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ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ СРБИЈЕ 

 

ЦЕНТРАЛНО  РАДНО ТЕЛО ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА КЕ 

Председнику Проф. др Сандра Шипетић Грујичић 
 
 
Поштована, 
 
Поводом  Вашег дописа бр.110-00-01/2012-01 од 19.01.2012.год. а који се тиче измене и допуне 
Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима 
комора здравствених радника Србије, као и изменама и допунама Правилника о ближим 
условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике, КМСЗТС је на 
седници од 24.01.2012. год.  разматрала пристигле предлоге и након усвајања упућујемо Вам 
на разматрање 4 усвојена предлога: 
 

1. Потребан број бодова у једној календарској години треба заменити са 
досадашњих 24 на 12, и то на тај начин што се интерни бодови не сакупљају у 
току једне календарске године већ се они признају из процеса рада.  
Образложење:Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије на 
данашњи дан има 82440 активних чланова (који су у радном односу). Анализом 
пристиглих података установили смо да је, у просеку, сваки члан Коморе стекао око 14 
(тачније 13,71) бодова на годишњем нивоу у поступку континуиране едукације. 
Анализирајући настали проблем, као и у разговорима са нашим чланством на свим већим 
скуповима на којима смо присуствовали констатовано је да је први проблем у 
испуњавању услова за обнављање лиценце тај што здравствене установе не организују 
довољан број интерних едукација за здравствене раднике, а редовне обуке здравствених 
радника за рад на новој опреми, као и процедуре које примењују у оквиру процеса рада 
у здравственим установама, итд. нису одредбама позитивних прописа предвиђени као 
врста континуиране едукације коју је могуће акредитовати. Напомињемо да је пракса у 
великом броју земаља Европске уније да здравствени радници половину континуиране 
едукације остварују кроз процес рада у  здравственим установама.              
Други проблем на који наилазе чланови наше Коморе је тај што поједине здравствене 
установе својим запосленим здравственим радницима наплаћују новчане износе за 
учешће на интерним едукацијама које организују, правдајући наведено трошковима 
организовања скупова, као и улагањем материјалних средстава у инвестиционе пројекте 
оснивања и опремања едукативних центара. У складу са напред наведеним, прекршена 
је законска обавеза послодавца да запосленом здравственом раднику обезбеди стручно 
усавршавање (специјализација и уже специјализације и континуирана едукације) према 
плану стручног усавршавања здравствених радника у здравственој установи, обезбеди 
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плаћено одсуство за континуирану едукацију, као и да сноси трошкове стручног 
усавршавања здравствених радника и ове здравствене установе се могу наћи на удару 
закона. 
Следећи моменат јесте да здравствени радници сами сносе материјалне трошкове за 
учешће на програмима екстерне едукације, којом приликом организатори програма 
континуиране екстерне едукације наплаћују здравственим радницима високе износе 
котизација, а који износи нису сразмерни платежној моћи здравствених радника са 
средњим или вишим степеном стручне спреме. 
 С друге стране, медицинске сестре и здравствени техничари никада нису били предмет 
интересовања фармацеутских и других великих компанија, из ког разлога наши чланови 
немају могућност остварења спонзорства за учешће на оваквим скуповима. 

 
2. Максимална цена једног бода за стручне састанке не сме бити већа од 100 дин.  

Образложење: На основу анализе података коју смо добили из нашег ИС, чланови наше 
коморе су највише поена скупили управо на овим састанцима, а који за организаторе 
представљају најмање финансијско улагање а највећу профит имаju управо од ових 
скупова. Имајући у виду да КМСЗТС према својим правним актима (Правилник Фонда 
узајамне помоћи) врши суфинансирање организатора KE у процесу КЕ, сматрамо да не 
постоје реалне потребе да цене котизација стручних састанака буду веће од 
предложене. 
 

3. Променити одлуку ЗСС којом је онемогућено мед.сестрама и здравственим 
техничарима да буду едукатори лекарима из области медицинских вештина у  
свакодневном раду. 
Образложење: Ова одлука је спречила велики број лекара да учествују на разним 
облицима КЕ (најчеђће на конгресима и симпозијумима) али и у матичним 
организацијама. Наш став је да ако већ заједно раде, лекари и здравствени техничари 
требају имати знање и поседовати вештине које су изузетно значајне у тимском раду, а 
управо вештине се могу стећи у оквиру програма КЕ акредитованих у КМСЗТС. Постоји 
такође и иницијатива да се за едукаторе узимају само особе из истих профила (пр. 
Сестре едукују сетре, лаборанти-лаборанте, итд), али сматрамо и да оваква иницијатива 
представња корак назад у унапређењу професије јер сви тежимо ка 
мултидисциплинарном приступу послу. 
 

4. Омогућити учесницима програма КЕ да у току једног дана могу присуствовати 
већем броју облика КЕ. 
Образложење: Ваша одлука да се у току једног дана не могу одржавати више програма 
КЕ односно да слушалац не може присуствовати више од једном облику КЕ, у стварности 
се показала као контрапродуктивна јер је изазвала нежењене ефекте: већи број 
излазака са посла (сукоб са руководством установе), већи број наплата котизације (већи 
финансијски губитак), смањен број слободних дана због померања предавања за 
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викенде итд. Сматрамо да ову одлуку која је донета из неких других побуда и разлога и 
која има своје практично значење морамо променити у интересу свих здравствених 
радника. 
 

5. Што се тиче Вашег предлога за иницијативу одржавања бесплатних програма КЕ, 
КМСЗТС је већ почела да у сарадњи са стручним асоцијацијама одржава бесплатне 
програме КЕ (у овој години је планирано 4 пута у свим огранцима – укупно 24), али 
сматрамо да је пожељно да се и организатори КЕ обавежу добијањем акредитације на 
одређен број бесплатних едукација. 
 
За додатне информације стојимо Вам на располагању. 
 
С поштовањем, 
 
             

  Директор КМСЗТС 
                    Драган Шашић с.р. 
  


