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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОГРАНАК ВОЈВОДИНА КМСЗТС
ЗА 2009. ГОДИНУ

У току 2009. године у Огранку Војводина КМСЗТС је у Именик чланова КМСЗТС
уписано је 985 чланова, те данас број регистованих члланова износи 16887
здравствених радника чији подаци су обрађени кроз базу података . Сви регистровани
чланови уписани су у књиге – Именике и заведени у електронску базу података. Свима
су издата решења о упису. Постигли смо динамику уписа која подразумева да сваки
подносилац захтева за упис у Комору аутоматски по пријему захтева буде извештен
уколико му је документација некомплетана тј. спорна, а да на уредне захтеве за
учлањење одговоримо у року до седам дана доставом решења о упису новом члану
КМСЗТС.
У истом периоду Огранак Војводина је свој рад првенствено базирао на пословима
издавања лиценци. Огранак Војводина је до сада издао 16.191 лиценцу. До данашњег
дана дистрибуирано је 16.000 лиценци здравственим радницима уписаним у Именик
Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Војводина.
У фебруару месецу рад Огранка Војводина представљен је у часопису „Medicom“ – где
смо покушали да приближимо чланству рад Коморе и уједно и разјаснимо недоумице
са којим се срећемо у свакодневном раду.
Такође 19.02. 2009. послат је допис централи Коморе у знак протеста на решење
Министарства здравља о формирању посебне радне групе за здравствену негу и на
основу захтева централе као члана радне групе испред Огранка Војводина предложена
је ВМС Оливера Ботић, главна сестра ГАК-а КЦ Војводине.
У априлу месецу у сарадњи са правником Коморе послат је допис школама и
предшколским установама на територији АП Војводина са упутством за подношење
захтева за издавање лиценце за њихове сестре, обзиром да пре тога нисмо имали јасан
став о томе.
Такође у априлу месецу примљен је извештај заменика дисциплинског тужиоца из
Огранка Војводина о истражној радњи у Дому здравља Ковин.
Како је Здравствени савет РС формиран 18.03.2009. год., у овом делу Огранак
Војводина није могао да изврши све планиране активности тј. успостави потпуну
сарадњу са овим телом; но уложен је значајан труд да управо стручним асоцијацијама и
здравственим установама са територије АП Војводине пренесемо сазнања која смо
имали по овом питању, да их упознамо са значајом КМЕ и потрудимо се да разбијемо
одређен страх и недоумице код чланства колико ће бити у могућности да одговори
захтевима овог процеса. Током априла месеца обавештене су све здравствене установе
на територији АП Војводина о формирању Здравственог Савета РС и 19.06.2009.
послати су дописи на адресе здравствених установа о „Јавном позиву за пријављиваље
програма континуиране едукације здравствених радника и здравствених сарадника“
који је објавио здравствени Савет РС дана 18.06.2009. у дневним новинама, као и

обавештења - у септембру месецу где и како се могу преузети информације о
објављеним списаковима акредитованих скупова .
Извршни одбор Огранка Војводина је након своје редовне седнице одржане 24.09.2009.
године доставио директору, управном одбору и колегијуму председника ИО КМСЗТС
захтев да у складу са чланом 8. Закона о коморама здравствених радника, КМСЗТС
покрене иницијативу за допуну Правилника о ближим условима за издавање,
обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника; тачније
члана 13. овог правилника који није предвидео да се рок за испуњавање услова за
обнављање лиценце продужава за период у којем је здравствени радник власник
лиценце био незапослен или је по сличном основу имао прекид у обављању послова
здравственог радника.
О свом пословању Огранак Војводина на месечном нивоу (до петог у месецу) редовно
доставља финансијски извештај централи КМСЗТС, сваког 25-тог статистику броја
уписаних чланова у Именик Огранка Војводина. Поред редовних извештаја свим
органима КМСЗТС благовремено смо достављали све од огранка тражене податке.
У јуну и новембру месецу 2009. године над радом нашег огранка извршени су редовни
надзори што подразумева увид и контролу комплетне финансијске документације,
именика и досијеа чланова КМСЗТС , у деловоднике свих врста, путне налоге, одлуке
Извршног одбора Огранка Војводина КМСЗТС.
Чланови Скупштине КМСЗТС из Огранка Војводина делегирани за рад у телима
коморе, пружили су свој максимум код учешћа у раду свих одбора и помогли да се
послови у складу са законском регулативом о делокругу рада коморе успешно започну
или изврше.
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