
 

 

               МЕЂУНАРОДНИ ДАН МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА – ТЕХНИЧАРА 

                                                      12. МАЈ 2017. ГОДИНЕ 

 

        Медицинске сестре -  глас за вођство 

       постизање одрживих циљева   развоја    

                                          

 

           Сваке  године  12. маја 

обележава се Међународни дан 

сестринства. На тај дан рођена је 

Флоренс Најтингел – оснивач 

сестринске професије и иницијатор 

реформе болница.Она се изборила да 

занимање медицинске сестре постане 

поштовано и цењено у свету.Ове године Међународно веће медицинских сестара 

акценат ставља на: „ Сестринска нега: глас који води за постизање одрживих 

развојних циљева“.Овогодишња кампања има за циљ да свима да шансу да на свом 

нивоу допринесу и препознају напоре које већ свакодневно чине да би ови циљеви били 

постигнути. 

      Сестринска нега се одувек бавила ширим детерминантама здравља: образовањем, 

приходом, полном равноправношћу, друштвеном средином,стратегијама одрживог 

развоја које умањују сиромаштво,загађење и др исходишне узроке болести. Према 

дефиницији ICN (Интернационални савет сестара):  

      „Сестринска нега подразумева самосталну или удружену заштиту болесних или 

здравих појединаца свих узраста,породица,група и заједница у свим 

окружењима.Сестринска нега обухвата промоцију здравља, превенцију болести и 

заштиту болесних, хендикепираних и људи на самрти.Остале важне улоге 

сестринске неге подразумевају заступништво и промоцију здраве животне 

околине, истраживање, учешће у обликовању здравствене политике, менаџменту 

система здравствене заштите и едукација као кључна улога сестара.“  



 

    Делокруг рада медицинске сестре – техничара у примарној здравственој заштити 

подразумева: 

1. Здравствену негу (остварено кроз збрињавање амбулантног пацијента) 

2. Медицинско технички рад 

3. Здравствено васпитни и едукативни рад 

4. Медицинска документација ( део сестринског рада) 

5. Истраживачки рад у сестринству 

 

      Медицинске сестре- техничари, чине веома важну карику у свим сегментима 

здравства.Циљ којим теже медицинске сестре – техничари је пружање здравствене неге 

корисницима здравственог система по савременим принципима,континуирано 

усавршавање,образовање,професионалност,организација и ефикасност у раду.Данас 

сестре у свету и код нас се школују и имају високо – факултетско 

образовање,магистрирају и имају звања доктора наука.Користећи знање и ентузијазам 

читаве сестринске професије водимо наше друштво ка бољем здрављу. 

 

 

 

  Дана:12.05.2017. год.                                               Драгана Васиљевић  

                                                Специјалиста струковна медицинска сестра – јавно здравље 

                                                             ___________________________________________ 

                


