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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

КМЕ = Континуирана медицинска едукација 

ООР= Одељење за образовање и рехабилитацију 

2. ПРЕДМЕТ

Ова процедура регулише активности, носиоце активности, одговорности и 

документацију насталу у процесу акредитације и спровођења програма континуиране 

медицинске едукације у ИОРС-у. 

Према Члану 2. Правилника о ближим условима за спровођење КМЕ за здравствене 

раднике и здравствене сараднике ( Сл. Гласник РС бр.2/2011 , 23/2016) здравствени 

радници и здравствени сарадници имају право и дужност да у току рада стално прате 

развој медицинске, стоматолошке, фармацеутске науке, здравствене неге као и других 

одговарајућих вештина као и других одговарајућих наука и да се стручно усавршавају 

ради одржавања и унапређења квалитета свога  рада. 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Подручје примене: све клинике, службе,  одељења, одсеци ИОРС-а на којима се 

обавља здравствена делатност. 

4. ОДГОВОРНОСТИ

Комисија за КМЕ је дужна да у сарадњи са руководиоцима организационих јединица 

и главном сестром ИОРС:  

• Сачини Програм континуиране едукације, како би исти био благовремено

достављен Здравственом савету Србије ради акредитације

• Доноси одлуке о прихватању или неприхватању предложених програма КМЕ, а

на основу рецензије  и у складу са Правилником о ближим условима за

спровођење КМЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике ( Сл. Гласник

РС 23/2016)

• Врши контролу квалитета КМЕ

Главна сестра одељења за образовање и рехабилитацију одговорна је за: 

• Организовање и спровођење и програма КМЕ за медицинске сестре и

здравствене техничаре у Институту у сарадњи са Главном сестром ИОРС и 

главним сестрама клиника, самосталних служби и одељења. 

• Обезбеђивање простора и опреме за одржавање КМЕ и организовање

евидентирања присутних 

• Припрему и чување целокупне документације настале у току процеса КМЕ

(пријава за акредитацију коморама, обавештавање запослених у Институту и 
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обавештавање комора о термину одржавања програма, дистрибуирање и 

чување пријавних формулара о присуству учесника програма, израда извештаја 

о спроведеном програму КМЕ са списком учесника, израда и достављање 

потврда учесницима о присуству у програму КМЕ) 

• Кореспонденцију и администрацију у току КМЕ 

• Израду и слање извештаја у писаној и електронскoј форми надлежним коморама 

• Обавештавање свих запослених о планираним програмима КМЕ 

• Пружање подршке здравственим радницима у вези са припремом за КМЕ 

• Сарадњу са стручним асоцијацијама у циљу реализације екстерне КМЕ 

• Израда шестомесечних и годишњих извештаја о реализованим програмима 

КМЕ. 

Руководилац организационе јединице одговоран је за: 

• Достављање предлога предавача и теме програма КМЕ 

Здравствени радник и здравствени сарадник одговорaн je да: 

• Активно учествује у програмима КМЕ као предавач и/или као слушалац 

• Предавач је дужан да достави податке који су потребни за пријаву програма за 

акредитацију према Првилнику о ближим условима за спровођење КМЕ за 

здравствене раднике и здравствене сараднике.  

Интернет оператер Одељења дата ценар 

• Уноси податке о учесницима КМЕ у базу података Института ( Pro-CME 1.0. )  

• Израђује потврде о учешћу у КМЕ 

 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

 

ИОРС као организатор КМЕ је дужан да обезбеди организационо-техничке услове за 

успешно спровођење програма континуиране едукације, односно да обезбеди 

адекватан простор  за реализацију КМЕ, да има развијен систем евиденције 

присуствовања, систем провере знања (за курсеве односно семинаре), систем 

евалуације организованог скупа (осим за стручне састанке), систем за чување 

документације у временском периоду од најмање седам година, као и друге услове који 

су од значаја за акредитацију програма. 

Комисију за КМЕ именује директор ИОРС (Решење о образовању Комисије за КМЕ 

бр.12-271 од 17.11.2009.) 

Предлоге пријава програма достављају предавачи електронским путем Главној сестри 

одељења за образовање и рехабилитацију која припрема формулар за пријаву програма 

и доставља исти помоћнику директора за научноистраживачку и образовну делатност.  

Помоћник директора за научноистраживачку и образовну делатност разматра предлог 

програма, израђује рецензију и потписује предлог. 
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Захтев за акредитовање програма континуиране едукације подноси се Здравственом 

савету Србије преко надлежне коморе здравствених радника на основу јавног позива 

који се објављује на интернет страници Здравственог савета Србије и надлежних 

комора. Документација се шаље надлежним коморама у циљу акредитације програма 

електронским путем и путем поште.  

Након објављивања Одлуке о акредитацији програма континуиране едукације на 

интернет презентацији Здравственог савета и интернет презентацији надлежне коморе 

здравствених радника, главна сестра ООР: 

- Организује спровођење акредитованог програма 

- Уколико је дошло до измене термина или места одржавања програма, о томе 

обавештава надлежну Комору 

- Обавештава медицинске сестре и здравствене техничаре у електронској и писаној 

форми о распореду одржавања програма КМЕ.  

- Обезбеђује организационо - техничке услове за одржавање програма КМЕ (простор, 

опрема, евидентирање учесника). 

- Присуство програму евидентира директним уносом података у електронски Регистар 

КМСЗТС, а у складу са Правилником о ближим условима за спровођење КМЕ за 

здравствене раднике и здравствене сараднике.  

- Након реализованог програма КМЕ извештај о одржаном акредитованом програму 

КМЕ доставља надлежној комори и Здравственом савету путем поште и електронским 

путем до 15 дана од дана одржавања. 

- Доставља Извештај о реализованом програму КМЕ  Одељењу дата центар ради 

евидентирања у базу података Института ( Pro-CME 1.0. ) и ради израде потврда о 

учешћу. 

  

 

РЕФЕРЕНЦЕ: 

 

1. Правилник о ближим условима за спровођење КМЕ за здравствене раднике и 

здравствене сараднике ( Сл. Гласник РС бр.2/2011 и 23/2016) 

2. Правилник за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора 

здравствених радника ( „Сл гласник РС“ 40/2010) 

3. Правилник о стручном усавршавању запослених у Институту, 2014 




