9 бодова.
Планирани програм остварен је у потпуности. Организовани су и излети на Мокру гору и по националном парку Тара.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
КОНГРЕС У ОПАТИЈИ

ДРАГОЦЕНА САРАДЊА И РАЗМЕНА ИСКУСТАВА
Нас купун ак омеј еп рисуствовалоо ко3 00с естараи зн екихе вропскихз емаља
иС АДу чествовалес уи ч етирис естреК линикез ан еурологијуК ЦС
„Перспективе развоја сестринства у неуронаукама“ била је тема Четвртог конгреса Удружења медицинских сестара и техничара Хрватске за неурологију са међународним учешћем. Конгрес је
одржан од 15. до 18. 9. 2010. године у Опатији, граду који многи
називају бисером Кварнера.
Прилику да размене знање, искуства, контакте и науче нешто
више о програмима едукације медицинских сестара и новим достигнућима на подручју рада медицинских сестара у неурологији и неуронаукама имале су и сестре из Србије. Четири
медицинске сестре Клиничког центра Србије, са Клинике за неурологију имале су част и задовољство да представе своје радове
колегиницама из Хрватске, Аустрије, Белгије, Финске, Холандије, Словеније и Сједињених Америчких Држава.
Рад медицинских сестара Клинике за неурологију представљен је усменим излагањем Данице Максимовић: Едукација из
електромионеурографије, и Иване Нешић: Квалитетно помагало као услов квалитетне здравствене неге. Постер-презентације
имале су Нада Рапајић: Активна партиципација породице у нези
неуролошких болесника и Драгана Турчинов: Здравствена нега
болесника са уграђеном перкутаном гастростомом. Рад Наде Рапајић награђен у категорији најбољих постера.
Нашим колегиницама припала је и част да активно учествују
у панел-дискусији „Перспективе развоја сестринства у неуронаукама“. Оне су у квалитетној и позитивној дискусији изложиле
ставове и аргументе, који су примљени са одобравањем и слагањем колега и колегиница из Европе и света.
Конгресу је присуствовало око 300 сестара. Организација рада конгреса била је: панел- дискусије, предавања, радионице, постер-презентације. Било је доста одличних радова, радова
поткрепљених истраживањима и доказима о доброј пракси, радова чији су аутори сестре са звањем доктора у сестринству. Учеснике Конгреса поздравили су председник Европске асоцијације
сестара у неуронаукама Paul van Keeken и председница Светске
федерације сестара у неуронаукама Virginia Prendergast.

Гостопримство и љубазност домаћина, драгоценост размене
искустава, дане које смо провеле у раду и тренутке опуштања и
дружења није успела да поквари чак ни киша која је данима лила.
После повратка пренеле смо утиске нашим колегиницама. Сарадња и размена искустава драгоцен су део наше професије, мотив другим колегиницама да напишу рад, покажу шта знају и
могу. Издваја се битан закључак – квалитет рада сестара, бар на
Клиници за неурологију, убеђена сам и широм Србије, побољшава се, сестре имају и воље и снаге да се усавршавају, уче, у неким
областима не заостајемо од колегиница Европе и света, али нас,
нажалост, нико не препознаје, јер нисмо регистроване, дипломиране сестре.
Ивана Нешић
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Др Добрила Вујић, психолог

Dobrila Vujic, psychologist

ЕМОЦИОНАЛНИ РАД
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА

EMOTIONAL WORK
OF NURSES

Илиз аштој ее моционалнаи нтелигенцијат олико
важнау з дравствениму слугама,п осебноу р аду
медицинскихс естара?

Or why the emotional intelligence
is so important in health services,
especially the work of nurses?

Како да знам да ли сам успешан(а)
на свом послу?

How do I know if I am successful
on the job?

дговор на то питање добија се ако се запитамо шта посао
и организација у којој радимо захтевају и очекују од нас.
Ти захтеви се у савременој психологији рада и пракси управљања
људским ресурсима називају стандарди успешности или перформанси.
Како изгледа стандард успешности или кључних општих вештина и способности медицинске сестре? Одговор се свакако не може
дати лако ни брзо, јер овај посао/улога захтева у много чему специфичан склоп вештина, знања, али и особина личности и понашања.
Тако, на пример, у једној британској универзитетској школи за
медицинске сестре стандард кључних перформанси, у најкраћем,
садржи:
• Аналитичке способност – Полазници се оспособљавају да
слушају, разумеју и објасне ситуацију пацијента; треба да испоље критичко мишљење о дијагнози и решавању уочених
проблема.
• Психо-социјалне способности понашања – Полазници морају поседовати емоционално здравље неопходно за добро
просуђивање у пракси, при преузимању брзе и комплетне одговорности за збрињавање пацијента и развијање зрелих саосећајних односа са пацијентима.
Полазници морају имати способност сналажења у условима
рапидних промена, стресних ситуација, а затим способност ефективних комуникација с колегама и члановима породице пацијента, без обзира на то из које културне средине потичу.
• Психомоторне способности – Физичка спретност у збрињавању пацијента и спровођењу процедура третмана у појединим ситуацијама, баратање опремом.
• Психосензорне способности – Исправност чула за брзо опажање и реаговање.
• Емоционалну интелигенцију – Врсту социјалне интелигенције која укључује способност контроле (мониторинг) сопствених емоција и осетљивост за препознавање емоција
других, правећи разлику међу њима и користећи те информације (о разлици) као путоказ за сопствено исправно мишљење
и понашање.
Овај последњи захтев данас се обавезно укључује у стандард
перформанси скоро свих занимања, а посебно оних везаних за
услуге и старање о другима. То, наравно, није случајно. Истражујући факторе успеха успешних, дошло се до сазнања да интелектуалне способности предодређују око 25% успеха у школовању,
раду, браку, друштву и животу уопште, а остали фактори се односе на друге одлике личности. Тај склоп црта личности, који се разликује од хладне апстрактне рачунарске интелигенције назива се
емоционална интелигенција( ЕИ) .

esponse to the above question is obtained if we ask what business and organizations in which we require and expect from
us. These requirements in modern psychology and practice of governance of human resource are calling efficiency or performance standards.
What is the standard of performance and general key skills and
abilities of nurses? The answer is certainly not easy nor quick to give,
because this job / role requirements, in many specific set of skills,
knowledge, and personality traits and behaviors.
So, for example, in a British university school of nursing standard
key performance, in short, include:
• Analytical skills - students are trained to listen, understand and explain the situation of the patient, should have demonstrated critical
thinking on the diagnosis and resolution of identified problems.
• Psychosocial behavior skills - students must possess emotional
health, it is necessary for good judgments in practice, when taking
fast and complete responsibility for patient care and the development of mature sympathetic relationship with patients.
Participants must have the ability to cope in conditions of rapid
change, stress, and then the ability to effectively communicate with
colleagues and family members of patients, no matter what cultural
background they come.

Штај ее моционалнаи нтелигенција
ик акој еп репознатиу п ракси?

And in our community, primarily in the professional and academic
public has already said a lot about the concept of emotional intelligence. In practice, however, many people are trying to recognize and
address are on an EI, which is still the essence of the story.
To have practical utility of this concept, it is important to know:
• from what EI content, how to see and recognise in real lifeand
working practices, and,

О

И у нашој средини, пре свега у стручној и академској јавности,
доста се говори о појму емоционалне интелигенције. У пракси, међутим, ретко ко настоји да препозна и позабави се сопственом ЕИ,
а то је ипак суштина целе приче.
СЕСТРИНСТВО Број 24 • јул-септембар 2010.
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• Psycho - motor skills - physical skills in the care of patients and
implementation of procedures in the treatment in some situations,
handling equipment.
• Psycho - sensory abilities - correct senses for perceiving and responding quickly, and,
• Emotional intelligence - the kind of social intelligence that involves the ability to control (Monitoring) their own emotions and
sensitivity to recognize the emotions of others, making the difference between them and using that information (the difference) as
a guideline for their own right thinking and behavior.
This last requirement is now included in the standard of performance of almost all occupations, especially those related to services and
care for others. This is, of course, no coincidence. Exploring the success factors of successful, it was found out that intellectual abilities
predetermined about 25% of success in school, work, marriage, society and life in general and other factors related to other personality
characteristics. This set of personality traits that set them apart from
the cold abstract computational intelligence is calling emotional intelligence (EI).

What is emotional intelligence
and how to recognize in practice?
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Да бисмо имали практичне користи од овог концепта , важно је знати:
• од чега се састоји ЕИ , како је препознати у реалном животу
и радној пракси и
• да ли се ЕИ може унапређивати, учити и мењати.
Емоционална интелигенција као способност, капацитет, вештина или модел црта (ЕИ модел), који се односи на самоопажање опште оспособљености за процену, управљање и контролу
емоција како сопствених тако и према другима у групи укључује:
• Способност саморазумевања: сагледавање сопствених способности, потреба, осећања и конфликата, тачније – колико
заиста познајемо сами себе и колико смо спремни да се суочимо са истином о себи , својим ограничењима и предностима.
• Способност самоконтроле: обуздавање штетних, „токсичних“ емоција као што су бес, завист, страх.., или да ли можемо да осетимо тренутак када ће нас ове емоције обузети и да
кажемо себи: стоп, то ми ништа неће користити, донети добра…
• Самоувереност: самопоуздање, оптимизам.., или колико верујемо у себе, имамо ли оптимистички поглед на ствари око
себе, ма какве оне биле, јер са оптимизмом се боље осећамо,
а можемо постићи и боље резултате у ономе што радимо.
При том самоувереност, по правилу, расте са повећањем наших компетенција и остварених резултата,
• Способност емпатије: разумевање осећања других, или колико смо у стању да се ставимо у положај другога, да разумемо његове потребе и осећања.
• Способност успостављања и одржавања складних међуљудских односа и решавања интерперсоналних проблема,
или колико смо у стању да „ хладне главе“ сагледамо колики
је наш лични удео у стварању међуљудских односа у нашој
средини. Истраживања показују да су нам међуљудски односи углавном неповољни и снажан извор свакодневних фрустрација. Уосталом, то није ништа ново. Сетимо се Минимаксовог афоризма: „Кад погледамо наше међуљудске односе,
храна нам и није толико загађена.“ При том, по правилу, свако мисли да је проблем у неком другом, а да је он сам „у праву“, потпуно „недужан“. Између осталог, оваква перцепција
је снажна препрека променама и унапређивању међуљудских
односа који битно утичу на квалитет рада уопште и посебно
– медицинског особља.
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• whether EI can improve, learn and change.
EI as ability, capacity, skill or model line (EI model), which refers
to Self general competence to assess, manage and control emotions, to
own, and to others in the group include:
• ability to self-understanding (recognition of their own abilities,
needs, feeling and conflicts), namely - how do we really know ourselves and how we are ready to face the truth about themselves,
their limitations and advantages,
• ability to self-control (restraining harmful, “toxic” emotions such
as anger, envy, fear ...), or if we can feel the moment when we
overcome these emotions and to say to myself: stop, it will not use
anything to me, make a good ... ,
• self-confidence (self-confidence, optimism ...), or how much we
believe in ourselves, do we have an optimistic view of things
around us, whatever they may be, with the optimism we feel is
better, and we can achieve better results in what we do. In addition,
self-confidence, as a rule, increases with increasing our competence and results achieved,
• empathy (understanding feelings of others), or how we are able to
put us in the position of the other, to understand their needs and
feelings,
• ability to establish and maintain harmonious interpersonal
relationships and resolve interpersonal problems, or how we are
able to “cool” look at how our personal stake in the creation of human relations in our community. Research shows that our relationships are in generally unfavorable, and a powerful source of
every-day frustrations. After all, this is nothing new. Let us remember Minimaks`s aphorism: “When we look at our relationships, our food is not so polluted.” In addition, as a rule, everyone
thinks that the problem is in another, and that he himself is “right,”
completely “innocent.” Among other things, this perception is a
powerful obstacle to change and improve of interpersonal relationships that directly affect the quality of work in general, especially - the medical staff.
The fact what is encouraging and challenging is that EI can be developed with education, training and self-organized learning. EI is also
an important factor of success in work and series of training programs
and teaching ( coaching) has developed in the field of EI. There are
opinions that the EI is mainly determining by inheritance and can not
be changed. It is true that some people possess a natural gift for tactical social behavior, but it is proven that those with less talent in this
field can learn to achieve significant and necessary improvements.

Оно што охрабрује и представља изазов јесте чињеница да
се ЕИ може унапређивати, континуираном едукацијом, тренингом и самоорганизованим учењем. Будући да представља важан
чинилац успеха у раду, развијен је читав низ програма тренинга и подучавања (coching-а) у области ЕИ. Има мишљења да је
ЕИ претежно одређена наслеђем и да се не може мењати. Тачно
је да неки људи поседују природни дар за тактично социјално
понашање, али је доказано да и они са мање талента на том пољу могу учењем постићи знатна и неопходна унапређења.

Штај ет ое моционалнир ад?
Већ од средине прошлог века, када је у развијеном свету дошло до доминантне оријентације на услуге и квалитет живота
који се првенствено односи на здравље, јавља се и појам емоционални рад ( emotional labor, emotionalл work). Томе су допринели и налази истраживања који су указивали на важност
комуникације и саосећања у односу здравствени радник – пацијент за исход третмана.
Емоционални рад се заправо односи на труд да се управља
сопственим емоцијама (у свакодневном животу), али и емоцијаSISTERHOOD No 24 • july-september 2010
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ма оних који имају емоционалне потребе, што је случај са пацијентима. У једној од познатих публикација из области савременог управљања људима наводи се да емоционални рад
медицинских сестара укључује:
• бити способан да се разумеју протумаче (објасне) потребе
других,
• бити способан да се пружи одговор на те потребе ,
• бити способан да се направи деликатан баланс између потреба појединца и групе (на пример, у болничкој соби, за
шта је потребна посебна социјална вештина),
• бити способан да се ради брзо и предузму и друге одговорности.
Само ово последње набрајање довољно говори о тежини рада медицинских сестара и указује на чињеницу да то занимање
захтева посебне психофизичке одлике ако се претендује на успех
у раду. О томе појединац треба да води рачуна при избору школе и занимања, а здравствена установа при пријему у радни однос и, касније, при поверавању посла.
Овакав рад садржи стресогене факторе и често доводи до
психолошког синдрома, познатог као „сагоревање на послу“. Он
се манифестује као „општи осећај исцрпљености који се може
јавити када особа истовремено доживљава превише притисака и
премало задовољства“.
У истраживању са називом: „Степен сагоревања здравствених радника условљен условима и организацијом рада“ Светлане Чанковић и Слађане Пешић-Гилањи (Медицина данас, 2007;
6(7-8): 503-506), спроведеном у Дому здравља „Др Милорад –
Мика Павловић“ у Инђији, резултати су показали да синдром сагоревања постоји код 46,71% здравствених радника обухваћених
истраживањем, и то: 44,73% у умереном, а код 1,97% у изразитом
степену. У односу на занимање синдром постоји код 23,94% испитаних лекара, 50% медицинских техничара и 37% физиотерапеута. У истраживању су добијени аутентични одговори, који
указују на типичне симптоме „сагоревања на послу“.
Но, свуда у свету рад медицинских сестара подложан је стресу и „сагоревању“. Познато је да емоционални рад доводи до исцрпљења онога ко га практикује. Разлика је, међутим, у условима рада, организовању послова и пракси управљања људима, те
превентивним мерама, али и примени стратегија за смањење деловања тих синдрома. Ту имамо простор за унапређивање који
би требало искористити. Поседовање емоционалне интелигенције и практиковање емоционалног рада важне су индивидуалне
компетенције медицинске сестре, али организација и шири друштвени контекст одговорни су за амбијент у коме ове компетенције могу потпуно да се испоље.
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What is the emotional work?
Starting at mid-century, as in the developed world there has been
a dominant orientation to services and quality of life that is primarily
related to health, there is the concept of emotional work (emotional
labor, emotional work). This was further exacerbated by the findings
that pointed to the importance of communication and empathy in relation to health care provider - patient, for the treatment outcome.
Emotional work is actually related to the effort to manage their own
emotions (in everyday life), but, also the emotions of those who have
emotional needs, which is case with patients. In one of the well-known
publications in the field of contemporary Human Resource Management states that emotional work of nurses include the following:
• be able to understand interpret (explain) the needs of others,
• be able to answer those needs,
• be able to make a delicate balance between the needs of individuals and groups (for example, in a hospital room, why we have
the need of special social skills),
• be able to work at a fast pace and premind and other responsibilities.
Only the last bullet speaks volumes about the weight of nurses
work and points to the fact that this profession requires a special mental and physical characteristics, if the claims of success in work. This
is an individual should consider when choosing schools and jobs, and
health institutions, with the employment and later, entrusting the job.
This work contains stress factores and often leads to psychological
syndrome known as “burning at work.” This syndrome manifests itself
as “a general feeling of exhaustion that can occur when a person looks
as too much pressure and too few sources of pleasure in the same time.”
In a study entitled: “The level of health care workers caused by the
combustion conditions and work organization” Svetlana Cankovic and
Sladjana Pesic-Gilanji, (Medicine Today 2007, 6 (7-8): 503-506), conducted at the health center, “Dr Milorad- Mika Pavlovic“ Indjija, the
results showed that “the syndrome of combustion present in 46.71%
of health workers” in the survey include: 44.73% as moderate, and at
1.97% in significant concentrations. Regarding the occupation syndrome
was present in 23.94% of physicians, 50% of nurses and 37% of physiotherapists. The survey obtained authentic answers that indicate the
typical symptoms of “burning at work.”
But everywhere in the world, the work of nurses is subject to stress
and “burning”. It is known that emotional work leads to exhaustion of
those who practiced it. The difference, however, in terms of work, organizing activities and human resource management practices, as well
as preventive measures, and implementation of strategies to reduce the
effects of these syndromes.There we have space for improvement, which
should be used. Possession of emotional intelligence and emotional work
practice are important individual competencies of nurses, but the organization and the wider social context are responsible for the environment in which this competence can be fully apparent.
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ЧЕТВРТИ КОНГРЕС О КОРЕНИМА
И РАЗВОЈУ СЕСТРИНСКЕ ПРОФЕСИЈЕ,
БЕОГРАД, СЕПТЕМБАР 2010

4TH CONGRESS OF NURSES AND TECHNICIANS
OF THE REPUBLIC OF SERBIA
BELGRADE; SEPTEMBER 2010

Др Hugh McKenna, Факултет за здравствене науке
Универзитета у Улстеру

Др Hugh McKenna, Факултет за здравствене науке
Универзитета у Улстеру

ПРАКСА ЗАСНОВАНА
НА ДОКАЗИМА – ШТА ЈЕ,
ЗАШТО НАМ ТРЕБА И КАДА
ЈЕ ТРЕБА ИГНОРИСАТИ?

EVIDENCE BASED PRACTICE –
WHAT IS IT, WHY DO
WE NEED IT, AND WHEN CAN
WE IGNORE IT?

р Hugh McKenna декан је и професор на
Факултету за здравствене науке на Универзитету у Улстеру. Заслужан је за целокупна
учења и истраживања у области сестринства, медицинских сестара бабица, професионалне терапије, опште праксе, спорта, биомедицинских
наука, психологије и екологије. Пореклом је из
Монагхана. Године 1975. квалификовао се као
техничар у области менталног здравља, а 1982.
као општи техничар. Био је на месту клиничара и
менаџера. Има више од 200 публикација, укључујући 10 књига и више од 2,5 милиона фунти у
донацијама. Као ментора и супервизора за израду доктората изабрало га је 15 студената. Уредник је „Међународног журнала сестринских
студија“ и добитник више престижних награда за
рад. Члан је многих удружења и асоцијација, укључујући Краљевски сестрински колеџ, Европску академију сестринства, Факултет здравствене неге, Краљевски колеџ хирурга Ирске. Године
2008. енглеска краљица одликовала га је за достигнућа у раду и
допринос заједници. Исте године био је председавајући Британског истраживачког фонда који доноси одлуке о финансирању
британских школа за сестре, за поља истраживања. У управи је
националних/интернационалних комитета за донације, четири истраживачка тела и пет редакција. У 2009. години проглашен је за
старијег партнера Универзитета за истраживања и постао члан
Америчке академије сестринства – као трећа особа из Европе којој је указана та част. Одскора је члан без извршне власти Савета
пацијената и клијената, као поборник за права пацијената у здравственој заштити.
Професор McKenna сарађује, као предавач и истраживач, са
колегама у Европи, Сједињеним Америчким Државама, Канади,
Аустралији, Хон Конгу, Кини и Индији.

r Hugh McKenna, is Professor and Dean of
the Faculty of Life and Health Sciences at
the University of Ulster. Within his role he is responsible for all the teaching and research in Nursing, midwifery, the therapy professions, general
practice, sports studies, biomedical science, psychology and environmental science. He qualified as a
mental health nurse in 1975 and a general nurse in
1982 and practised for over a sixteen years. He has
held positions at clinical and managerial level. He
has over 200 publications including 10 books and
over 5 million Euro in grants. He has supervised 15
PhD students to successful completion. He is an editor of ‘international journal of nursing studies’ and
has many prestigious awards for his work including
Fellow of the Royal College of Nursing (FRCN),
Fellow of the European Academy of Nursing (FEAN) and Fellow of
the Faculty of Nursing, Royal College of Surgeons of Ireland,
(FRCSI).In 2008 the Queen of England made him a Commander of the
British Empire (CBE) for his work on health and community. The
same year he was Chair of the 2008 UK Research Assessment Exercise which made decisions on the allocation of several millions of
pounds to nursing Schools in the UK for their research. Her Majesty
also made him Honorary Colonel of 253 Medical Regiment. He sits on
national/international committees for three charities, four research funding bodies and five editorial boards. In 2009 he was awarded the University’s Senior Distinguished Research Fellowship and was made a
Fellow of the American Academy of Nursing (FAAN) – only the third
nurse in Europe to be given this honour. More recently, he is a non
executive member of the Patient and Client Council which acts as a
voice for patients in health care.
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КОЛИКО ЈЕ ОПАСНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА?

HOW HAZARDOUS
IS HEALTH CARE?

ИСТРАЖИВАЊЕ МОРА ДА УНОСИ ПРОМЕНЕ

RESEARCH MUST MAKE A DIFFERENCE

„Научници су изоловали ген
који чини да научници желе
да изолују гене.“

ПИТАЊА НА КОЈА ТРЕБА ОДГОВОРИТИ
• Шта стимулише покрет праксе засноване на доказима (Evidence Based Practice – EBP)?
• Зашто бисмо желели EBP и шта јесте, а шта није доказ?
• Шта је поузданост и сагласност у EBP?
• Који легитимни и нелегитимни разлози постоје за игнорисање најбољих доказа?

„Scientics have isolated
the gene that makes scientist want
to isolate genes.“

QUESTIONS TO BE ANSWERED
• What stimulated the Evidence Based Practice movement?
• Why should we want EBP and what is and is not evidence?
• What are certainty and agreement
in Evidence Based Practice?
• What legitimate and illegitimate reasons are there for ignoring the
best Evidence?

ARCHIE COCHRANE

ARCHIE COCHRANE

„У то време ја бих радо жртвовао своју слободу за мало знања. Ја тада нисам знао за ‘рандомизовано контролисану студију’,
али сам знао да не постоји реална евиденција о томе да је било
шта што смо могли да понудимо имало икаквог ефекта. … И страховао сам да сам скратио животе неких својих пријатеља непотребним интервенцијама.“
(Cochrane, 1989)

„I would gladly have sacrificed my freedom for a little knowledge.
I had never heard then of ‘Randomised Controlled Trials’, but I knew
there was no real evidence that anything we had to offer had any effect … and I was afraid that I shortened the lives of some of my friends
by unnecessary intervention.“

СЕСТРИНСТВО Број 24 • јул-септембар 2010.

(Cochrane 1989.)
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ДА ЛИ ЈЕ ОВО ПРАКСА ЗАСНОВАНА
НА ДОКАЗИМА?

„Сестро укључи Интернет, иди на страницу
HIRURGIJA.COM, помери стрелицу надоле и кликни
на икону „Да ли сте се потпуно изгубили?“

IS THIS EVIDENCEBASED PRACTICE?

„Nurse, get on the internet, go to SURGERY.COM, scroll down and
click on the „Are you totally lost icon?“

ПРАКСА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИМА

EVIDENCE BASED PRACTICE

„Напредак у култури пружања здравствене заштите од доношења одлука на основу мишљења, до данашње праксе која даје
приоритет истраживањима и доказима који би били смернице за
доношење клиничких одлука.“
(Appleby et al, 1995)
„Процес којим би сестре доносиле клиничке одлуке користећи најбоље расположиве истраживачке доказе, њихову клиничку
стручност и свеукупност пацијентових потреба у оквиру расположивих ресурса.“
(DiCenso et al, 1998)

„A shift in the culture of health care provision away from basing
decisions on opinion, past practice and precedent toward making more
use of research and evidence to guide clinical decision making.“
(Appleby et al, 1996)
„A process by which nurses make clinical decisions using the best
available research evidence, their clinical expertise and patient preferences in the context of available resources.“
(DiCenso et al, 1998)

ХИЈЕРАРХИЈА ДОКАЗА

EVIDENCE HIERARCHY

Ниво I
Ниво II
Ниво III
Ниво IV
Ниво V

Мета анализе серија рандомизовано контроли
саних студија
Најмање једна добро дизајнирана рандомизо
вано контролисана студија
Најмање једна контролисана студија без ран
домизације
Добро осмишљене неексперименталне студије
Студије случаја, клинички примери, мишље
ња стручњака

РЕДИГОВАНА ХИЈЕРАРХИЈА ДОКАЗА
Ниво I
Ниво III
Ниво III
Ниво IV
Ниво V

Мишљења и ставови експерата
Преференце пацијента (потребе, жеље, права,
комуникација...)
Искуства професионалаца
Резултати квалитативних студија и ревизије
Резултати квантитативних студија

Level I
Level II
Level III
Level IV
Level V

Meta analysis of a series of randomised controlled
rials
At least one well designed randomised controlled
trial
At least one controlled study without randomisa
tion
Well-designed non-experimental studies
Case reports, clinical examples, opinion of ex
perts.

EVIDENCE HIERARCHY REVISITED
Level I
Level II
Level III
Level IV
Level V

Opinions and Views of Experts
Patient Preferences & Narrative Accounts
Professionals’ Experiences
Results of Qualitative Studies and CQI/Audit
Results of Quantitative Studies .

ARCHIE НА ПУТУ ЗА ДАМАСК?

ARCHIE ON THE ROAD TO DAMASCUS?

„...Немци су касно једне ноћи бацили младог совјетског затвореника у моју бараку. Барака је била пуна и ја сам га ставио у
своју собу зато што је био на самрти и вриштао је, а ја нисам желео да пробуди остале затворенике. Имао је очигледне, масивне
кавернозне промене на плућима. Помислио сам да је нешто друго узрок бола и вриштања. Нисам имао морфијум, само аспирин
који није имао никакав ефекат... Осетио сам се беспомоћно... На
крају сам инстинктивно сео на кревет, узео га у своје наручје и
вриштање је престало готово одмах. Преминуо је мирно у мом
наручју неколико сати касније. Узрок вриштању није било запаљење плућне марамице, већ усамљеност. То је била дивна едукација о нези умирања. Стидео сам се својих погрешних дијагноза
и сачувао ову причу као тајну.“
Archie Cochrane, 1989, One Man’s Medicine, London: BMJ

„ ...The Germans dumped a young Soviet prisoner in my ward late
one night. The ward was full, so I put him in my room as he was moribund and screaming and I did not want to wake the ward … He had
obvious gross bilateral cavitation and a severe pleural rub. I thought
the latter was the cause of the pain and the screaming. I had no morphia, just aspirin, which had no effect … I felt desperate … I finally
instinctively sat down on the bed and took him in my arms, and the
screaming stopped almost at once. He died peacefully in my arms a
few hours later. It was not the pleurisy that caused the screaming but
loneliness. It was a wonderful education about the care of the dying.
I was ashamed of my misdiagnosis and kept the story secret.“
Archie Cochrane, 1989, One Man’s Medicine, London: BMJ
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СПОРАЗУМ И ИЗВЕСНОСТ

AGREEMENT AND CERTAINTY

ВРСТЕ ДОКАЗА

TYPES OF EVIDENCE

ПРЕПРЕКЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ДОКАЗА

BARRIERS TO USING EVIDENCE

• Сестре у пракси
• Сестре менаџери
• Сестре истраживачи

• Practising Nurses
• Nurse Managers
• Nurse Researchers

McKenna, H.P. (2009). Evidence-Based Practice in Mental Health.
Barker, P.J. (Ed) Psychiatric and mental health nursing: the craft of
caring. 2nd Edition. London, Hodder Arnold. pp. 30-37.
McKenna, HP., Ashton, S. Keeney, SR. (2004) Evidence based
practice in primary care: A review of the literature International Journal of Nursing Studies 41 (4) 369-378
McKenna, H.P. Ashton, S. Keeney, SR (2004). Barriers to evidence based practice. Journal of Advanced Nursing. 45(2), 178-189.

McKenna, H.P. (2009). Evidence-Based Practice in Mental Health.
Barker, P.J. (Ed) Psychiatric and mental health nursing: the craft of
caring. 2nd Edition. London, Hodder Arnold. pp. 30-37.
McKenna, HP., Ashton, S. Keeney, SR. (2004) Evidence based
practice in primary care: A review of the literature International Journal of Nursing Studies 41 (4) 369-378
McKenna, H.P. Ashton, S. Keeney, SR (2004). Barriers to evidence based practice. Journal of Advanced Nursing. 45(2), 178-189.

ОСЛОБОЂЕН МЕНАЏЕР?

DISENGAGED MANAGER?

Менаџер је рекао:
„Он је за нове идеје, али све морају да буду добре. Свако, и у
сваком тренутку, може да предлаже иновације, све што треба да
ураде је да ме обавесте о томе шта намеравају да раде и ако је
идеја добра, имаће моју подршку. Али имајте на уму да ми се повраћа... од медицинских сестара које мисле да имају добре идеје
које ће променити свет. “
(Nolan, 1989)

The manager said:
„he was all for new ideas but they had to be good ones. Anyone
is free to innovate at any time; all they have to do is inform me of
what they intend to do and if it is good then they will have my support. Keep in mind that I am sick to death of ... nurses who think
they have wonderful ideas that will change the world.“
(Nolan, 1989)

ИГРА КУЛТУРЕ ПРЕБАЦИВАЊА
ОДГОВОРНОСТИ

ACTING OUT THE BLAME CULTURE

ОБИЉЕ ДОКАЗА, ЗБРКА У ПРАКСИ

PROFUSION OF EVIDENCE, CONFUSION
IN PRACTICE

„И тако, десило се једном да је земља била претрпана циглама.
Било је неопходно да се организује што више места за складиштење,
звали су новинаре... у свему овоме класа опеке је задржала свој понос
и вештине, те су цигле биле веома доброг квалитета. Али производња је била изнад потражње и... Градитељима је било тешко да пронађу одговарајуће цигле за свој објекат, јер је морало да се тражи у
гомили... Постало је тешко завршити користан објекат, јер чим би се
темељи поставили, бивали су затрпани лавином случајно набацаних
цигала. И, најтужније од свега, понекад није био учињен никакав напор да се направи разлика између гомиле цигала и правог објекта.“

„And so it happened that the land became flooded with bricks. It became
necessary to organise more and more storage places, called journals… in all
of this the brick makers retained their pride and skill and the bricks were of the
very best quality. But production was ahead of demand and…it became difficult for builders to find the proper bricks for a task because one had to hunt
among so many… It became difficult to complete a useful edifice because, as
soon as the foundations were discernible, they were buried under an avalanche
of random bricks. And, saddest of all, sometimes no effort Was made to maintain the distinction between a pile of bricks and a true edifice.“

(Raulin, 1963)

(Raulin 1963)
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ЧЕТВРТИ КОНГРЕС О КОРЕНИМА
И РАЗВОЈУ СЕСТРИНСКЕ ПРОФЕСИЈЕ
БЕОГРАД, СЕПТЕМБАР 2010

4TH CONGRESS OF NURSES AND TECHNICIANS
OF THE REPUBLIC OF SERBIA
BELGRADE; SEPTEMBER 2010

Professor Tony Butterworth CBE
PhD, FRCN, FRCPsych, FQNI, FMedSci.

Professor Tony Butterworth CBE
PhD, FRCN, FRCPsych, FQNI, FMedSci.

ИЗГРАЂИВАЊА КАПАЦИТЕТА
И МОГУЋНОСТИ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ПАЦИЈЕНАТА, ИНОВАЦИЈЕ
И ПОБОЉШАЊЕ СЕРВИСА
НЕГЕ – ИЗАЗОВ
СЕСТРИНСТВА ЕВРОПЕ

BUILDING CAPACITY
AND CAPABILITY
IN PATIENT SAFETY,
INNOVATION
AND SERVICE IMPROVEMENT
– A CHALLENGE TO NURSING
WORLDWIDE

аш колега професор у
пензији др Тони Батерворт специјалиста је здравствене неге, специјалиста за
ментално здравље, као клиничар и у заједници, специјалиста у областима подучавања и
истраживања.
Године 1987. на Универзитету у Манчестеру инаугурисан
је у председника Краљевског
сестринског института, где је
водио клиничко истраживање о
едукацији пацијената са шизофренијом.
Водио је национални преглед сестринства о менталном здрављу, а 1994. постао је генерални секретар Светске здравствене организације (WHO) за сарадњу
сестринских центара.
У декана школе промовисан је 1997, а касније је постао саветник за спољне послове Универзитета у Манчестеру (1998).
Председник је савета декана (1997).
Године 2001. постављен је за извршног директора Трента и
Истраживачког центра за клиничка и академска истраживања.
Његов тим и он водили су Краљевски центар до 2007. године.
Први је председник Академије сестринства, бабица и примарне здравствене заштите Велике Британије од 2008. године.

ony is a qualified mental health and general nurse with experience in hospital and community settings as well as in teaching and research. He became inaugural Chair and Queens Nursing
Institute Professor of Community Nursing at the University of Manchester in 1987 where he undertook original and ground breaking research into clinical supervision and psychosocial education for people
with schizophrenia. He led a Government review of mental health
nursing in 1994 and became General Secretary for WHO Collaborating Centres for Nursing in 1997.
Promoted to Dean of School to succeed the Baroness McFarlane of
Llandaff, he later became a Pro-Vice Chancellor for external affairs for
the University of Manchester in 1998. During this time he was elected
by his peers to be the first Chair of the Council of Deans of Health in
1997.
Tony moved back to the NHS/ National Health Service /as WDC/
Workforce Development Confederation – an education development
organisation of our health system/ Chief Executive for Trent in 2001
and he became Director of a Research Centre for Clinical and Academic Workforce Innovation at the University of Lincoln in 2005. He
and his team led the UKCRC /United Kingdom Clinical Research Collaborative – a national Government funded research organisation /
review of Clinical Academic Careers for Nursing, work completed in
late 2007. He was elected to be first Chair of the Academy of Nursing, Midwifery and Health Visiting Research (UK) in 2008.

Данас је:
• председник Академије сестринства, бабица и примарне здравственез аштитеВе ликеБ ританије,
• директор Института за унапређивање и иновације у здравственојн ези,
• повереникУ дружењаз ад еменцију,
• гост професор Медицинског факултета Универзитета у Мариборуу Сл овенији,
• био је ментор студентима (22) до њиховог успешног дипломирања,
• аутор је и коаутор шест књига, а његови чланци често су публикованиу с тручнимч асописима;
• развио је постдипломски модел унапређивања праксе и сигурностип ацијенатаи њ еговј ев ођа,
• добитник је награде Друштва за националну здравствену заштиту.

2. Non-Executive Director of the NHS Institute for Innovation and

Н

T

Present work:
1. Chair of the Academy of Nursing, Midwifery and Health Visiting

Research (UK).
Improvement
3. Consultancy work through Trigger Innovations Ltd
4. Trustee to the Charity – For Dementia and Admiral Nursing
5. Visiting Professor to the Faculty of Medicine at the University of

Maribor in Slovenia.
He has supervised 22 students to the successful completion of their
PhDs, authored or co-authored 6 text books and written extensively
in peer reviewed journals and the professional press. He developed
and leads a post-graduate module on modernisation, patient safety and
Improvement for a taught Masters (M.Clin.Res.) degree. He was recently awarded honorary Fellowship of the NHS Institute Faculty of
Health Care Innovators.
NHS is an abbreviation for National Health Service – our national
health system WDC is an abbreviation for Workforce Development Confederation – an education development organisation of our health system UKCRC is an abbreviation for United Kingdom Clinical Research
Collaborative – a national Government funded research organisation.
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ПОЗАДИНАИ С ВРХА
• Сервис – услуге нису безбедне, не постоје докази о пракси,
расипају се средства (Eaton et al. 2007).
• Образовање не припрема сестре довољној за праксу, капацитет за истраживање је често ограничен (Jackson et al. 2009).
• Цео систем здравства се мења – сестре морају бити део промена (Bevan, 2010).
• У УК се остварују два програма:
– Водећа унапређења за безбедност пацијената (LIPS),
– Програм продуктивног болничког одељења (PWP).

На шта нам ови аутобуси могу указати?

• Просечно је 7.300 пацијената по болници годишње у ризику
од нежељеног догађаја.
• У лондонском аутобусу могу да седе 73 особе.
• Годишње оптерећење по болници је 100 пуних аутобуса.
• Скоро два лондонска аутобуса недељно у нашим су рукама.

ВОДЕЋАУ НАПРЕЂЕЊАЗ АБ ЕЗБЕДНОСТ
ПАЦИЈЕНАТА( LIPS)
• Програм за смањење нежељених догађаја и неповољних инцидената (LIPS).
• Примери из организација које су прихватиле промене током
LIPS едукације:
– смањење болничких инфекција (у неким болницама проценат
је нула),
– смањење постоперативних плућних инфекција (код пацијената у постељи),
– смањење ризика за настанак декубитуса (то је посао сестара),
– смањење ризика за пад (занимљива студија случаја).

СтварањеС ИСТЕМАг дес еп репознајуп отребе
пацијената– п римерп ацијента
послем ожданогу дара
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BACKGROUND AND PURPOSE
• Services may be unsafe, not evidence based and are wasteful of resources (Eaton 2007)
• Nurses may be receiving education experiences that do not prepare them for practice and allow them to understand research
(Jackson 2009)
• Whole system(s) changes are being introduced – nurses must be
part of this (Bevan 2010)
• Two examples from the UK
– Leading improvements in patient safety (LIPS)
– The productive ward programme (NHSI)

What these figures might mean to you

• Potentially an average of 7,300 patients per year per hospital
suffer an adverse event
• One London bus seats 73 people
• 100 bus loads of patients per year per hospital
• Nearly 2 London bus loads per week per trust

LEADING IMPROVEMENTS
IN PATIENT SAFETY (LIPS)
• Programmes to reduce avoidable accidents and reduce untoward
incidents
• Examples where organisations agree to positive changes because
through LIPS training
– Reducing hospital infections (some hospitals have zero scores!)
– Reducing post – operative chest infection (raising the bed)
– Reducing pressure area ulceration (this is the work of nurses!)
– Reducing patient falls (an interesting case study)

Maki4ng the WHOLE system respond to patient
need - patient experiences of recovering
from strokes – a toilet story
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Ако нисте чули ову причу, нећете учинити промене...

ШЕФС ЕСТАРАЕ НГЛЕСКЕ– Л ИСТА
ВИСОКИХП РИОРИТЕТАЗ АО ДРЖИВО
УНАПРЕЂЕЊЕС ЕСТРИНСТВА
• Ваша кожа је важна – избећи ране од лежања.
• Остати безбедан – превенција падова.
• Хранити се – осећати се боље.
• Промовисати нормалне порођаје.
• Важни избори – где умрети када за то дође време.
• Бити у доброј форми за пружање неге – смањити одсуства и
боловања сестара.
• Бити спреман за отпуст – не задржавати пацијенте.

ПРИМЕР1 :С ПРЕЧАВАЊЕН АСТАНКА
ДЕКУБИТУСА
• Лечење декубитуса кошта од 600.000 до милион фунти годишње сваку болницу у УК (Touche, 1993).
• Смањење декубитуса за 50% доводи до знатних уштеда у броју болесничких дана и трошкова за лечење
• Знатно боље осећање пацијената постиже се елиминацијом
свих фактора ризика

ПРИМЕР2 :П РЕВЕНЦИЈАП АДОВА
• Сваке недеље у болницама за акутну негу пад доживе 24 пацијента (NPASA 2007).
• До 10% ових падова ће, директно или индиректно, допринети умирању пацијената.
• Сестринска нега и безбедно окружење може елиминисати или
смањити ове догађаје.

ПРИМЕР3 :О ТПУСТП АЦИЈЕНАТА
• „Једноставни“ отпусти чине 80% свих отпуста (Lees, 2004).
• Одлагање отпуста може коштати и до 400 фунти по дану.
• Скраћење боравка 2-6 дана по пацијенту умањује национални
трошак до 46,000.000 фунти годишње (UK National Audit Office, 2000).
• Сестре могу да предводе и постижу знатне ефекте на смањењу трошкова (Chatterjee, 2004).

ПРИМЕР3 а:П РИЈЕМП АЦИЈЕНАТА
УБ ОЛНИЦУУ П РАВОВР ЕМЕ
И НА ПРАВИ НАЧИН ИЛИ НЕ

PROFESSIONAL WORKS

“If we had not had heard the story we would not have made this
change”

THE CHIEF NURSE FOR ENGLAND – HER
LIST OF HIGH PRIORITY ACTIONS
TO SUSTAIN IMPROVEMENT BY NURSES
• Your skin matters – no avoidable pressure ulcers
• Staying safe – preventing falls
• Keeping nourished – getting better
• Promoting normal birth
• Important choices – choosing where to die when the time comes
• Fit and well to care – reducing sickness and absence in nursing
• Ready to go – no delays in discharge

EXAMPLE ONE - AVOIDING PRESSURE
AREA ULCERATION
• Has been estimated (in the UK) to cost each hospital up to £600,00
to £1 Million per year (Touche 1993)
• Significant cost savings in extra bed days and remedial treatments
if the incidence of ulceration is reduced by 50%
• Significant improvements in patient well-being if they are eliminated altogether!

EXAMPLE TWO – PREVENTION OF FALLS
• Average of 24 patient falls each week in acute care hospitals
(NPASA 2007)
• Up to 10% of these falls will make a direct or indirect contribution
to people dying within one year of the event
• Nursing care and safe care environments can eliminate or reduce
these events

EXAMPLE THREE – (I) PATIENT
DISCHARGE FROM HOSPITAL
• ‘Simple’ discharges make up 80% of all discharges from hospitals (Lees 2004)
• Delays in patient discharge can cost up £400 per patient day
• If hospital lengths of stay were reduced by 2-6 days it could save
the UK health bill by up to £46 million per year (UK National
Audit Office 2000)
• Nurses – led solutions can significantly affect to these costs (Chatterjee 2004)

EXAMPLE THREE (II) PATIENT ADMISSION
TO HOSPITALS HOW SOME GET IT RIGHT
AND SOME GET IT WRONG

SISTERHOOD No 24 • july-september 2010
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РАЗВИЈАЊЕБ ЕЗБЕДНОСТИ
ИП РОДУКТИВНОСТИ
• Програм продуктивног одељења (NHS Institute
for Innovation and Improvement) усредсређује се на:
– хигијену пацијената,
– сестринске процедуре и обилазак одељења – визите,
– запажања о пацијенту и његовом стању,
– поделу лекова и оброка.
• Евалуација иницијативе за продуктивно одељење
(National Nursing Research Unit (2009)
– дуплирано време контакта са пацијентима,
– пацијенти су уверени да има довољно особља да брине о њима,
– на подели оброка уштеди се 30 минута,
– до 90% пацијената исказује задовољство,
– до три фунте уштеда на потрошном материјалу и залихама,
– редукована одсуства особља.

Могул ио бразовнип рограмид ас еп рилагоде
развојук урикулума?
• ДА
• Евалуације курикулума који садрже модуле што се баве безбедношћу пацијената, иновацијама и показатељима напретка
(NHS Institute for Innovation and Improvement 2008):
– око 10.000 студената обухваћено је оваквим програмима,
– постају атрактивнији послодавцима,
– студенти верују у изазове које нуди пракса,
– понекад се распоређују на друга одељења ради проширивања
и провере вештина.

Можел ио воп остатии страживачкаа ктивност
илип итањаз ас естре?
• Документи указују на постојање „прекида везе“ између сестара у образовном процесу и сестара које воде праксу (Butterworth, 2009) (Kim, 2009).
• Академија за сестре, бабице и сестре за бригу о деци (Health
Visiting) (UK) покушава да дефинише питања од заједничког
интереса за истраживање.
• Видети www.researchacademy.co.uk.
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PROFESSIONAL WORKS
DEVELOPING SAFETY AND PRODUCTIVITY
• The Productive Ward Programme (NHS Institute for Innovation and Improvement) and its focus
– Patient hygiene
– Nursing ‘procedures’ and ward rounds
– Patient observations and patient status
– Medication delivery and effective meal times
• Evaluation of the Productive Ward initiative (National Nursing Research Unit (2009)
– Doubling of direct patient contact time
– Patients are convinced there are enough staff to look after them
– 30 minutes of staff time saved during the delivery of meals
– Up to 90% reliability on patient assessment ratings
– Up to £3,00 saved on waste stock and supplies
– Staff sickness levels reduction

Can education programmes respond through
curriculum development?
• Yes!
• Evaluations of curriculum that contain modules that deal with patient safety, innovation and improvement show (NHS Institute for
Innovation and Improvement 2008)
– Up to 10,000 nursing students in England have undertaken such
programmes while training
– Students become more attractive to prospective employers
– Students are more confident in challenging established practices
– Students have sometimes led and introduced changes to wards as
part of their placements experiences

Can this translate into research action
or questions for nurses?
• There are well documented ‘disconnections’ between academic
nurses and nurses who lead services (Butterworth 2009) (Kim 2009).
• The Academy of Nursing, Midwifery and Health Visiting (UK)
has been trying to identify research questions of common interest.
• See www.researchacademy.co.uk
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• Наставити истраживање везе између комбинације потребних
вештина, исхода неге и трошкова у нези.
• Успоставити истраживање које се бави радом сестара и
ефектом на безбедност пацијената и настанак инфекције.
• Обавити лонгитудинално истраживање које се бави радом
сестара у позитивном радном окружењу и обухватити вођство
и промене.
• Урадити истраживање о пружању неге у кућним условима и
доприносу сестара.
• Проверити сврсисходност коришћења позитивних и
негативних искустава пацијената и породице у раду сестара.
• Упоредити ефикасност трошкова у раду сестара на нивоу
локалне заједнице и сестара у болници.
• Истраживање како би се развили модели образовања и
имплементације универзитетског статуса сестара.
• Обавити лонгитудинално истраживање да се утврде трошкови
и утицај интервенција и третмана пацијената при продуженом
лечењу и нези.
• Истраживање даљег развијања и артикулисања језика –
терминологије у сестринству.
• Истраживање ефективних метода које промовишу спровођење
резултата истраживања у свакодневну праксу.
• Истраживање о путевима каријере.
• Истраживање у мултидисциплинарном тиму – сестра члан
тима.
• Истраживање о пријављивању нелегалних активности у
сестринству.
• Идентификовање активне улоге сестара у бризи за ментално
болесне особе

PROFESSIONAL WORKS

• Continue research into relationships between skill mix, patient outcomes and costs as they relate to nursing, midwifery and health
visiting activity.
• Establish research that explores the work of nurses, midwives and
health visitors and its effect on patient safety and acquired infections.
• Establish longitudinal studies to examine the work of nurses, midwives and health visitors in the development of ‘innovation positive cultures that embrace leadership and transformational change
• Investigation into the ‘care delivery closer to home agenda’ and the
contribution of nurses’ midwives and health visitors
• Investigation into the purposeful use of positive and negative experiences of patients and families who have experienced the work
of nurses, midwives and health visitors
• Cost effectiveness of the work of nurses and midwives undertaking community-based rather than hospital-based interventions and treatments
• Research to develop models of education and its delivery in the
light of the implementation of an all-graduate profession
• Establish longitudinal studies to examine the costs and impact of
nurse-led interventions and treatment on long-term conditions
• Research to further develop and articulate ‘language/terminology’
used in nursing, midwifery and health visiting .
• Research into effective methods that promote the uptake of research
findings into the practice of nurses, midwives and health visitors
• Research to identify and develop career pathways for leaders in
nursing, midwifery and health visiting
• Continuing research into multi-disciplinary work that involves
nurses, midwives and health visitors
• Research to identify and support ‘whistle-blowing’ activity by
nurses, midwives and health visitors
• Research to identify active roles for nurses, midwives and health
visitors in the early detection and intervention of mental ill-health

Поштовани читаоци,
Колегинице и колеге
нашим досадашњим часописима поред стручних радова објављивали смо колумну наше колегинице Монике Груичић са
њеним освртом на актуелне догађаје.
У часопису 23/10 текст „ Инструментарка међу сестрама“ изазвао је различите коментаре а и незадовољство многих. У име
редакције часописа, свима који су се осетили повређеним због текста јавно се извињавамо.
Зорица Милошевић

У
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ЗНАЧАЈ И ЗНАЧЕЊЕ РАДА РУКОВОДЕЋИХ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА – ТЕХНИЧАРА
И БАБИЦА ЗА ДОБРОБИТ ПАЦИЈЕНАТА
И УНАПРЕЂЕЊЕ СЕСТРИНСКЕ СЛУЖБЕ

SIGNIFICANCE
OF THEIR WORK
FOR PATIENTS’ BENEFIT
AND IMPROVING NURSING SERVICE

Аутори: З. Петровић, Д. Пејовић, З. Милошевић
и В. Ћорлука

Z. Petrovic, D. Pejovic,
Z. Milosevic, V. Corluka

ПОЗИТИВНИ
РЕЗУЛТАТИ
И ЗА ПАЦИЈЕНТА
И ЗА СЕСТРИНСТВО

MANAGERIAL
NURSES/
/MIDWIVES

Заштос мои забралео вајн ачинп риказивања
делокругар адар уководећихм едицинских сестара?

Why did we choose this way of displaying scope
of managerial nurse’s work?

На питања о садржају делокруга рада руководећих сестара углавном се могу формално, као одговор, набројати
стручне активности. Међутим, о суштини делокруга на темељу нашег дугогодишњег искуства на радним местима
можемо закључити да се то питање треба сагледати:
• дефинисањем делокруга – како га виде саме руководеће сестре и
• мишљење сестара непосредних извршилаца о активности делокруга руководећих сестара неге и о збрињавању пацијената

Managerial nurses work scope is formally explained as professional activities. But, considering our clinical experience we
should say that this fact must be seen from two points:
• How managerial nurses see their work scope and
• How does practical nurses see it

1.Које битне елементе треба да садржи делокруг рада
руководећих сестара и који је његов значај и значење?

• patients` benefit (improving nursing care, good organization of nursing service , mutual connection with other parts
of services
• good communication (on all levels: with patients, within
members of nursing team, with associates, with head
nurses)
• good organization (using standards, criteria and normatives
in nursing care)
• improving nursing profession ( using innovations, sharing
knowledge and skills)
• development of analytical jobs (type of work, complexity
and responsibility;different fields of work for managerial
nurses)

• За добробит пацијената – стално праћење и унапређивање показатеља квалитета здравствене неге, добра организација сестринске службе међусобна повезаност и
утицај директно/индиректно на добробит пацијента.
• За добру комуникацију – на свим нивоима: са пацијентом, унутар тима за негу, здравственог тима, са сарадницима и руководиоцима.
• За добру организацију рада – уз поштовање постојећих стандарда, критеријума и норматива здравствене
неге.
• За унапређење сестринске професије – битна је и форма и суштина: праћење, али и п р и м е н а научених новина, те преношење стечених знања и вештина у
континуитету.
• За израду аналитичке процене радних места – врста
посла, сложеност и одговорност: различита у зависности од радног места и области у којима руководеће сестре раде.
2.Штај ец иљп риказао писап ослова руководећих
медицинскихс естара– т ехничараи б абица?
То је жеља и покушај да се прикаже:
• садржај, заступљеност и учесталост сестринских активности,
• сложеност послова/сестринских активности,
• учешће у оспособљавању кадрова (превасходно на радном месту),
• одговорност у раду,
СЕСТРИНСТВО Број 24 • јул-септембар 2010.

1. What important elements should work scope
of managerial nurses have? What is its significance
and meaning?

2. The aim of reviewing work scope of managerial nurses
is to show:
• content, representation and frequency of professional activities
• complicity of professional activities
• participation in education, especially directly on wards
• responsibility in work
• type of job
• independence in work
• necessary of experience
• participation in teaching and professional activities within
nursing care
3. What is needed to become a managerial nurse?
• fulfillment of statutory requirements
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• тежина рада,
• врста посла,
• самосталност у раду,
• потребно радно искуство у струци,
• учешће у наставној и стручној делатности у сестринству и њихов значај, самим тим и утицај на успешну реализацију здравствене неге и савремене организације
рада.
3.Шта је потребно да би се постало руководећа сестра?
Заједнички предуслови за избор руководећих сестара:
• испуњење законских услова (диплома, положен стручни испит, лиценца и др.),
• одређене године радног искуства,
• лични квалитети (поседовање универзалних људских
вредности: поштовање свих принципа добре комуникације),
• пожељна безрезервна подршка већине сестара (лакше
успостављање добре сарадње одражава се и на успешност у раду),
• да поседује континуирану професионалну радозналост
(да не буде „кратког даха“),
• да испољава способност и заинтересованост за тимски рад,
• да поседује знање и способност за добру организацију
сестринске службе.
4.Којес еа ктивностир уководећихс естара
(нас вимн ивоима)м огус врстатиу г рупуз аједничких,а к ојеу г рупус пецифичниха ктивности
поо бластимау к ојимар аде?
Заједничке организационо-стручне активности из области:
• здравствене неге: усклађивање рада чланова тима за
здравствену негу,
• медицинско-техничког рада: контрола и помоћ сестрама у смени,
• здравствено-васпитног и едукативног рада: евиденција
и медицинска документација тог рада (послови из домена рада медицинске сестре вође смене или тима),
• организационо-техничког рада: свакодневни послови
организације, надзора и евиденције (контрола особља,
исхране, требовања извештаји итд.).

PROFESSIONAL WORKS

• some years of work experience
• personal qualities (good communication skills, possession
of universal human values)
• support of the majority of nurses
• to own continuous professional curiosity
• to manifest ability and interest in teamwork
• to possess knowledge and ability for good organization of
nursing services
4.Common organizational and professional activities in
the field:
• nursing care: coordinating the work of the team of health
care
• medical – technical work: control and support for nurses in
the shift
• health – education and educational work
• organizational – technical work
5.Joint activities: graphic
1.The patient customer
2.The nurse executive direct care and professional care professional positions and assignments
3.Nurse – leadership positions – shift leader (team) – professional activities
operational and technical activities
4.Head Nurse-tech. with leadership positions: department,
unit, cabinet.
organization - managerial jobs,
professional activities
5.Head nurse of the. clinics, institutes,
Organizational and managerial jobs – analytical tasks
professional activities
operational technical

5.Заједничке активности
Графички приказ:
a)Пацијент корисник услуга
b)медицинска сестра непосредни извршилац неге и
професионалног збрињавања:
• стручни послови и радни задаци.
c)медицинска сестра – техничар са руководећом функцијом вођа смене (тима)
• стручни послови,
• оперативно-технички послови.
d)главна сестра – техничар са руководећом функцијом: одељења, јединице, кабинета:
• организационо-руководећи послови,
• стручни послови,
• оперативно-технички послови.
e)главна сестра – техничар клинике, института, завода:
• организационо-руководећи послови,
• аналитички послови,
• стручни послови,
• оперативно-технички послови.
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f) главна сестра здравствене установе, дома здравља....
• организационо- руководећи послови,
• методолошки послови,
• аналитички послови,
• стручни послови,
• оперативно-технички послови
6. Специфичне активности по областима рада захтевају:
• посебну едукацију,
• радно искуство у одређеној области,
• стицање потребних знања и вештина из области здравства у којима сестре раде.
7. Који је значај и повезаност аналитичке процене са
делокругом рада руководећих медицинских сестара?
Аналитичка процена је инструмент вредновања сестринских активности (приказаних у делокругу рада) у
оквиру сваког радног места. Предлог за израду аналитичке процене (аутора Верице Ћорлуке) налази се у материјалу Пројекта за израду делокруга још 2005. године, али
чека на своје остварење. У полазним основама овог документа налазе се елементи за утврђивање: степена сложености рада, одговорности у раду и услова рада...
8.Како протичу активности сестре након избора на
руководећу функцију?
Пракса је показала да се крећу у два правца. Није правило, али смо запазиле позитивне и негативне појаве
Позитивне појаве:
• свакодневним радом руководеће сестре испуњавају очекивања радне средине
• (пацијента, чланова породице, сестара, сарадника и руководилаца),
• прати иновације у струци, поседује способност да преноси и примењује стечена знања у праксу (стручна, организациона, информатичка, научна итд.),
• подстиче остале чланове тима на добру комуникацију
и сарадњу (на тај начин смањује ризик од могућих пропуста),
• стално унапређује организацију и квалитет рада сестринске службе (поштујући постојеће стандарде, критеријуме и норме у нези),
• учествује и даје подстрек – подстицај осталим сестрама за континуирану едукацију.
Негативне појаве:
• губитак првобитне мотивације за испуњавање очекивања радне средине (једном остварена сигурност избором
на руководећу функцију након извесног времена код појединих сестара смањује мотивацију),
• недопустиво се смањује интересовање за остварење напретка у сестринству и едукацијом (осим за прикупљање бодова неопходних за добијање лиценце у скорашње
време),
• губитак осећаја за добру комуникацију унутар радне
средине с временом квари оно што добра комуникација треба да значи (добра комуникација представља „осећајну писменост“),
• својим деловањем спутава развој и амбициозност младих
колегиница (које доживљава као потенцијалне ривале).
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6.Head nurse of health care facilities, home health - organizational and managerial jobs
methodological jobs
analytical tasks
professional activities
operative’s Technical Jobs
6. Specific activities require:
• special education
• work experience in a particular area
• acquire the necessary knowledge and skills in the health
field in which nurses work
7. What is the significance and correlation of analytical
assessment of the scope of managerial nurses?
Analytical evaluation is the instrument of evaluation in
nursing activities within each workplace.
The baseline of this document (author Verica Corluka) are
the elements to determine:complexity of work, responsibilities
at work and working conditions ...
8. How do the activities take place after elections for
nurses managerial function?
The practice has been shown to move in two directions:
I Positive behaviors:
• meet the expectations of the working environment
• monitor innovations in the profession has the ability to
transfer and apply the acquired knowledge into practice
• encourage other team members to have good communication and cooperation
• continuously improve the organization and quality of nursing services
• participate and give an incentive to other nurses for continuing education
II Negative effects:
• loss of initial motivation
• unacceptably reduced interest in achieving progress
• loss of sense of good communication
• their action, inhibit the development of young and ambitious colleague
Conclusion:
We should not forget that the contents of the systematization
of jobs not identified the scope of work
Thinking and drawing conclusions is left to nurses after detailed analysis and linking with the current state of organization of nursing services in practice
Come to the fore when it is fully prepared and analytical
assessment of jobs
We have tried to show you familiar things in a different way
and to encourage you to later and further thinkingscope of work
as well known is given the quality, relevance and meaningpositive results for both the patient and for nursing as a whole will
not fail
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Ако настојимо да будемо искрене најпре саме према себи, а и према другима, разлика у оваквом приступу приказа делокруга рада руководећих сестара у односу на
досадашње приступе сигурно ће се уочити. Зато је и циљ
нашег рада да сагледамо делокруг са свих страна и нађемо
„златну средину“ (свеобухватност – али не на штету квалитета здравствене неге и збрињавања пацијената).
Не треба заборавити да се садржаји систематизације
радних места не поистовећују са делокругом рада (што смо
имале прилике видети у дописима појединих сестара које
су желеле и учествовале у изради делокруга – првог 2007.
године и допуњеног издања 2010. године). Систематизација радних места и делокруг рада имају доста додирних тачака, али то ипак у целости није исто. Размишљање и
доношење закључака остављамо сестрама након детаљне анализе и повезивања са садашњим стањем организације сестринске службе у пракси.
Значај и право значење делокруга сваког појединачног радног места руководећих сестара доћи ће до израза у потпуности када буде урађена и аналитичка
процена радних места.
Ако добро размислимо, нисмо рекле ништа што ви већ
нисте знале (било да се налазите на месту руководеће сестре или размислите о профилу руководећих сестара у вашим установама). Као аутори, на темељу нашег
дугогодишњег искуства, радећи на местима руководећих
сестара, покушале смо да познате ствари прикажемо на
другачији начин и да вас подстакнемо на накнадно и додатно размишљање о теми шта је то што би руководеће
сестре могле урадити да би њихов делокруг рада био
препознатљив, добио на квалитету, значају и значењу.
Ако смо у томе успеле позитивни резултати како за пацијента тако и за сестринство у целини неће изостати.
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