
Медицинска школа “Београд“ 



Минхенском декларацијом (јун 2000. године) 
гинеколошко-акушерске сестре техничари проглашене 
су компетентнима да уз акушера и остале чланове 
тима учествују у заштити и планирању породице, 
контроли трудноће, вођењу порођаја, пружању неге 
породиљи и новорођенчету. Професија гинеколошко-
акушерске сестре техничар у свету се све више сматра 
дисциплином која има препознатљив програм 
деловања и која је независна у саставу здравствене 
заштите. Бити гинеколошкo-акушерска сестра техничар 
подразумева да имате у себи хуманост и преданост 
позиву, способност да разумете осећања и понашања 
пацијенткиње у одређеној ситуацији, способност за 
тимски рад и висок степен одговорности.  



Циљеви и задаци смера:  
 
 

 збрињавање пацијенткиње у амбуланти; 

 обављање свих медицинско-техничких интервенција по писаном 

налогу лекара у амбуланти и гинеколошком одељењу; 

 вођење медицинске документације; 

 спровођење  здравствено-васпитног  рада; 

 тријажа; 

 идентификација пацијенткиње на основу личних докумената; 

 припрема за лекарски преглед; 

 регистровање и евидентирање виталних функција пацијенткиње 

 



Циљеви и задаци смера: 
 

 психичка и физичка припрема пацијенткиње за интервенцију, да 

објасни значај и начин извођења интервенције; 

 припрема радног простора, материјала, инструмената,  прибора и 

проверавање исправности медицинских апарата пре почетка рада; 

 асистирање лекару при прегледу и при медицинским интервенцијама; 

 праћење психофизичког стања пацијенткиње након обављене 

интервенције  и саопштавање лекару постојања евентуалних промена; 

 учешће  у реанимацији пацијенткиње; 

 припрема и апликовање  ординиране терапије; 

 узимање биолошког материјала за лабораторијске анализе;  

 асистирање лекару при узимању брисева и слање  уз неопходну 

документацију у одређену лабораторију; 

 заказивање наредних амбулантних прегледа или пријема 

пацијенткиње на болничко лечење. 
 



Настава вежби реализује се у кабинетима за 
здравствену негу и на наставним базама 
(институти, клинике, домови здравља, старачки 
дом).  

  

По завршетку школовања гинеколошко-акушерске 
сестре техничари могу се запослити у домовима 
здравља, институтима, клиникама и у приватним 
здравственим институцијама, а имају и могућност 
уписа на Високе школе и Академске студије на 
скоро свим факултетима природних и друштвених 
наука. 

 

Циљеви и задаци смера: 







 
 
 
 
 

Образовни профил  
медицинска сестра - техничар 

 
Делокруг рада медицинске сестре - техничара зависи од 
радног места (дом здравља, амбуланта, болница, 
операциона сала, јединица интензивне неге и лечења и др.) 
и од подручја рада (интерна медицина, хирургија, 
педијатрија, психијатрија....). Током школовања, медицинска 
сестра техничар стиче знања из друштвених и природних 
наука, и из здравствене неге. Пожељне особине 
медицинске сестре - техничара су опште психофизичко 
стање, издржљивост, отпорност на стрес, емпатија, 
комуникационе вештине. У раду, медицинска сестра - 
техничар треба да буде темељна, поуздана, брза, 
концентрисана и сабрана при доношењу одлука, креативна 
у решавању проблема и емотивно стабилна. Такође, мора 
да има хуман однос према пацијентима и интерес за рад с 
људима.   
 



Циљеви и задаци смера 

 пружање услуге здравствене неге и подршке 
лицима којима је потребна нега као 
последица старења, повређивања, болести 
или других физичких и менталних поремећаја 
уз примену стандарда;  

 праћење и евидентирање виталних функција 
и других показатеља здравља пацијента; 

 припрeма бoлeсникa зa дијагностичко 
терапијске прoцeдурe и припрeму 
oрдинaциjе, oпрeме и урeђajа зa рaд; 

 



 учeшће у диjaгнoстици;  
 у хитним случajeвимa пружaње прве 

пoмoћи унeсрeћeнимa нa мeсту дoгaђaja и у 
трaнспoрту;  

 узимaњe узoрaкa  зa бaктeриoлoшкo-
лaбoрaтoриjскe прeглeдe;  

 припрема инструмената и материјала за 
дезинфекцију и стeрилизaциjу  и 
спровођење наведених поступака;  

 планирање  прописане активности за 
пацијента; 

 вођење документације; 
 учење о здрављу (спровођење програма 

здравствено-васпитног рада) 
 



Настава вежби реализује се у кабинетима за здравствену негу и на 

наставним базама (институти, клинике, домови здравља, старачки дом).  

 

По завршетку школовања медицинске сестре - техничари могу се 

запослити у домовима здравља, институтима, клиникама и у приватним 

здравственим институцијама, а имају и могућност уписа на Високе школе 

и Академске студије на скоро свим факултетима природних и друштвених 

наука. 

 


