
У Новом Саду одржан je састанак  

Европског удружења студената сестринства 

 

 

На Медицинском факултету у 

Новом Саду, од 24 – 28. октобра 

2012. године одржан је  Годишњи 

састанак Европског удружења 

студената сестринства (ЕНСА). 

Представници 12 европских земаља 

су током четири дана дали велики 

допринос развоју и унапређењу 

сестринске професије. Ове је године 

било дупло више посетилаца него 

претходних година а на овом су 

састанку учествовали представници 

Велике Британије, Шведске, Данске, Норвешке, Финске, Холандије, Немачке, Пољске, 

Хрватске, Кипра, Турске и Србије. Главна тема састанка била је  „Безбедна сестринска 

пракса и опрезност при раду“. Сигурност пацијента је актуелан проблем у сестринској 

пракси и здравственим системима  свих европских земаља. ЕНСА је препознала да је за 

решење овог проблема неопходан висок ниво едукације медицинских сестара, која 

тренутно  није конзистентна у целој Европи. Према досадашњим истраживањима 

закључено је да се повећањем броја  високообразованих сестара за 10 %  смањује 

смртност пацијената за 7% (РН4ЦАСТ). Увођење здравствене неге засноване на 

доказима је процес  професионализације, чиме се доприноси повећању квалитета 

спровођења процеса здравствене неге и сигурности пацијената. Овај вид здравствене 

неге може да врши искључиво високообразована медицинска сестра, која је кроз своје 

школовање стекла вештине за обављање научноистраживачке делатности и примени 

научних резултата у пракси. Добар практични тренинг студената сестринства, под 

надзором квалификованог ментора, основа је за висок квалитет пружања здравствене 

неге пацијенатима. Ментор треба да  обучава, прати и подржава студенте у току 

практичног рада и одрађивања стажа. Сходно томе, образовне институције морају 

развити адекватне водиче за проверу компетентности ментора, закључено је на овом 

састанку. 

Исход едукације студената сестринства треба да буде стицање знања о 

организационим и административним структурама контоле квалитета пружене 

здравствене неге, начину коришћења инструмената за контролу и стицање вештина за 

спровођење евалуације. Кроз ове закључке се проналази модус за превазилажење јаза 

између теорије и праксе. Сестринство мора бити препознато као јединствена, 

поштована професија која захтева високо образовање са сопственим и јасно 

дефинисаним квалификацијама, компетенцијама и одређеним улогама у здравственом 

систему на интернационалном нивоу. 

Поред официјелног дела, колегама из иностраства уприличили смо обилазак 

града, дегустацију националних јела и пића, чиме су могли да се упознају са нашом 

културом, традицијом и историјом. 


