
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Пројекат „Јачање сестринства у Босни и Херцеговини“ (ProSes) уз подршку  
Владе Швајцарске спроводи конзорциј који чине Фондација фами и  

Женевске универзитетске болнице (HUG)  

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

Међународни дан медицинских сестара-техничара – 12. мај 2021. 

На Међународни дан медицинских сестара-техничара 2021. oсврнућемо се на изазове с којима се 
суочава сестринство и начин на који ће ова професија преобразити начин пружања здравствене 
заштите. Тренутна ситуација нам је, јасније него икада до сада, указала на важност и потребу за 
улагањем у сестринску радну снагу. Пројекат „Јачањe сестринства у Босни и Херцеговини“ који 
подржава Влада Швајцарске, чврсто стоји иза ове поруке подршке: „Ако си спасио један живот, 
херој си. Ако си спасио стотину, сигурно си медицинска сестра.“ 

Данас обиљежавамо Међународни дан медицинских сестара-техничара чија тема je „Сестринство-глас да 
поведе: визија здравства будућности“. COVID-19 је указао на слабe тачке у нашим здравственим системима 
и огроман притисак под којим раде наше медицинске сестре-техничари, али и истакао њихову свакодневну 
посвећеност и храброст. Пандемија је такође приморала здравствени систем да експериментише са 
моделима пружања његе у којима медицинске сестре имају кључну улогу. Медицинске сестре и техничари, 
здравствена професија са најбројнијом радном снагом, показали су да имају  веома битну улогу  у очувању 
функционисања друштва. 

У БиХ има око 20,000 медицинских сестара и техничара. Пројекат „Јачање сестринства у БиХ“ (ПроСес) 
од 2012. године пружа континуирану подршку релевантним партнерима у областима регулисања сестринске 
професије, стандардизације услуга, образовања медицинских сестара-техничара и оснаживања струковних 
удружења. Пројекат финансира и подржава Влада Швајцарске, а спроводе Фондација фами (БиХ) и 
Женевске универзитетске болнице (HUG). До сада постигнути успјеси укључују и организоване и проведене 
обуке у циљу стручног усавршавања (3600 медицинских сестара-техничара је прошло обуку), додатно 
едуковане медицинске сестре-техничаре у заједници (252 у 14 општина), као и новоусвојене стандардне 
оперативне процедуре које ће осигурати квалитетнију здравствену његу (139 процедура за домове здравља 
и болнице). Као резултат, 750.000 особа у БиХ има приступ проширеним услугама сестринства у заједници. 

Барбара Детвилер Шојер, директорка за сарадњу при Амбасади Швајцарске у БиХ, поручила је: 
„Квалификоване медицинске сестре-техничари најбољи су партнери које можемо имати за очување 
здравља. Они додирују животе пацијената. Сигурна сам да ћете се сложити са мном кад кажем да су 
медицинске сестре-техничари – који увијек раде на првој линији фронта – прави хероји у овој текућој 
пандемији. У БиХ, као и у остатку свијета, медицинске сестре-техничари чине навећу групу здравствених 
радника/ца. Зашто онда ова професија још увијек није у потпуности препозната? Желимо то промијенити. 
Заједно са нашим партнерима, Влада Швајцарске јача професију медицинских сестара-техничара у БиХ од 
2012. године, што ћемо и даље наставити чинити.“ 

Порука подршке ће бити приказана 12. маја на ЛЕД екранима у Бањалуци, Бијељини, Брчком, Добоју, 
Мостару, Зеници, Посушју, Источном Сарајеву, Сарајеву, Требињу и Тузли, а пројектована на фасадама 
Опште болнице у Бијељини и тржног центра СЦЦ у Сарајеву. 

Сестринска професија у БиХ и даље се суочава са многим изазовима као што су: (i) недостатак 
квалификованих медицинских сестара-техничара и њихов одлазак из земље, (ii) неадекватни услови рада 
који доводе до стреса, сагорјевања и напуштања посла, (iii) недовољна заступљеност у образовном 
процесу и (iv) недовољно учешће у креирању здравствене политике. 

Иако се свакодневни живот можда промијенио због пандемије, суштина здравствене његе није. Као 
његоватељи, исцјелитељи, едукатори, лидери и заговорници, медицинске сестре-техничари су кључни за 
пружање сигурне, доступне и приступачне његе. Обавеза свих нас је да се постарамо да  нашe медицинскe 
сестрe-техничари добију подршку, заштиту, мотивацију и опрему за пружање сигурне здравствене заштите 
у сваком тренутку, као и да им омогућимо да буду глас који ће повести промјене у здравственом систему. 
Компетентне, квалификоване и признате медицинске сестре-техничари најбољи су партнери за очување, 
побољшање и одржавање нашег здравља. Да би се могло адекватно одговорити на ванредне ситуације 
попут тренутне, али и на растуће потребе становништва, неопходно је континуирано улагати у сестринску 
професију. 

Подржите медицинске сестре-техничаре тако што ћете нам послати причу о својој медицинској сестри-
техничару хероју: proses@fondacijafami.org.  

Контакт особа: Фондација фами-ПроСес, Инес Катић, +387 61 222 798, ines@fondacijafami.org  

Ана Средић, ana@fondacijafami.org 
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