
                                                                
 
Извештај о Симпозијуму главних сестара и бабица, сестара и бабица из праксе и професора 
здравствене неге, Тара, 28.11.-02.12.2018.године 
 
Традиционални Симпозијум главних сестара и бабица, сестара и бабица из праксе и професора 
здравствене неге одржан је на Тари, у хотелу „Оморика“ од 28.11. до 02.12.2018. године у 
организацији Удружења медицинских сестара, техничара и бабица Републике Србије, а под 
покровитељством Министарства здравља Републике Србије и Коморе медицинских сестара и 
здравствених техничара Републике Србије. 
Симпозијум је акредитован од стране Здравственог савета Србије, као Национални Симпозијум са 
међународним учешћем (бр. акредитације: Д-1-969/18; бр. одлуке: 153-02-2275/2018-01 од 
21.08.2018.) за медицинске сестре и здравствене техничаре,гинеколошко-акушерске сестре-
бабице, лекаре, стоматологе, фармацеуте, биохемичаре,специјалисте менаџмента у здравству.  
Комора медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије  финансијски је помогла 
одржавање Симпозијума. 
Симпозијуму је присуствовало 360 учесника из здравствених и образовних установа  за 
медицинске сестре-техничаре  из  Републике Србије, Црне Горе, Републике Српске, Федерације 
БиХ и Македоније. 
Свечаном отварању Симпозијума присуствовали су директорка КМСЗТС  Радмила Угрица, члан 
Здравственог савета Србије Душица Биочанин, председник Скупштине КМСЗТС Драгослав Итов, 
председник ИО Огранка Ужице Горан Тодић, представници Огранка Београд, Огранка Ужице, 
председница Синдиката МСТС Радица Илић, Прдставник УМСТБ Републике Српске дипл 
мед.сестра Биљана Панџић. У раду Симпозијума учествовао је  и  др Александар Стојановић, 
директор Дома Здравља Палилула, који је на Панел дискусији поздрави учеснике Симпозијума 
испред министарства здравља. 
Писма подршке УМСТБС и раду на Симпозијуму, упутили су  Њ.К.В.принцеза Катарина 
Карађорђевић, и директор ВМШ „М. Миланковић“, проф др Гордана Комњеновић, на чему им се 
и овом приликом захваљујемо. 
Реализацију и  рад Симпозујума, подржали су и бројни спонзори, донатори и пријатељи УМСТБС: 
ЕКО-Лаб, ПТМ,ТА Евро-Турс, Цептер, и др, који су презентовали своја предавања и производе у 
вези са актуелним темама и свакодневном сестринском праксом. 
 
Председник Стручног одбора Симпозијума био је Драган Коџо,струк.мед.техничар и 
спец.клиничке неге, главни техничар КМО на ИОРС-у у Београду. 
Пленарна тематика Симпозијума реализована је кроз рад два округла стола са веома актуелним 
темама и афирмисаним предавачима. 
Прва пленарна сесија на тему „Савремени приступ у организацији сестринске службе у 
здравственим установама кроз руковођење, мотивацију и квалитет у здравственој нези,,изазвао је 
огромну заинтересованост присутних на Симпозијуму. Предавања су одржали 6 предавача по 
позиву, за све нивое здравствене заштите. Кроз интерактивну дискусију, коју је водила модератор 
Маријана Милошевић, струк. мед.сестра, са Института за онкологију и радиологију Србије у 
Београду, размењена су искуства. 
 Закључци са I пленарне  сесије су: 
1.Предложити измене и допуне Закона о здравственој заштити тако да Здравствена нега буде 
дефинисана као професионално подручје рада медицинских сестара-техничара. 
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2.Иницирати доношење Закона о сестринству,којим ће се регулисати сестринска професија,а 
самим тим и Здравствена нега као поље рада медицинских сестара-техничара. 
3.Законски регулисати оснивање Службе здравствене неге у здравственим установама на свим 
нивоима здавствене заштите. 
 
Друга пленарна сесија на тему  „Информационе технологије у здравственој нези-применом до 
здравља и знања,, указао је да медицинске сестре-техничари поседују  осредњи ниво знања из 
ове области, као и слабу  употребу информационих технологија у свакодневној сестринској 
пракси. Модератор округлог стола била је Проф.др Драгана Милутиновић са Катедре за 
здравствену негу Медицинског факултета у Новом Саду, а 5 еминентних Предавача, професора 
здравствене неге из средњих и високих школа и факултета, као и сарадници у настави из 
здравствених установа, дискутовали су на поменуту тему.  
Закључци са II пленарне  сесије су: 
1. Потребно је оснажити промоцију активности УМСТБС користећи друштвене мреже као што су: 
Facebook,Instagram,Twiter,Youtube ,што је у овом моменту и доступно у УМСТБС. 
2. Иницирати оснивање Форума информатике у сестринству при УМСТБС. 
3.Проследити предлог у РФЗО за измене и допуне Шифарника услуга у здравству,где ће услуге у 
оквиру здравствене неге бити прецизно дефинисане и вредноване. 
Традиционално, стручне активности Симпозијума, поред пленарне тематике, реализоване су у 
оквиру усмених и постер презентација, где су представљена искуства сестара у свакодневној 
пракси, у примени нових технологија и лекова, сестринске процедуре као и сестринска 
истраживања. У свакој сесији, Комисија је изабрала најбољу усмену и постер презентацију, а сви 
аутори награђених радова имају могућност да се њихов рад, након адаптације и рецензије, 
публикује у националном сестринском часопису „Сестринска реч“, чији је оснивач и издавач 
Удружење а у категорији је М53. 
По мишљењу стручних комисија , најбоље презентације на Симпозијуму биле су: 
1.Метадонски програм-Владимир Спасојевић-ОБ Горњи Милановац.-Постер презентација. 
2.Најчешћи хируршки проблеми у дечјем узрасту-Марина Душић-ОБ Чачак-Постер презентација. 
3.Ставови медицинских сестара о професионалном ризику од крвљу преносиве инфекције-
Ивана Дондо-КЦ Војводине,Нови Сад-Усмена презентација. 
4.Fournier гангрена-приказ случаја-Биљана Деспотовић-Јонић-ВМА Београд-Усмена презентација. 
5.Савремена наставна средства у реализацији наставе вежби предмета Здравствена нега деце-
Слађана Шунка-Медицинска школа ,,7.април,,Нови Сад-Усмена презентација. 
6.Едукација пацијената током специфичног онколошког лечења-хемиотерапије-Санела 
Митровић-ИОРС Београд-Усмена презентација. 
7.Здравствена едукација онколошког пацијента-Нада Исић-УКЦ Тузла-Усмена презентација. 
Свим првонаграђенима из сваке сесије су додељене пригодне награде од стране спонзора и 
СМСТС. 
Стручни одбор Симпозијума посебно истиче усмену  презентацију Оливере Симић, из Ургентног 
центра КЦС, на тему “Трансплатација јетре“, због значаја и актуелности тематике. УМСТБС ће на 
предстојећем V Конгресу маја 2019.год, једну од пленарних сесија посветити управо 
трансплатацији органа, у циљу подршке Националној кампањи министарства здравља Републике 
Србије "Продужи живот".  
 
На Симпозијуму је одржана је Панел дискусија УМСТБС,КМСЗТС и СМСТС са темом ,,Да ли ће 
сестрама у Србији бити боље од 2019.године са платним разредима“. Панел дискусија је изазвала 
велико интересовање учесника и пропраћена је значајним присуством учесника. У Панел 
дискусији учествовали су: председница УМСТБС Дијана Оташевић, представник МЗ Др Александар 
Стојановић, директорка КМСЗТС Радмила Угрица и председница Синдиката МСТС Радица Илић, 
као и већина учесника  присутних на сесији. Дискусија је била богата, свеобухватна и трајала је 
дуго.  
Донети су следећи закључци са ове Панел дискусије: 



 1.Све здравствене установе, удружења и појединци током 2019.године треба да доставе    
предлоге за измене и допуне Каталога радних места и платних разреда-предлог председнице 
Синдиката МСТС. 
 2. Покренути иницијативу за доношење Закона о сестринству - предлог свих учесника Панела, а 
УМСТБС ће бити носилац активности уз подршку  КМСЗТС и СМСТС. 
Велику пажњу учесника  привукло је и популарно предавање „Оптимизација и организацијарада у 
савременој болници применом нових технологија пре свега усмерених на смањење инциденце 
болничких инфекција“са предавачем Др сци мед Владимиром Живановићем из КБЦ ,,Драгиша 
Мишовић,, у Београду. Радионица,,Телемедицина и принципи едукације пацијената у терапији и 
нези пацијената са Diabetes melitusom,са предавачима Горданом Јовановић,Мирјаном 
Јевремовић,Биљаном Наумов и Лидијом Жижић-Новаковић из КБЦ ,,Звездара,, у Београду, такође 
су привукле велику пажњу учесника Симпозијума, који су на лицу места могли да провере 
вредности шећера у крви.  
На крају Симпозијума учесници су попуњавањем евалуационих упитника, оценили Симпозијум на 
следећи начин: 
1. Информације о симпозијуму 59% учесника добило је од колега, 35% путем сајта а 6% поштом; 
2. Место одржавања симпозијума 76% учесника је оценило одлично,21 % добро,1% просечно а 

2% лоше; 
3. Избор и актуелност тема учесници су оценили просечном оценом 4,63; 
4. Предаваче пленарних тема учесници су оценили просечном оценом 4,67 док су носиоци 

усмених презентација оцењени просечном оценом 4,71 а постер презентација просечном 
оценом 4,79; 

5. Нова знања примењива у пракси стекло је 76% учесника, док се делимично са тим слаже 22%  
учесника,2% учесника сматра да нова знања нису применљива у пракси. 

6. Општа оцена симпозијума је 4,73; 
7. Предложене теме за будући Симпозијум су: ,,Услови рада медицинских сестара-

техничара,,Безбедност пацијената са анализом професионалних грешака“ Професионални 
стрес ,, Мобинг,,Место медсицинске сестре у друштву,,Интервентне процедуре у 
педијатријској кардиологији и остала педијатријска проблематика,,Тропске 
болести,,Сепса,,Хируршке теме,, итд. 

8. Коментари учесника: ,,Да остане исто и место и време,, Ништа не мењати ,све је 
одлично,,поширока мегународна соработка“ ,,поздрав од Македонија-заголемна 
соработка,,предивни сте и само тако наставите“, Мање тема из комуникације итд. 
 

На основу поменуте евалуације, Симпозијум је  позитивно оцењен од стране учесника, високом 
просечном оценом(4,73), што је потврда да је  направљен   добар избор тема и предавача. 
 Пре почетка рада Симпозијума, одржано је акредитовано предавање са писменим решавањем 
теста, на тему „Актуелни стандарди у примени периферне интравенске терапије, чији су аутори  
Проф.др Драгана Милутиновић и Доц.др Дргана Симин са Катедре Здравствене неге МФ у Новом 
Саду. Евалуацијом учесника, 69% учесника  је констатовало да су у потпуности иновирали и стекли 
нова знања, 29% да су их стекли делимично а 2% да,  су их стекли мало. Просечна оцена на тесту је 
износила 4,71. 
 
У име Удружења медицинских сестара, техничара и бабица Републике Србије захваљујемо се 
Министарству здравља Републике Србије и КМСЗТС на покровитељству и учешћу у  раду 
Симпозијума.  
 
Београд, 14.12.2018. године                        Председник Стручног одбора Симпозијума 
                                                                   Драган Коџо, струк.мед.тех.,спец.клиничке неге 
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                                                                                  Дијана Оташевић, дипл.мед. сестра 
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