
Општи аспекти руковођења и 
менаџмента у сестринству



Здравствени менаџмент 

• Менаџмент је процес рада са људима уз 
укључивање осталих организационих 
ресурса. 

• Мери Паркер Фоле је дала дефиницију 
менаџмента која гласи: „Менаџмент је 
вештина обављања посла преко 
других људи.“



• За спровођење здравственог менаџмента, 
кључну улогу играју руководиоци- менаџери.

•  Менаџери су људи који организују друге 
људе да изврше постављене/одређене 
задатке који су потребни, али не 
извршавајући задатке сами.

• То је вештина креирања и одржавања услова 
у којима појединци радећи заједно у групама, 
ефикасно постижу одређене циљеве.



• Здравствени менаџер се може посматрати као 
лице- најчешће стручњак који руководи 
(обавља одговарајуће функције и задатке) 
једном организацијом, установом, пројектом, 
тимом итд, како би се постигли њихови 
постављени циљеви, не узимајући у обзир 
њихово слободно време и уложени напор. 



• Менаџмент, као процес, је од посебног 
значаја, јер укупан резултат укључује серије 
активности – планирање, организовање, 
кадровање, вођење, контролу и акције које се 
обављају заједно на континуирани начин 
како би се постигли постављени циљеви. 



Менаџмент функције у 
сестринству 

• Планирање - Доношење одлука, 
планирање, предвиђање, одлучивање, 
утврђивање мисије, визије, циљева и 
стратегија.



• Организовање - креирање организационе 
структуре и дизајна, спровођење политике 
организације, коришћење ресурса за 
постизање циљева, одређивање послова и 
задатака.



• Кадровање – избор тима на основу 
способности чланова тима

• Вођење - лидерство, одговорност за 
спровођење одлука, реализација послова.

• Контрола - евалуација и фидбек



• Струковна медицинска сестра менаџер је 
посебно одговоран за стварање ресурса и 
њихово рационално коришћење. 

• У зависности од нивоа на коме се налази и 
руководи, она не само да планира и 
организује рад свог тима, одељења, установе, 
већ и  координише, мотивише, одлучује, 
спроводи програме/активности, 
прати/надгледа примене, контролише, и 
предузима мере за „поправку“ нађеног стања, 
како би се постављени циљеви постигли. 



• Одговорност и ауторитет здравственог 
менаџера зависе од онога чиме руководи. 

• Од усвајања стратегије здравља за све и њене 
примене, све већа пажња се обраћа на 
менаџера прве линије ,односно менаџере 
примарне здравствене заштите.



• Посебна пажња се обраћа на то које он знање 
треба да има (чињенице, принципе, 
концепте), које практичне вештине и 
способности да развије (техничке, хумане и 
концептуалне) и како да унапреди свој став 
(хумани, међуљудски однос, комуникацију, 
мотивацију).



•  Руковођење је процес и особина. 

• Поред мотивације и комуникације, обухвата 
и саветовање, обуку и усмеравање. 

• Руковођење подразумева односе између 
руководилаца и осталих чланова 
колектива, при чему су од значаја 
конфликти, клима која влада, утицаји, 
моћ, као и патолошке појаве које трују 
атмосферу.



• Суштина вођења је стављање лидера на чело 
групе, одељења, сектора или укупног 
предузећа како би  својим примером 
подстицао и охрабрио раднике да буду 
активнији у остваривању пословних циљева. 



• Успешан руководилац треба да поседује 
пожељне особине као што су одлучност, 
интелигенција, доброта, комуникативност, 
искуство, организованост, проницљивост, 
савесност, духовитост, самодисциплина, итд. 

• Мора се истицати активношћу, умешношћу, 
успешношћу у решавању задатака.



• Такође, треба да поседује иницијативу и 
знање које му омогућава да доноси исправне 
одлуке .



Људски фактор 

•  У људском фактору лежи темељни проблем 
успешног или неуспешног рада. 

• Људски фактор у пословању предузећа се 
исказује кроз запослене, односно раднике. 

•  медицинска сестра менаџер треба да познаје 
личност сваког свог радника како би му 
могла помоћи, схватити га и од њега 
извлачити максимум залагања и његовог 
знања. 



• Треба мотивисати запосленог да успешно 
ради и сарађује са групом на извршавању 
својих радних задатака. 

• Менаџери  би требало  да стварају такве 
радне групе које ће своје индивидуалне 
циљеве подредити циљевима групе, односно 
читаве  здравствене организације.



Успешно руковођење, 
ауторитет и псеудоауторитет

• Ауторитет као квалитет кога поседују 
поједини чланови групе подразумева виши 
степен способности у идентификовању 
интереса, потреба, могућности, начина рада 
на путу остваривања заједничких циљева 
организације што представља успешно 
руковођење. 



• Појам ауторитета може да значи углед, 
достојанство, вредност, савест, узор или 
мњење. 

• Принцип ауторитета се заснива на његовом 
добровољном прихватању, без спољне 
принуде и нормативне претње.



• Ауторитет је основ вођења. 

• Ауторитет је заслужено поверење којим се 
користи менаџер у односу на потчињене, 
надређено руководсто и према колегама на 
послу.



• Вештачки приступи формирању ауторитета 
не воде ка успеху што за резултет има  лажни 
и умишљени ауторитет – псеудоауторитет .



Струковна медицинска сестра 
као менаџер- изазови 

• Сестринство као битан сегмент 
мултидисциплинарне медицинске науке, 
интегрисаног система здравствене заштите, 
суочава се са великим променама, не само у 
садржајном и функционалном аспекту, већ и 
у организационо-управљачком  смислу.



• Планирање, организација, кадровање, 
управљање и контрола представљају основне 
функције  здравственог менаџмента. 

•  Основни принципи сестринског менаџмента 
јесу  такође су планирање – као најважнија 
функција сестринског менаџмента, 
организовање за све поступке који се 
планирају у будућности, управљање 
клиничком праксом (прикупљање 
података, сестринске дијагнозе, 
интервенције, циљеви, евалуација), 
контрола обављених интервенција и 
поступака.



• Кроз процес образовања за менаџмент, сестре 
 уче како да раде анализу ситуације, направе 
процене и доносе одмерене одлуке, које ће 
допринети нивоу квалитета здравствене 
заштите и пружању медицинске услуге.



• На овај начин медицинска сестра је активни 
доносилац одлука у процесу решавања 
проблема, која подржава активно и 
континуирано учење деловањем у текућим 
истраживањима, пратећи адекватну 
литературу и информације, уз примену нових 
информацијско-комуникацијских знања и 
технологија. 



• На свим нивоима образовања медицинских 
сестара укључени су садржаји и материјали 
који се односе на процес управљања. 

• Изазов за медицинске сестре се управо 
састоји у подржавању и развијању лидерства 
и његовој практичној примени у 
свакодневном систему здравства. 



• Здравствени кадар настоји да свој 
професионални и образовни ниво држи 
веома високо на академској лествици. 

• Медицинске сестре су део здравственог кадра 
којима је пружена могућност образовања и 
континуиране едукације. 



• За спровођење сестринског менаџмента 
потребна су знања која би едукација и 
образовање требале да пруже у разумевању 
комплексности концепта, фактора који утичу 
на њега и уједно повезаност између њих. 



• Вештине, искуство и знање сестре менаџера 
највише утиче на њену способност 
управљања. 

• У недостатку знања из било којег подручја, 
способност управљања  ће бити ограничена.



• Најчешће, струковна медицинска сестра - 
менаџер организује здравствену негу, особље, 
финансије, информације и окружење на 
нивоу нижег менаџмента.



• Промене су основа сестринског менаџмента 
са свим новим захтевима који се свакодневно 
јављају. 



• Потребна знања и умећа која треба да 
поседује струковна медицинска сестра 
менаџер да би била успешан вођа:



Техничка умећа 

• Специфична стручна знања / образовање и 
искуство укључујући методе, процесе, 
процедуре и технике.



Умеће опхођења с људима 

• Способност рада с људима, способност 
мотивисања, способност разумевања.



Концептуална умећа – нивои 
размишљања 

• Способност анализе и дијагнозе сложених 
ситуација ( идентификовати проблем, 
пронаћи могућа решења, вредновати их и  
изабрати најбоље ).



Струковна медицинска сестра 
менаџер... 
 Мора поседовати и следеће квалитете: 
иницијативност, енергија, борбеност, 
одлучност, упорност, комуникативност, 
интелигенција, мотивисаност, знање, 
самопоуздање, флексибилност, моралност .



Закључак 

• Важно је  да се улаже у развој и едукацију  
струковне медицинске сестре манаџера, што 
укључује:

-дефинисање кључних менаџерских 
компетенција;

-процену менаџерских компетенција;

-развоја слабије развијених компетенција кроз 
едукацију



-евалуацију(проверу) успешности развојних 
програма за менаџере.

За струковну медицинску сестру менаџера је 
врло битно да развија  способност 
аналитичког мишљења и брзог закључивања.



• Струковна медицинске сестра менаџер, 
такође мора да:

- континуирано унапређује лични стил 
руковођења; ефикасно утиче на своје колеге; 
унапређује вештине комуникације; развија 
самопоуздање;стратешки размишља; усклађује 
личне циљеве са циљевима здравствене 
организације; ефикасно се сналази у процесима 
промена; брзо одлучује и делује; ефикасно 
преговара и презентује; управља временом; 
управља стресом.



                      ХВАЛА НА ПАЖЊИ !
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