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ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОМ III КОНГРЕСУ УНИЈЕ УДРУЖЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И
ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У организацији Уније удружења у периоду од 06. - 10.11.2019.године у Хотелу „Оморика“ на Тари
одржан је III Национални конгрес са међународним учешћем.
Рад у пленуму на тему : Основи сестринске професије - Документација здравствене неге
болесника - стандард сестринсе праксе, усмену и постер презентацију преко сто стручних радова
у тродневном раду пратило је 205 учесника Конгреса из здравствених установа Републике Србије,
Црне Горе, Македоније, Републике српске и Федерације БиХ.

У оквиру пленарне тематике запажено предавање, поред еминентних стручњака из
образовних и здравствених институција Републике Србије, БиХ, одржала је професор
Аристидова Светлана Николаевна, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова, СанктПетербург, Россия.

У вечетрима светковина – записано у времену – одржана је промоција књиге Историјат
сестринства у Србији – од манастирских болница до краја другог светског рата, ауторке Станка
Копривица Ковачевић, књижевно вече у организацији Неђе Ћићо Стојановића, председника
удружења књижевника Београда када су проглашени први почасни чланови Уније удружења, као и
вече комуникативних вештина . Последњи радни дан Конгреса, у гала вечери, потписали смо
споразум о сарадњи са Удружењем здравствених техничара „Медицинар” из Брчког.

Завршницу Конгреса чине спроведена евалуација, проглашене најбоље презентације и
усвојени закључци.
ЕВАЛУАЦИЈА:

На III Националном Конгресу Уније удружења медицинских сестара и здравствених техничара
Републике Србије спроведена је евалуација скупа чији је циљ био процена задовољства учесника
скупа, нумеричким вредновањем, организације скупа и успешности пленарне тематике као и
предаваче округлог стола. Резултати су показали да су учесници у највећем броју случајева оценили
задовољство организацијом скупа као и предаваче пленарне тематике оценом 4, као највећом
понуђеном. Мањи број учесника је оценио мањом оценом од 4, што говори о могућности да мењамо
и развијамо нове начине рада уз сугестије учесника скупа, говори о потреби да се мењамо и
прилагођвамо потребама струке и професије. Само са различитим мишљењем учимо и ствармо нова
знаја и искуства. Детаљну презентацију евалуације можете испратити на нашем сајту
www.уумсзтрс.цом .
ЗА МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТУП У ИЗРАДИ СТРУЧНОГ РАДА И ЗАПАЖЕНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ПРИЗНАЊА
СУ ДОБИЛИ АУТОРИ:

Усмене презентације
 Слађана Рашић, ОБ “Свети Лука” Смедерево
 Мила Пантовић, КЦС Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
 Јасна Драгојловић, Дом здравља Краљево
 Сајма Дацић , ЈУ “Опћа болница Примаријус Др Абдулах Накаш”
 Армин Хадзић , ЈУ “Опћа болница Прмаријус Др Абдулах Накаш”
 Никола Вулић, ОБ” Свети Лука” Смедерево
Постер презнтација:
 Ајла Куртовић ,Психијатријска болница Кантон Сарајево
 Данијела Симовић ,ОБ “ Студеница” Краљево
 Марија Петровић, Медицинска школа Ћуприја

ЗАКЉУЧЦИ III Националног Конгреса Уније удружења:















Акредитациони стандарди здравствених установа укључују само стандард процедура и
поступака за здавствену негу.
Овим стандардима није обухваћен основни стандард сестинске праксе - процесс здравствене
неге (директан рад сестре са болесником и за болесника у задовољењу његових основних
потреба) .
У здравственом систему овај значајан сегмент рада остаје невидљив и непрепознатљив, што
отвара питање о провери и мерењу квалитета здравствене неге у акредитованим
здравственим установама. Закон о здравственој нези који би регулисао ово поље рада још
увек није усвојен.
Струковне асоцијације би требало да уједине рад по питању тема виталних за очување
идентитета сестринске професије:
• да раде на изради стандарда праксе и примену јединствене терминологије здравствене
неге, како би се са папирне прешло на електронску документацију
• да преко Коморе медицинских сестара утичу на доносиоце одлука за решавање
стручних и професионалних питања.
Стандардизована документација здравствене неге треба да обухвати документовање свих
фаза у процесу неговања (утврђивање потреба за негом, планирање,пружање и процену
исхода неге (евалуацију), тако да она чини сет докумената.
Утврђивање потреба за негом би требало да се базира на процени самосталности болесника
за задовољење основних људских потреба (Теорији потреба Виргиние Хендерсон – (14
основних људских потреба)
За стандардизовану примену документације здравствене неге неопходна је примена
јединствене терминологије дефинисање минималног сета података за документовање
здравствене неге
Све набројане активности захтевају континуирану едукацију медицинских сестара у оквиру
свих сестинских асоцијација.

.
На иницијатив Уније удружења одржан је састанак са директором Коморе медицинских сестара и
техничара Кантона Сарајево, представницима Удружења здравствених радника „Медицинар“ из
Брчког, представницима здравствених установа из Македоније, Црне Горе, БиХ, председници
удружења чланица Уније и професорке Аристидова Светлана Николаевна, ФГБОУ ВО СЗГМУ им.
И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия , на коме се дискутовало о предлогу за одржавање
Балканског Конгреса.
Резултат дебате на задату тему је ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ о одржавању I Балканског конгреса
који ће организовати Унија удружења, Комора медицинских сестара и техничара Кантона Сарајево,
Удружење здравствених радника „Медицинар“ из Брчког, а суорганизатори здравствене установе
чији су представници учествовали на састанку.
Након потписивања Меморандума започело се са првим организационим корацима:
 I Балкански Конгрес одржаће се под мотом: Заједно на путу ка ка јасном професионалном
идентитету сестринства
 Предложена је пленарна тематика: Професионални идентитет медицинских сестара на
балкану у XXI веку
 Именован за модератора пленарне тематике Дипл.мед.сестра Драгица Стојановић



Договорена динамика и поступци за обезбеђивање предавача у оквиру пленарне тематике из
Балканских земаља
 Именовани први чланови Научно – стручног одбора : Доц.др сци.здравствених наука Хаџан
Коњо, проф. Аристидова Светлана Николаевна, ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург, Россия , Дипл.мед.сестра Драгица Стојановић, Мастер Оливера
Ђуровић,дипл.мед.сестра......
Унија ће упутити позив еминентнимa из области сестринства и медицинске науке за именовање у
Научно стручни одбор I Балканског Конгреса.

Сестре здравсствених установа Србије, релевантне институције и регулаторна тела имају прилику
да пред земљама балкана покажу заједништво и моћ уређења сестринске професије по потреби и
захтевима савременог сестринства.

Председник Уније удружења медицинских сестара и здравствених техничара Републике Србије
Радмила Јазић

