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Циљ рада 

 

• 1.Полазницима стручног састанка приказати  значај  

спровођења континуиране едукације  здравствeних 

радника, на нивоу здравствене установе 

 

• 2.Полазницима стручног састанка приказати искуства у 

спровођењу поступка континуиране едукације у ДЗ 

Обреновац  

 

 



• КМЕ је скуп образовних активности које служе да се 
одржи, развије или повећа знање, вештине и 
професионална достигнућа и односи кoje здравствено 
особље користи да пружи услуге пацијентима, јавности 
или професији.  

• КМЕ представља скуп знања и вештина опште признатих 
и прихваћених од стране стручне јавности у оквиру 
основних медицинских наука, клиничке медицине и 
пружања здравствене неге. 

• Континуирана едукација има задатак да прошири ниво 
знања и омогући стицање практичних вештина, да 
примени и прати трендове у процесу здравствене неге  на 
примарном, секундарном  и терцијарном нивоу 
здравствене заштите 
 

 

 



• Кроз систем КЕ обезбеђује се да најновија знања и 
најсавременије технике лечења буду пренесене кроз 
допунски и стални облик интерног (усавршавања унутар 
матичне установе) или екстерног (усавршавања у другим 
установама или на стручним скуповима итд.) лекарима и 
медицинским сестрама, и има за циљ да подигне ниво 
стручног знања и унапреди квалитет здравственог 
збрињавања у свим облицима здравствене заштите и 
свакодневној пракси. 

• Најраспрострањенији начин преношења знања је преко 
различитих семинара, стручних скупова и курсева, чији 
полазници, у зависности од нивоа и обима презентираних 
знања као и постојања провере стечених знања, добијају 
одређени број поена (бодова) који се евидентирају и 
сабирају са претходно стеченим. Сваки здравствени 
радник има обавезу да у одређеном временском периоду 
сакупи одговарајући број поена (бодова) како би могао да 
обнови лиценцу и настави са обављањем своје праксе. 
 



• Бројни аналитичари из ове области, сматрају да 
медицинска струка у процесу медицинске едукације мора 
бити ослобођена комерцијалне подршке бројних 
фармацеутских кућа и произвођача медицинске опрем.  

• Наиме фармацеутски произвођачи давањем високих 
награда лекарима-предавачима усмеравају организаторе 
КМЕ да ангажују, консултанте или предаваче, по њиховом 
избору, што иде на уштрб образовања. 

 

• Упркос захтевима многих лекарских комора у свету да се 
програмски садржаји КМЕ морају ослободити 
комерцијалних интереса, бројни организатори КМЕ и 
даље намећу одређене теме како би привукли 
комерцијалне спонзоре, који би доделили средства за 
програме наставе која подржава њихову маркетиншку 
стратегију. Тако КМЕ, ослањена на финансирање 
индустрије превише настоји да промовише уски круг 
производа и њиме занемарује ширу област образовања и 
алтернативне стратегије као што су комуникација и 
превенција. 

  
 



Лиценца 
• У Службеном гласнику  бр. 119-2007. објављен је 

Правилник о ближим условима за издавање и обнављање 
или одузимање лиценце члановима комора здравстевних 
радника 

  

• Издавање, обнављање и одузимање лиценце је поступак 
који спроводи надлежна комора ради утврђивања стручне 
оспособљености здравствених радника за амосталан рад 

    У марту месецу 2009. Комора медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије, издала је  Лиценце за рад 
медицинским сестрама и зравственим техничарима,  У 
Дому здравља Обреновац. 

    Лиценца је  јавна исправа којом се доказује стручна 
оспособљеност здравственог радника за самостално 
обављање здравствене делатности у Републици Србији.  

     Решење о издатој, обновљеној или одузетој лиценци 
доноси директор надлежне 

     коморе. 
 

 



Лиценца-издавање 

 

 

• 0 лиценца-после положеног стручног испита,по 

поднесеном захтеву, надлежној комори 

• Лиценца се издаје на период од седам година 

• Решење о издатој, обновљеној или одузетој лиценци 

доноси директор надлежне коморе. 



Лиценца-поступак обнављања лиценце 
 

Лиценца се може оновити, ако је здравстевни радник у 

периоду важења лиценце, у поступку Ке стекао 140 бодова, 

 кроз садржаје акредитованих програма КЕ 

 

Број акупњених бодова у једној години не може бити мањи 

 од 10 

 

Ако здравстевни радник по истеку лиценцне године  нема 10 

 бодова, мора полагати лиценцни испит 

 

 Незапослени здравстевни радници и радници на дужем боловању, 

 као и радници којима мирује радни стаж нису у обавези да 

 сакупљају бодове ( потребан доказ) 



Лиценца-поступак одузимања лиценце 

• Лиценца може бити одузета привремено и трајно, у складу 

са Правилником 

•  Привремено-ако није обновио лиценцу 

• Ако начини стручну грешку 

• Трајно- ако је правоснажно осуђен на казну затвора збо 

тешког кривичног дела против здравља људи 

•  Здравстевни радник коме је одузета  лиценца, предходно 

издатиу мора вратити, надлежној комори 

• О одузетој лиценци, комора обавештава послодавца и 

филијалу РФЗЗО 



• У Службеном гласнику  бр. 1о7-2005. ; 72-2009; 

објављен је Правилник о ближим условима за 

спровођење Ке за здравствене раднике и сараднике, 

којим  су утврђени врста,програми, начин, поступак и 

дужина трајања КЕ, установе и удружења која могу 

спроводити поступак КЕ, критеријуми на основу 

којих се врши акредитација програма КЕ, ко врши 

акредитацију и по којим критеријумима,  које 

пропозиције  мора испунити предавач акредитованог 

програма. 

 



• Здравствени радници и здравствени сарадници  имају  

право и дужност да у  току рада стално прате развој 

медицинске, стоматолошке, фармацеутске науке, као и 

других одговарајућих  наука и да се стручно 

усавршавају ради одржавања и унапређења квалитета 

свога рада ( Чл. 2. Парвилника  о ближим условима за 

спровођење КЕ за здравстевне раднике и здравствене 

сараднике,Сл. гл. РС бр.107/05, 72/09_др- закон, 88/10, 

99/10, 57/11,119/12,45/13-др закон,93/14 и 96/15).  

•   

 



• Концепција и план  континуиране едукације  допуњује се и 

мења у односу на нове законске одредбе и растуће потребе 

савремене медицине 

 

• Садржаји КЕ 

 



Континуирана едукација подразумева 

Активно и пасивно учешће на стручним састанцима, 

семинарима, симпозијумима, курсевима и конгресима 

 

Објављивање научних и стручних чланака у стручним и 

научним часописима-публикацијама 

 

Решавање тестова 

 

Студијски боравак 

 

Усавршавање у оквиру последипломских студија 

и здравствених специјализација 

 
 



 Поступак процене квалитета  

програма КЕ 

• Процену квалитета програма  КЕ- акредитацију, обавља 

Здравствени савет Србије, четири пута годишње, по 

основу поднетих захтева за акредитовање програма КЕ 

 

• Поступку кредитације предходи  јавни позив ЗС Србије, 

објављен на е-страници ЗС и надлежних комора 

 

• Надлежност коморе утврђује се према степену образовања  

предавача КЕ и према цињној групи 

 

 

 

 



 Поступак процене квалитета-

акредитација  програма КЕ 

• ЗС Србије шаљу се пријаве за  акредитацију програма 

•   

• ЗС Србије одређује изглед, садржај и образац пријаве 

 

• Вредновање програма КЕ врши  ЗС Србије одређивањем 

одговарајућег броја бодова, за сваки програм 

  

• Одлука о акредитацији  објављује се  на Е-страници ЗС 

Србије и надлежних комора 



Акредитација програма врши се ако 

• Програм усавршава знања, вештине и  стручност 

полазника 

• Се заснива на  најновијим знањима и достигнућима струке 

• Обрађује теме од већег социо-економског значаја 

• Доприноси унапређењу квалитета стручног рада 

дефинисане циљне групе 

• Је јасно дефинисана тема и циљна група по основу 

стручне спреме, врста Ке, садржај,сатница, предавачи, 

стручне референце 

•  Је програм Ке одобрен од стране стручног тела 

организатора програма 

• Је предавач лице  са најмање 5 година стажа и ако има 

степен стручне спреме најмање као и слушаоци програма 



Организатор програма Ке 

  

• Здравстевна установа- државне и приватне 

 

• Образовна установа-факултети, школе 

 

• Струковна  удружења 

 

• Коморе 

 

• Агенцијаза лекове и медицинска средства 

 

• Агенција за акредитацију здравстевних установа 

 

• Управа за биомедицину 
 



Услови за спровођење КЕ 

• Организационо-технички услови 

 

• Адекватан простор, са техничком подршком 

 

• Сиситем евиденције присуствовања програмима Ке 

 

• Систем провере знања(за курсеве, семинаре) 

 

• Систем евалуације стручног скупа( осим за стручн е састанке) 

 

• Систем за чување документације у времену од  седам година 



Обавезе организатора 

• Спроводи евалуацију програма КЕ(курс, симпозијум, 

конгрес),осим за стручне састанке 

 

• Доставља извештаје о одржаним програмима КЕ коморама 

и ЗСС-поштом и у е-форми, на обрасцу који је дефинисан 

Правилником о ближим условима за спровођење КЕ за 

здравствене радникеи сараднике 

 



Казнене одредбе 

 

    Уколико организатор  на прописан начин не достави 

извештај о спроведеном поступку КЕ, Закон предвиђа 

казнене мере 

 

• Не може спроводити програм КЕ и 

 

• Не може да акредитује програме КЕ шест месеци од дана 

одржавања програма, за који није доставио прописане 

извештаје  надлежној комори и ЗСС 



Облици КЕ-конгрес 

• Конгрес-домаћи, међународни 

 

• Међународни конгрес- мора  у научном и стручном 
одбору, да има најмање пет истакнутих стручњака из 
иностранства и најмање четвртину предавача из 
иностранства, од укупног предвиђеног броја прадавача 

• Траје најмање 12 сати или два дана 

• Вид КЕ на коме се представљају  научна и стручна 
предавања у пленуму  

• Износе се новине у неким областима приказују резултати 
научних истраживања 

• Одређују  стратегије и смернице за даљи рад   

 



Облици КЕ-симпозијум 

• Симпозијум-домаћи, међународни 

 

• Међународни симпозијум- мора  у научном и стручном 

одбору, да има најмање два истакнутиа стручњака из 

иностранства и најмање четвртину предавача из 

иностранства, од укупног предвиђеног броја прадавача 

• Траје најмање 6 сати  

• Вид КЕ, где се једна тема  обрађује мултидисциплинарно 



Облици КЕ-курс 

• Курс 

 

• Вид КЕ у оквиру које  се преносе знања и вештине, радом 

у групи која не сме бити већа од 50 лица, вештине чине 

50% предвиђене дужине трајања курса, 



Облици КЕ-семинар 

• Семинар-вид КЕ, где се теоријски обрађује једна тема, где 

је неопходна дискусија у трајању од 30% предвиђеног 

времена, за едукацију(интерактивно учење, предавач-

слушалац) 



Облици КЕ-курс,семинар 

• Национални-међународни 

 

• Међународни курс-најмање четвртина предавача из 

иностранства 

 

• Трају најмање 3 сата 



Облици КЕ-студијски боравци 

• Подразумева боравак у здравстевним и образовним 

установама здравстевне струке ради додатне едукације или 

упознавања организације рада 

 

• Спроводи се под надзором ментора, именованог од стране 

установе у којој се спроводи студијски боравак 

• Доказује се потврдом издатом од стране  директора 

установе 



Облици КЕ-стручни сатанак 

• Спроводи се путем предавања 

• Траје  један или два часа, зависно од категорије ( I или II 

категорија) 

• У току једног дана може се присуствовати  највише на два 

стручна састанка 



Облици КЕ- публикације 

• Објављивање  научних  радова у  стручним часописима 

 

• Здравствени радник, који има објављен рад у стручном 

часопису,подноси захтев надлежној комори, која бодује 

рад у складу са  правилником 



Облици КЕ- у писаној или е- 

форми 
 

 

• Тест у писаној и е- форми 

 

•  Траје  од 2-5 сати, зависно од броја питања у тесту 

       ( 20,30,40,50) 

•  У току једног дана полазник може  присуствовати на 

највише два теста 



Облици КЕ-усавршавањем у оквиру 

постдиплоских студија и специјализације 

 

 

 

• Подразумева  стручно усавршавање у оквиру 

постдипломских студија и специјализација 

 

 

• Вреднује се бодовима на годишнјем нивоу- 10 бодова 



Облици КЕ- за слабовиде,слепе и 

глуве 
 

 

 

• Сви облици КЕ могу се спроводити за лица која су 

слабовида, глува и слепа, на Брајевом писму или 

знаковном писму , уколико су испуњени сви технички 

услови, за овакве  едукације 



Потврда- сертификат 

• Документ којим се потврђује учешће на  акредитованом 

програму  у оквиру КЕ 

 

• Потврду-сетификат издаје организатор 

 

• На захтев коморе, потврде о учествовању на  

акредитованим програмима  КЕ, здравстевни радник мора 

доставити  комори 



 

 

• Медицинске сестре  стављају здравље, сигурност и 

добробит корисника здравствених услуга у центар 

своје професионалне пажње. 

 



Програм КЕ унутар установе-Дом здравља 

Обреновац 

• На иницијативу Главне сестре  Дома здравља 

Обреновац,Стручни  Колегијум главних сестара служби 

Дома здравља Обреновац, на редовном састанку,  1.6.2009. 

донео је одлуку да се у Дому здравља Обреновац , 

организује програм континуиране едукације за  запослене 

раднике медицинске струке, са средњом и вишом 

стручном спремом. 

• Eкономски моменат- бенефит 

 



Програм КЕ 

• Први Програм Ке  за запослене са средњом и вишом 

стручном спремом  започео је  13.1.2010. и био је 

најамбициознији, од свих потоњих, јер је  постојао 

програм за све стручне профиле са  средњом и вишом 

школом. 

 





















Координатор за континуирану едукацију 

 

 

• За спровођење програма КЕ, за запослене са средњом , 

вишом и високом СС,  именован је координатор и то је 

Главна сестра установе. 

 



• Координатор   руководи и прати програме КЕ ,кроз 
припрему програма. 

Припрема програма подразумева  

•  Дефинисање тема програма 

•  Одабир предавача,  

• Консултација и помоћ при изради сажетка, обрађивање  
образаца за  пријаву стручног састанка, 
курса,рецензија,штампање, слање рада на увид   Стручном 
савету дома здравља,  паковање и слање  на акредитацију   
Здравстевном савету Србије  

• Праћење е- странице Здравственог савета Србије, ради 
информација у вези са поступком акредитације 

 



По добијеној акредитацији 

• Израђује  План КЕ  

• Креира и штампа  сертификате,  

• Поставља  Програма КЕ  на  е- страницу  дома здравља 

• Шаље писана обавештења свим службама и здравственим 
станицама 

• Организује и прати  реализацију  Програма  КЕ  

• Ажурира  и прослеђује  писане и е-  извештаје о спроведеној  
континуираној едукацији , за сваки програм засебно,Комори 
медицинских сестара и здравствених техничара Србије и 
Здравственом савету Србије 

• Архивира Извештаје о спроведеној КЕ, у електронској  и папирној 
форми 

•   
 



• Припрема програма-започиње  у септембру текуће године, за наредну 

годину, по  основу 

• Oдабира тема- на Колегијуму главних сестара,  Главна  сестра 

установе  представља теме, договор је увек могућ. Теме су  из  области 

везане  за рад медицинских сестара и осталих стручних профила  са 

средњом, вишом и високом стручном спремом.  

• Теме по Програму Ке   имају задатак да прикажу новине у струци 

,позитивна и поучна  искуства из рада,или да обнове  и прошире 

постојећа  знања. 

• Теме  у  Програму КЕ, се бирају  из области сестринства уопштено, 

здравственог васпитања,  сестринских интервенција,  искустава у 

раду, која имају поучан карактер, законске регулативе, дакле из 

области  за које се процени да су актуелне 

 



Наслови  тема унутар Програма КЕ 

 
Заштита пацијената и професионално изложених лица од јонизујућег 

зрачења 

Значај правилне припреме материјала у стоматологији 

Припрема пацијената за лабораторијске анализе 

Планирање породице и контрацепција 

Гојазност као фактор ризика за хипертензију код радника ТЕ- 

Морава,Свилајнац 

КУРС-Сестринске интервенције и писане  процедуре  у Општој  

медицини-Дом здравља Обреновац 

Организација и рад сестринске службе у ванредним условима 

Реализација здравстевно васпитних програма у осмогодишњим и  

средњим школама ГО Обреновац 

  

 



• За осам година постојања  Програма КЕ за запослене 
са средњом, вишом и високом сс полазницима 
Програма Ке у Дому здравља Обреновац, 
представљено је 164 стручна рада, акредитована код 
Здравственог савета Србије, ниво стручног састанка и 
курса 

• Кроз Програме КЕ у ДЗ Обреновац,сваки запослени  са 
средњом, вишом и високом стручном спремом , могао 
је у протеклих  осам година, проширити и обновити 
своја стручна знања и обезбедити , за сваку лиценцну 
годину,  довољан број бодова за релиценцирање. 

• Кроз програме КЕ у ДЗ Обреновац прошло је више од 
9000 полазника. 

 

 



     Стручне радове  пишу, 1 мастер јавног здравља, 6 сестара 

које су дипломирале  на струковним специјалистичким 

студијама-јавно здравље, 1 струковни физиотерапеут, и 

лаборант  3 струковне медицинске сестре,1 студент 

основних струковних студија, 3 медицинске сестре  са 

средњом школом 

• Рецензенти 

• Предавачи су  све главне сестре служби,  као и остали 

запослени за које Колегијум главних сестара и  

Координатор сматрају да поседују капацитете да  буду 

предавачи. 

 

 



• Није тешко увидети какав бенефит имају запослени, 

којима је овај програм намењен, као и колика је уштеда 

Дома здравља Обреновац,  у финансијском смислу, у 

смислу изостанака са посла...  

 



• Присутни смо на едукацијама  

екстерног карактера, када  

проценимо да за то постоје 

оправдани разлози 

 



• Присуствовати поменутим 

едукацијама  само зарад сакупљања 

бодова за релиценцирање, није нам  

потребно 



Закључак 

• Здравстевни радници имају право, али  и обавезу да у току 
рада прате развој, медицинске, стоматолошке, 
фармацеутске науке, као и да прате  научна кретања у 
области   здравствене неге и да се стручно усавршавају  
ради одржавања и унапређења квалитета свога рада 

 

• Осмогодишње спровођење поступка Ке у  Дому здравља 
Обреновац, представља пример добре праксе, којим   је  
запосленима  са СС, ВСС, и ВС  обезбеђено да  активним 
или пасивним учешћем  у програмима КЕ  подигну ниво 
квалитета својих знања и вештина, да обезбеде услове за 
релиценцирање и да се коректно  односе према 
финансијским  ресурсима дома здравља. 
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