
                                                                

 

 

Извештај о Симпозијуму главних сестара и бабица, сестара и бабица из праксе и професора 

здравствене неге, Тара, 29.11.‐03.12.2017.године 

 

Традиционални Симпозијум  главних  сестара и  бабица,  сестара и бабица из праксе и професора 

здравствене  неге  одржан  је  на  Тари,  у  хотелу  „Оморика“  од  29.11.  до  03.12.2017.  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‐1‐1018/17;  бр.  одлуке:  153‐02‐1697/2017‐01  од 

19.08.2017.)  за  медицинске  сестре,  лекаре,  стоматологе,  фармацеуте,  биохемичаре,  као  и 

наставнике и професоре здравствене неге средњих и високих школа здравствене струке. Комора 

медицинских  сестара  и  здравствених  техничара  Републике  Србије  (Огранак  Београд  и  Огранак 

Ужице) финансијски је помогла одржавање Симпозијума.  

Симпозијуму је присуствовало 350 учесника из здравствених и образовних установа  за сестре из  

Републике Србије, Црне Горе, Републике Српске, Федерације БиХ, Хрватске и Македоније. 

На  свечаном отварању  Симпозијума  учесницима  се,  испред Министарства  здравља,  обратио  др 

Александар Стојановић, директор Дома Здравља Палилула, директорка КМСЗТС  Радмила Угрица, 

члан  Здравственог  савета  Србије  Душица  Биочанин,  члан  Градског  већа  града  Ужица  Видоје 

Дрндаревић,  као  и  представници  огранака  КМСЗСРС,  директори  и  главне  сестре  здравствених 

установа,  директори  и  професори  средњих  и  високих  школа  здравствене  струке.  Подршку 

Симпозијуму пружила  је и доајен сестринства на овим просторима, проф. др Љиљана Миловић, 

један од оснивача и први председник УМСТБРС. Председник Стручног одбора Симпозијума била 

је Душанка Тадић из Високе здравствене школе струковних студија у Београду. 

Пленарна тематика Симпозијума реализована  је кроз рад два округла стола са веома актуелним 

темама и афирмисаним предавачима.  
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Први  округли  сто  на  тему  „Безбедан  начин  рада  са  цитотоксичним  лековима‐изазови,  очување 

здравља  медицинских  сестара“    указао  је  на  тренутну  ситуацију  у  Републици  Србији    када  је  у 

питању  безбедан  начин  рада  са  цитотоксичним  лековима,  изазове  у  тој  уско  специјализованој 

области  рада  као  и  потенцијалним  опасностима  и  мерама  за  очување  здравља  медицинских 

сестара‐техничара и других медицинских и немедицинских радника који долазе у контакт са овим 

агенсима.  Кроз  интерактивну  дискусију  коју  је  водио  модератор  Драган  Коџо,  струк.  мед. 

техничар,  спец.  клиничке  неге,  са  Института  за  онкологију  и  радиологију  Србије,  размењена  су 

искуства и изведени су закључци да је неопходно: 

1. Обезбедити  заштитна  средства  и  опрему  за  безбедну  припрему  и  примену  цитотоксичних 
агенаса у свих 5 регионалних центара, 28 диспанзера и 118 јединица;  

2. Набавити  затворене  системе  за  безбедно  руковање  цитотоксичним  агенсима  и  едуковати 
медицинске сестре за њихову припрему и примену;  

3. Обезбедити  обавезне  периодичне  прегледе  за  све  запослене  који  долазе  у  контакт  са 
цитотоксичним агенсима; 

4. Принципе  безбедене  припреме  и  примене  цитотоксичних  агенаса  уврстити  у  формално 
образовање медицинских сестара и фармацеутских техничара у средњим и високим школама 
здравствене струке;  

5. Увести ефикаснији надзор одељења за припрему и примену цитотоксичних агенаса од стране 
комисија Министарства здравља Републике Србије;  

6. Предложити  увођење бенефицираног  радног  стажа  и  повећање  коефицијената  (за  обрачун 
зарада) за све запослене који долазе у контакт са цитотоксичним агенсима и отпадом; 

7. Едукација  техничког  особља  о  мерама  заштите,  примени  заштитне  опреме  приликом 
контакта са цитотоксичним отпадом; 

8. Израдити Водиче добре праксе за безбедно руковање цитотоксичним агенсима, процедуре, 
упутства и стандарде у сарадњи са фармацеутима и лекарима; 

9. Увести  централизовано  растварање  цитотоксичних  агенаса  као  стандард  у  свакодневној 
клиничкој пракси.  

Други  округли  сто  на  тему  „Изазови  и  проблеми  у  организовању  клиничке  стручне  праксе  у 
средњим  и  високим  школама  здравствене  струке“  указао  је  на  опште  и  специфичне  исходе 
стручне  праксе  у  клиничком  окружењу,  принципе  и  законску  регулативу  стручне  праксе, 
менторство  и  активности  менаџмента  здравствених  установа  које  се  односе  на  организовање 
клиничке стручне праксе. Модератор округлог стола била је доц. др Драгана Симин са Катедре за 
здравствену  негу  Медицинског  факултета  у  Новом  Саду  а  еминентни  предавачи,  професори 
здравствене  неге  из  средњих  и  високих  школа  и  факултета,  као  и  сарадници  у  настави  из 
здравствених установа дискутовали су на поменуту тему и закључили да је потребно: 

1. Промовисати и стално унапређивати стручну праксу у клиничком окружењу као есенцијални 
фактор квалитетног професионалног развоја; 

2. Промовисати и оснаживати менторски облик стручне праксе;  



3. Планирати едукацију сестара, потенцијалних ментора; 

4. Квалитетна стручна пракса мора бити препозната и од стране послодавца као критеријум у 
процедури за пријем у радни однос. 

Традиционално,  стручне  активности  симпозијума,  поред  пленарне  тематике,  реализоване  су  у 
оквиру  усмених  и  постер  презентација  којих  је  било  укупно  142,  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/постер 
презентацију а сви аутори награђених радова имају могућност да се њихов рад, након адаптације 
и рецензија, публикује у националном сестринском часопису „Сестринска реч“, чији  је оснивач и 
издавач Удружење а у категорији је М53. 

Најбоље презентације на Симпозијуму биле су: 

1. Неправилно држање тела као узрок деформитета кичме и других патолошких стања. Љиљана 

Трифуновић, ДЗ Лучани (постер презентација) 

2. Улога  медицинске  сестре  код  заустављања  крварења.  Гордана  Ђедовић,  ОБ  Чачак  (постер 
презентација) 

3. Комуникација у тимском раду‐ специфичност комуникације сестра‐лекар.  Никола Аврамовић, 
Институт за рехабилитацију Селтерс, Младеновац (усмена презентација) 

4. Испитивање  фактора  ризика  за  настанак  лумбалног  болног  синдрома  код  медицинских 
сестара. Драгана Пековић, ВМА (усмена презентација) 

5. Модуларном наставом до процеса здравствене неге. Јасмина Поповић, МШ Ниш, Роберт Нађ, 
МШ Приштина, Грачаница (усмена презентација) 

6. Аутизам. Томислава Келча, ДЗ Смедерево (усмена презентација) 

7. Сестринске  процедуре  и  здравствена  нега  у  рефрактивној  хирургији.  Марица  Лазић  ВМА 
(усмена презентација) 

8. Учешће медицинске  сестре  у  збрињавању  пацијената  у  кетоацидози. Мирјана  Јевремовић, 
КБЦ „Звездара“ (усмена презентација) 

9. Мултипла  склероза  као  болест  савременог  доба.  Злата  Биро,  ВМЦ  Славија  (усмена 
презентација). 

 

Посебно предавање на тему „Акредитациони стандарди за породилишта и неонатологију‐из угла 
медицинске  сестре“  одржала  је  Ружица  Николић,  ВМС  из  КБЦ  Звездара,  члан  Радне  групе  за 
израду акредитационих стандарда за породилишта и неонатологију.  

 

Велику  пажњу  учесника    привукла  су  и  популарна  предавања  и  радионице  спонзора  у  вези  са 
актуелним  темама  Симпозијума  и  свакодневном  сестринском  праксом,  попут  примене 



роботизоване  коморе и друге опреме  за растварање цитостатика  као и модела  за  симулацију  у 
едукацији медицинских сестара. 

 

На крају Симпозијума учесници  су попуњавањем евалуационих листова оценили Симпозијум на 
следећи начин: 

1. Информације о симпозијуму 71% учесника добило је од колега, 24% путем сајта а 5% поштом; 
2. Место  одржавања  симпозијума  94%  учесника  је  оценило  позитивно  (84%  одлично,10% 

добро); 
3. Избор и актуелност тема учесници су оценили просечном оценом 4,72; 
4. Предаваче  пленарних  тема  учесници  су  оценили  просечном  оценом  4,72  док  су  носиоци 

усмених  презентација  оцењени  просечном  оценом  4,59  а  постер  презентација  просечном 
оценом 4,52; 

5. Нова знања примењива у пракси стекло је 78% учесника док се делимично са тим слаже 16% 
посто учесника.  

6. Општа оцена симпозијума је 4,76; 
7. Предложене  теме  за  будуће  симпозијуме  су:  интрахоспиталне  инфекције,  сестринска 

истраживања, професионални стрес, теме из акушерства, педијатрије, примарне здравствене 
заштите, ургентних стања;  

8. Коментари  учесника:  „Ништа  не  мењати  све  је  одлично“,  „Да  су  чешћи  састанци“, 
„Организовати међународне конгресе“. 
 

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  на  покровитељству  и  надамо  се  да  смо  оправдали 
указано поверење.  

 

 

Београд, 18.12.2017. године                                        Председница Стручног одбора Симпозијума 

                                                                                             Душанка Тадић, дипл.деф.,струк.мед.сестра 

 

                                                                                         Председница Удружења медицинских сестара‐ 

                                                                                                техничара и бабица Републике Србије 

                                                                                                  Дијана Оташевић, струк. мед. сестра 

 


