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Извештај о одржаном XVII Националном Симпозијуму медицинских сестара, техничара и
бабица Републике Србије са међународним учешћем, Врњачка Бања, 09.05.-13.05.2018.године

Традиционални Национални Симпозијум са међународним учешћем, одржан је у Врњачкој
Бањи, од 09.05. до 13.05.2018. 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.
Реализацију Симпозијума помогла је КМСЗТС- Огранак Београд и Огранак Ужице.
Симпозијум је акредитован од стране Здравственог савета Србије , као национални симпозијум са
међународним учешћем ( бр. акредитације:Д-1-320/18; бр. одлуке: 153-02-507/2018 од
05.03.2018.године ) за лекаре, стоматологе, фрамацеуте, биохемичаре, епидемиологе, медицинске
сетре, здравствене техничаре и гинеколошко-акушерске сестре-бабице.
Симпозијуму је присуствовао велики број учесника из здравствених установа из Републике Србије,
Црне Горе, Републике Српске, Федерације БиХ, Хрватске и Македоније.
На свечаном отварању Симпозијума учесницима се обратила председница УМСТБС, Дијана
Оташевић, која је отворила XVII Национални Симпозијум, и поздравила учеснике пожелевши им
успешан стручни рад и угодан боравак у Врњачкој Бањи. Испред Министарства здравља, обратио се
Др Александар Стојановић, директор Дома здравља Палилула. Испред КМСЗТС, учеснике је
поздравила директорка КМСЗТС Радмила Угрица, а у име Синдиката МСТС, обратила се
председница Радица Илић. На свечаном отварању Симпозијума, професор Високе здравствене
школе струковних студија у Београду, Дивна Кекуш, је говорила о новинама у образовању
медицинских сестара на академским и и струковним мастер студијама, а Славица Ђорђевић - главна
сестра ДЗ Палилула, учеснике Симпозијума је упознала са Националним програмом подршке
дојењу, породичној и развојној нези новорођенчета.
Пленарна тематика Симпозијума реализована је кроз рад
округлог стола
на тему
,,Интердисциплинарни приступ у превенцији, лечењу и здравственој нези пацијената са инфекцијама
повезаних са здравственом заштитом“, учешћем афирмисаних предавача Проф др Љиљана
Марковић-Денић, Др Весна Миољевић, Милица Павићевић, Горан Мошић, Марјан Јакуш.
Модератор округлог стола била је Дијана Оташевић.
Остале стручне активности симпозијума, поред пленарне тематике, рализоване су у оквиру усмених
и постер презентација приказом искустава из свакодневне сестринске праксе, искуства у примени
нових технологија дијагностике и лечења, као и улози сестре у превенцији болничких инфекција.
Укупно је презентовано 116 усмених и постер презентација.
У свакој сесији комисија је изабрала најбољу усмену/постер презентацију а аутори награђених
радова имају могућност да се њихов рад, након адаптације и рецензија, публикује у наионалном
сестринском часопису ,, Сестринска реч“, чији је оснивач и издавач Удружење а у категорији је М53.

Велику пажњу учесника привукла су и популарна предавања и радионице спонзора у вези
са актуелним темама Симпозијума и свакодневном сестринском праксом, попут предавања
„Алтернативно спречавање кросс цонтаминације у болници , бајка или истина?“ Предавач је била
Анета Симоноска, као и предавање на тему „Третман и лечење хируршких рана“, предавача Стевана
Вучићевића.
Најбоље презентације на XVII Симпозијуму проглашене су:
1. Хемороиди- превенција и сестринске активности у лечењу ЛХП методом – постер презентација
Слободан Арсовић, ОБ Чачак
Усмене презентације:
2. Препознајмо сепсу-сачувајмо живот
Славица Трифунчевић, Драгана Ђурић, Институт за Онкологију Војводине
3. Примена терапије негативног притиска (V.A.C) у општој хирургији
Драгана Лазаревић, ВМА
4. Карцином плућа-приказ случаја
Милена Радић, ИОРС Београд
5. Номофобија код здравствених радника
Јасмина Ћировић, ДЗ Звездара
6. Значај рендгенолошког испитивања у стоматологији
Драган Антонијевић, ЦВМУ Београд
7. Неонатална реанимација
Мирјана Костић, ОБ Бар Црна Гора

Кроз интерактивну дискусију размењена су стручна искуства и изведени су следећи закључци:
1. Oрганизациону јединицу за болничке инфекције трба да чине запослени доктор медицине
специјалиста епидемиологије и медицинска сестра за обављање послова везаних за
превенцију и сузбијање болничких инфекција (тзв. сестра за болничке инфекције)
2. Сестра за болничке инфекције треба да буде струковна медицинска сестра, едукована из области
болничких инфекција
3. Кадровска обезбеђеност сестрама за болничке инфекције: једна сестра на 200 кревета. Ово би требало
да буде регулисано Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности и
Каталогом радних места у здравству
4. Поред наведеног, треба истаћи да у превенцији и сузбијању болничких инфекција треба да буду
укључени сви запослени у здравственим установама, социјалним установама у којима се обавља и
здравствена делатност и у приватној пракси, као и менаџмент наведених установа
5. Потребна је додатна едукација за припрему стручних радова из области болничких инфекција, што би
требало организовати на националном нивоу у сараднњи са Удружењем медицинских сестра,
техничара и бабица Републике Србије и Републичком стручном комисијом за надзор над болничким
инфекцијама
Учесници Симпозијума су кроз евалуациони упитник, Симпозијум оценили на следећи начин:
1. Информације о симпозијуму 55,7% учесника је добило од колега, 44,3% се информисало путем
сајта;

2. Место одржавања симпозијума 93,3 % учесника је оценило позитивно (71,1% одлично, 16,9%
добро, 3,5% просечно, 1,8% лоше);
3. Избор и актуелност тема учесници су оценили просечном оценом 4,72;
4. Предаваче пленарних тема учесници су оценили просечном оценом 4,7, док су носиоци усмених
презентација оцењени просечном оценом 4,74 а постер презентација просечном оценом 4,68;
5. Нова знања примењива у пракси стекло је 85,7% док се делимично са тим слаже 12,5% учесника;
6. Општа оцена симпозијума је 4,72
7. Предложене теме за будуће симпозијуме су : изгарање медицинских сестара техничара на раду,
професионална обољења код медицинских сестара/техничара, укључивање колега из приватног
сектора, образовање сестара у Србији, третман хируршких рана
8. Коментари учесника: ,, Ништа не мењати све је одлично“, ,, Да су чешћи састанци“, ,,Само тако
наставите“, „Посветити посебну тематику образовању сестара и усклађивању диплома сестара са
земљама у ЕУ“,......
На основу поменуте евалуације закључили смо да је Симпозијум позитивно оцењен од стране учесника ,
високом просечном оценом и да смо као организатори направили добар избор тема и предавача.
У име Удружења медицинских сестара, техничара и бабица Републике Србије захваљујемо се Министарству
здравља Републике Србије и КМСЗТС на покровитељству.

Београд, 15.05.2018. године

Председница Удружења медицинских сестаратехничара и бабица Републике Србије
Дијана Оташевић , дип. мед. сестра

