Министарство за просвету науку и технологију Србије
Министар Младен Шарчевић

Министарство здравља Републике Србије
Министар Асс др Златибор Лончар

Кабинет председника Србије
Председник Александар Вучић

Савет за реформу високог образовања
Комора медицинских сестара и здравствених
техничара Србије
Директор Радмила Угрица

Синдикатима у здравству
ПРЕДМЕТ: Примедба на предлог формирања Академија струковних студија –
Београд 3.
Поштовани,
Након информације у медијима, после састанка Савета за реформу високих
струковних школа (22.08.2018.г.) и предлога формирања струковних
Академија, Савез удружења здравствених радника Србије (који у свом саставу
има 46 струковних удружења и 48000 чланова,здравствених радника са
средњом и високом струковном школом) и који је члан Европске федерације
сестара (EFN-e), Међународног већа сестара света (ICN-a) Форума за сестре и
бабице при СЗО регион Европа (EFNNMA) након седнице од 24.08.2018.г.
ПРЕДЛАЖЕ :
- Да се формира Академија струковних студија у здравству – без
прикључивања хотелијерских и туристичких струковних школа и других
школа.
Образложење:
1. Школовање и хармонизација диплома за здравствене профиле су
регулисане Директивом 55/2013. ЕУ и све земље које партиципирају
пријем у ЕУ су дужне да ускладе своје системе образовања(имате
закључке ТAIEX-a,2013,i 2015,oдржаних у Београду од стране Европске
комисије
2. Предложене струковне школе хотелијерства и туристичке немају
додирних сличности са здравственом струком и дијаметрално се
разликују.
3. У Европи нема сличних Академија већ се организују факултети,
Универзитети за образовање струковних професионалаца у здравству

(медицинска сестра, бабица, физио терапеут, лабораторијски технолог и
сл.) за рад у здравственом систему за потребе истог.
4. Професије здравственог радника су врло специфичне јер раде са
болесним људима те би спајање ових образовних институција било и
етички непримерено здравственим струкама ,а у потојећим школама има
20 и више студијских програма.
У нади да ћете разумети веома значајну професију у здравству Србије и
усвојити наше примедбе унапред се захваљујемо.

У Београду
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