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ОБРАЗОВАЊЕ СЕСТАРА У СРБИЈИ
 „Јединствена улога медицинске сестре је

помагати појединцу, болесном или здравом, у
обављању оних активности које доприносе
здрављу, опоравку или мирној смрти, а које би 
појединац обављао самостално када би имао 
потребну снагу, вољу и знање“.

 Вирџинија Хендерсон



ОБРАЗОВАЊЕ СЕСТАРА У СРБИЈИ

 Сестринство је стручна делатност, која захтева 
континуирани развој, праћење и стално 
прилагођавање, засновано на научном посматарњу.

 Сестра је стално присутна код неге болесника, у 
свим фазама процеса пружања неге. 



ОБРАЗОВАЊЕ СЕСТАРА У СРБИЈИ
 Напори да се сестринство обогати сазнањима из 

других научних дисциплина само су логичан 
наставак развоја саме медицине и самог процеса 
здравствене неге.

 Улога коју је сестрама дала Светска здравствена 
организација захтева веће знање и већи степен 
образовања, што се поставило као задатак пред 
сваку земљу чланицу Светске здравствене 
организације.



ОБРАЗОВАЊЕ СЕСТАРА У СРБИЈИ

 Савремено сестринство карактерише повезивање 
медицинских сестара на светском нивоу и заједничко 
решавање кључних питања за сестринство. Општи 
тренд је да препоруке и решења везана за сестринство 
на светском нивоу постају важећа и обавезујућа у свим
земљама. 

 Модерно сестринство фаворизује едукацију као 
приоритет у професионалном животу медицинских 
сестара. Више и високо образовање медицинских 
сестара је приоритет модерних држава.



ОБРАЗОВАЊЕ СЕСТАРА У СРБИЈИ
 Успех рада медицинске сестре - квалитет 

здравствене неге, не зависи само од хуманости и 
способности савладавања савремене технологије. 
Он зависи и од трајне едукације медицинске 
сестре. Зато је данас, у временима свакодневних 
промена, неопходно окренути се напретку 
професије сестринства управо кроз трајно учење у 
програмима континуиране едукације.

 Проблеми савременог сестринства највише су 
видљиви у недовољном образовању и 
немогућности напредовања у струци. 



ОБРАЗОВАЊЕ СЕСТАРА У СРБИЈИ
 У нашој земљи постоји традиција у позиву 

сестринства и у неговању болесног и онога коме је 
неопходна помоћ.

 Још у XII веку у српским манастирима калуђери и
калуђерице су неговали здравствену културу и
васпитање, што је у то време било непознато на
дворовима Енглеске и других земаља западне
Европе.



ОБРАЗОВАЊЕ СЕСТАРА У СРБИЈИ

 Процес професионалног образовања сестара
почиње у Србији од 1860. године. 

 У Србији се 1952. године у Београду отвара прва 
државна Виша школа за медицинске сестре 
Југословенског црвеног крста, чиме почиње 
образовање сестaра на вишем нивоу.

 Виша медицинска школа у Земуну отвара се 1958.



ОБРАЗОВАЊЕ СЕСТАРА У СРБИЈИ
 У овом тренутку младима у Србији на располагању 

стоје 33 средње медицинске школе у којима им је 
понуђено шест усмерења: 

 медицинска сестра/техничар, 

 педијатријска сестра/техничар, 

 гинеколошко-акушерска сестра/техничар, 

 медицинска сестра-васпитач, 

 стоматолошка сестра и 

 здравствени неговатељ.
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Актуелно стање у високом школству

 АПРИЛ 2007 - АКРЕДИТОВАНА ВИСОКА 
ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У 
БЕОГРАДУ

 ЈУЛИ 2007 – АКРЕДИТОВАНА (ПРИВАТНА) ВИСОКА 
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
"МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ"

 АПРИЛ 2008 – АКРЕДИТОВАНЕ СТРУКОВНЕ 
СТУДИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ НА МЕДИЦИНСКИМ 
ФАКУЛТЕТИМА У КРАГУЈЕВЦУ И НИШУ

 АВГУСТ 2008-АКРЕДИТОВАНИ СТУДИЈСКИ 
ПРОГРАМИ ЗА СЕСТРЕ И БАБИЦЕ У ВИСОКОЈ 
МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ У ЋУПРИЈИ



ОБРАЗОВАЊЕ СЕСТАРА У СРБИЈИ
 Први степен образовања медицинских сестара подразумева 

академске и струковне студије. 

 Високошколско образовање сестара реализује се у оквиру 
академских студија у трајању од четири године на 
медицинским факултетима у Новом Саду и Косовској 
Митровици, После завршених академских студија стиче се 
звање дипломирани организатор здравствене неге и 240 
ЕСПБ. 

 Високо образовање на струковним студијама у трајању од три 
годин реализује се у оквиру медицинских факултета у 
Крагујевцу и у Нишу и у високим струковним школама. 
Струковне студије трају три године, после чега се стиче
звање струковна медицинска сестра и 180 ЕСПБ.



ОБРАЗОВАЊЕ СЕСТАРА У СРБИЈИ
 Други степен образовања медицинских сестара подразумева 

специјалистичке академске (60 ЕСПБ) и специјалистичке 
струковне студије (60 ЕСПБ). На овом степену образовања се 
појављују проблеми чије је решавање неопходно да би се 
струковним сестрама омогућила директна проходност у 
образовању до трећег степена, јер завршавањем струковних 
студија (180 ЕСПБ) и специјалистичких струковних студија 
(60 ЕСПБ) за упис на докторске студије недостаје 60 ЕСПБ.

 Постоје предлози о начину да се проблем превазиђе, онако 
како је то учињено у неким европским земљама, преко 
мастера на струковним студијама (120 ЕСПБ ), али и ако је 
недавним законским променама омогућен струковни 
мастер, он не нуди пролаз на докторске студије.
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Прописана листа звања

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ОСНОВНЕ

ОРГАНИЗАТОР ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ

СТРУКОВНА МЕД. СЕСТРА 

СПЕЦИЈАЛИСТА

ОСНОВНЕ

СТРУКОВНА МЕД. СЕСТРА

ДИПЛОМСКЕ

ДИПЛ. ОРГАНИЗАТОР ЗДР. НЕГЕ

ДИПЛ. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ

МАСТЕР

МАСТЕР СТРУКОВНА 

МЕД. СЕСТРА



ОБРАЗОВАЊЕ СЕСТАРА У СРБИЈИ
 Здравство у Србији, као и будућност сестринства, 

највише зависе од образовања медицинских 
сестара. Сестре у Србији ће се придружити 
сестринству Европе кроз едукацију кадрова, 
креирање самосталне здравствене политике и 
истраживање у области сестринства.

 Програм високог образовања медицинских 
сестара у Србији требао би да се континуирано 
развија, у складу са међународним стандардима и 
стандардима ЕУ. 



ОБРАЗОВАЊЕ СЕСТАРА У СРБИЈИ
 Медицинске сестре чине готово половину од укупног броја 

свих запослених у систему здравствене заштите и, према 
подацима Светске здравствене организације, пружају 70 
одсто услуга. 

 По болницама и домовима здравља широм Србије тренутно 
ради 50.415 медицинских сестара и техничара. У нашем 
здравственом систему једва једна од десет сестара има вишу 
или високу стручну спрему, док је законски минимум у 
Европској унији 30 одсто.

 Према подацима из регистра чланова Коморе медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије, 46.657 запослених 
има средњу стручну спрему, док вишу и високу стручну
спрему има тек њих 3.758. 



Образовање медицинских сестара

Средња школа

Виша или висока 
школа

10%

Графички приказ удела виших и високих 
медицинских сестара у укупном броју 

90%
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ПРОБЛЕМИ

 НА ПОЗИЦИЈАМА ГЛАВНИХ СЕСТАРА - СЕСТРЕ СА 
СРЕДЊОМ ШКОЛОМ И/ИЛИ САНИТАРНИ 
ТЕХНИЧАРИ, ЛАБОРАНТИ, ФИЗИО И РАДНИ 
ТЕРАПЕУТИ… 

 НИЗАК ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАТУС СЕСТАРА
 ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ЈЕ НЕВИДЉИВА, 

НЕДЕФИНИСАНА, ЗАВИСНА И ТЕШКО МЕРЉИВА
 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА НЕ ПРЕПОЗНАЈЕ 

СТРУКОВНЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ И СТРУКОВНЕ 
СЕСТРЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ НА ПРАВИ НАЧИН

 КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА НЕ ИЗДАЈЕ 
ЛИЦЕНЦЕ ЗА РАД СТРУКОВНИМ МЕДИЦИНСКИМ 
СЕСТРАМА



МОГУЋИ ПУТЕВИ КА РЕШЕЊУ
 Систематизација рaдних места, признавање 

дипломе високог образовања, прецизно
дефинисање назива нових занимања у 
номенклатури занимања; повећања коефицијента 
и промене висине зарада; 

 Већа подршка државе и надлежних министарстава 
у области њиховог рада и финансијска подршка 
државе, односно здравствених установа у 
стипендирању сестара које треба да се школују у 
оној мери у којој је то могуће.


