
 

Дом здравља Обреновац-континуирана едукација  здравствених 
радника са  средњом, вишом и високом стручном спремом - 
основне струковне студије,2010/2017. 

 

Од 2010. године  у Дому  здравља  Обреновац спроводи се  поступак континуиране 
едукације за здравствене раднике са средњом, вишом и високом стручном спремом-
основне и специјалистичке струковне студије.  
Спровођење  континуиране едукације дефинисано је Правилником о ближим условима  за 
спровођење континуиране едукације за здравстевне раднике и здравстевне сараднике.  

Поступак издавања обнављања и одузимања лиценце за рад  дефинисан је Правилником о 
ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора 
здравствених радника. 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.  

Здравствени радници  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 унапређења знања и вештина.Здравствени радници стављају 
здравље, сигурност и добробит корисника здравствених услуга у центар своје професионалне 
пажње. 

Скуп  различитих облика образовних активности, које служе да се одржи, развије или 
повећа  ниво знања, вештина и професионалних  достигнућа, опште прихваћених од стране 
стручне и научне  јавности, назива се континуирана едукација- КЕ. Циљ КЕ је да прошири  
стручна знања, да  омогући стицање практичних вештина, да примени и прати трендове у 
процесу здравствене неге  на примарном, секундарном  и терцијарном нивоу здравствене 
заштите, и да  квалитет рада подигне на виши ниво.  

Циљ спровођења програма КЕ јесте да  се здравстевним радницима обезбеди да   најновија 
знања, вештине и најсавременије методе лечења буду пренесени кроз  облике интерног 
усавршавања унутар матичне установе или кроз облике  екстерног усавршавања у другим 
установама или на стручним скуповима. 

 

 



 

Медицинска струка у процесу континуиране  едукације мора бити ослобођена 
комерцијалне подршке бројних фармацеутских кућа и произвођача медицинске опреме. 
Упркос захтевима многих  комора  здравстевних радника у свету, да се програмски 
садржаји КЕ  ослободе комерцијалних интереса, бројни организатори КЕ и даље намећу 
одређене теме како би привукли комерцијалне спонзоре, који би доделили средства за 
програме наставе која подржава њихову маркетиншку стратегију. Тако КЕ, ослоњена на 
финансирање из фармацеутске   индустрије, превише настоји да промовише уски круг 
производа и тиме занемарује ширу област образовања и алтернативне стратегије, као што 
су, комуникација и превенција. 

Поступак процене квалитета –акредитацију програма континуиране едукације врши 
Здравствени савет Србије. Видови континуиране едукације су конгрес, симпозијум, курс, 
семинар,  стручни састанак, тест,објављивање стручних радова у стручним 
часописима,здравстевне специјализације, постдипломске студије, студијски боравак. 

Континуирана едукација подразумева активно и пасивно учешће у програмима 
континуиране едукације.  Сваком учеснику континуиране едукације  организатор издаје 
потврду о присуствовању акредитованом програму континуиране едукације. Организатор  
доставља извештаје о одржаним акредитованим програмима континуиране едукације 
Здравственом савету и надлежним коморама на прописаним обрасцима. 

У складу са Правилником о ближим условима за спровођење континуиране едукације  у 
ДЗ Обреновац спроводи се поступак континуиране едукације за здравстевне раднике са 
средњом, вишом и високом стручном спремом-основе и специјалистичке струковне 
студије. Циљ акредитованих  програма континуиране едукације,   је унапређење стручних 
знања и вештина, што ће допринети  унапређењу квалитета рада. За здравствене раднике 
са средњом, вишом и високом стручном спремом-основе и специјалистичке струковне 
студије, кроз програме КЕ обезбеђен  је  довољан број бодова за релиценцирање.  
Остварена је  значајна уштеда, у финансијском смислу, како за установу, тако и за 
појединца. Значајно су смањени изостанци са     посла. Присуствовање едукацијама 
екстерног карактера дозвољено је када за то постоји оправдани разлог-актуелност садржаја 
програма едукације или  представљање сопствених стручних радова. 

Тим здравствених радника,  аутора  акредитованих стручних радова  има вишегодишње 
искуство у  припремању, писању и презентацији  стручних радова. Стручне радове за 
програм КЕ за запослене са средњом, вишом и високом стручном спремом-основне 
струковне студије, припремају један мастер јавног здравља, 6 медицинских сестара које су 
дипломирале на струковним специјалистичким студијама, 3 медицнске сестре које су 
дипломирале на  струковним специјалистичким студијама, једна медицинска сестра 
студент на основним струковним студијама и 3 медицинске сестре са средњом стручном 



спремом. Радови  приказани кроз програме КЕ садрже висок  ниво стручних знања из 
области сестринства и других профилских области.  Иза нас  је осам програма КЕ, са 164 
акредитована стручна рада.Наше програме КЕ, у протеклих осам година, прошло је више 
од  9 000 полазника.  

Дугогодишње спровођење програма КЕ здравствених радника са средњом, вишом и 
високом  стручном спремом,  у Дому здравља Обреновац, допринело је унапређењу 
стручних знања, вештина,   квалитета  рада,  и омогућило испуњење услова за 
релиценцирање   
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