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Вођење 

 Вођење људи је најсложенија функција 
менаџмента, а његова сврха је утицање на 
људе да што више допринесу заједничком 
циљу.

 Веома је важно да се у остваривању 
резултата не користе средства која 
угрожавају достојанство појединца.



 Према људима се треба односити са 
поштовањем, без обзира на њихов 
положај,јер сви доприносе остваривању 
заједничког циља.



 За постизање добрих резултата потребно је 
мотивисати људе, па је задатак менаџера 
да пронађе праве начине и технике 
подстицања својих сарадника да управља 
конфликтима који се могу појавити.



 Вођење је уметност утицања на људе да 
они раде спремно,поуздано и интензивно 
на остваривању задатака.

 Успешне вође не стоје иза групе људи 
да би је гурали, већ стоје испред да би 
је мотивисали и олакшали 
напредовање.



  Да би појединац предано учествовао у 
остваривању циљева своје радне 
организације, она мора да води бригу о 
појединцу и да препозна и уважава његово 
достојанство и потребе, да му обезбеди 
сигурност и лични развој и да му омогући 
стручно напредовање.



 Развијање предузетничких склоности код 
сваког запосленог представља један од 
кључних елемената у развоју људских 
потенцијала, уколико радна организација 
жели да буде успешна и продуктивна.



 Истраживања су показала да је главни 
разлог слабијег рада радника у многим 
радним организацијама првенствено у 
незаконитом систему руковођења и у 
руководиоцима који не развијају програме 
за развој предузетничких способности 
запослених кроз различите облике 
едукације и стручног усавршавања и 
стицање свих знања за посао који радници 
треба да обављају.



 Само сталне инвестиције у образовање и 
стручно усавршавање, дакле у људски 
капитал,заједно са новим инвестицијама у 
техничко-технолошка средства могу 
осигурати дугорочну успешност и 
конкурентност.



Медицинска сетра -менаџер

 Савремена организација рада подразумева 
ширење овлашћења и њихово преношење 
на сараднике.

 Неуспешни менаџери су они који 
недовољно и неприкладно преносе 
овлашћења сарадницима.



 Најчешћи узрок томе су лични ставови 
менаџера, који се огледају у томе што су 
неспособни да прихвате туђе идеје, 
неспособни су да препусте одлуке о 
пословима, не прихватају могућност 
сарадникове грешке  у извршавању 
обавеза и  што имају недостатак поверења 
у сараднике.



Медицинска сестра-менаџер 
је...
 Личност која треба да има способност вође,
 Способност да утиче на ставове и 

понашање људи.
  Способности медицинске сестре-менаџера 

треба да произилазе из њених стручних 
знања и вештина које ће сарадници 
уважавати и спроводити.



 Медициска сестра менаџер има овлашћења 
која јој омогућавају да доноси одлуке које 
утичу на сараднике са којима ради.

 Важно је да запосленима да јасан попис 
послова и задатака које треба да обаве и 
издвоји оне које неко други уместо њих 
може да обави.



 Медицинска сестра- менаџер треба 
сарадницима да пренесе своја искуства у 
обављању задатих послова, али је 
потребно и да нагласи њихову слободу у 
проналажењу бољих решења.

 Они менаџери који боље разумеју шта 
мотивише њихове људе и колико та 
мотивација делује позитвно на њих, па то 
разумевање знају правилно да примене, 
биће успешнији у руковођењу.



За што већу мотивисаност 
запослених потребно је:
1. У посао уградити већи осећај 

занимљивости и изазова;

2. Дати веће слободе у одлучивању о 
методама и облицима рада;

3. Подстицати њихово учествовање и 
међусобну комуникацију;

4. Развијати осећај одговорности;



5.Осигурати увид на који начин њихов део 
задатка доприноси остваривању заједничког 
циља организације;

6.Обезбедити им повратне информације о 
својим постигнућима;

7.Допустити промену и креирање радног 
амбијента.



Менаџерски посао има шест 
задатака:
1. Утврђивање циљева;

2. Организовање односно анализирање 
дешавања у окружењу да би се постигли 
циљеви, односно одређивање ресурса и 
послова који треба да се обаве,избор 
кадрова;

3. Мотивација-разлог због чега неко нешто 
жели да уради;



4.Усавршавање људи;

5.Комуникација, односно објашњење свима о 
чему се ради;

6.Мерење и анализа.



Знање, вештине и улоге 
медицинске сестре-менаџера
 Технички део способности извршења 

посла,или разумевање начина на који се 
посао може обавити. То је посебно важно 
на оперативном нивоу.

 Интерперсонална знања и вештине 
обухватају способност комуницирања, 
разумевања и мотивисања појединца или 
групе (у здравственој организацији или 
окружењу).



 Концептуална знања  и вештине значе 
способност апстрактног мишљења: на пр. 
треба знати како функционише 
организација и окружење у систему 
здрвства.

 Дијагностичка знања и вештине односе 
се на  препознавање узрока и последице.



 Комуникацијска знања и вештине 
обухватају способност примања 
информација и идеја 

 ( од других) и делотворног преноса 
(“предавања”) властитих идеја и информација 
другима.
 Доношење одлука укључује способност 

препознавања и дефинисање проблема и 
прилика и избора  одговарајућег смера 
акција за решавање проблема и остварење 
циља.



 Управљање временом значи способност 
да се одреде приоритети и делегирају 
представници.



Улоге медицинске сестре-
менаџера
 Mintzberg је на основу истраживања 

поделио менаџерске послове у три велике 
групе:

1.Интерперсоналне групе улога

2.Информативне групе улога

3.Група доношења одлука 



Интерперсоналне групе 
улога... 
v Подразумевају ситуације у којима се одвија 

комуникација међу људима.
v Ова група функција директна је последица 

ауторитета који произилази из позиције 
менаџера у групи, па се тако  у том смислу 
разликује три појединачне улоге које 
менаџери треба да обаве: улога главе 
куће,улога лидера, улога оног који 
повезује организацију са спољњим 
окружењем, са различитим 
организационим деловима или 
пословним функцијама у оквиру 
организације.



Информативне групе улога 

v  односе се на делатност примања и давања 
информација у оквиру и изван здравствене 
организације и на одлучивање које 
произилази из одговарајућих и релевантних 
информација, те тако да ова група обухвата 
три појединачне улоге: монитор, 
портпарол и интерни давалац.



Група доношења одлука 

v   представља и обухвата различите аспекте 
функционисања здравствене организације 
у смислу одлучивања, па се у складу са тим 
дефинишу четири појединачне улоге 
менаџера: предузетник,алокација 
ресурса,преговарач, решавање 
проблема.



Медицинске сестре менаџери

...обављају сложене активности менаџмент 
процеса које се односе на 
планирање,организовање,управљање,

    контролу; на дефинисање организационе 
структуре која може да обезбеди релизацију 
планираних циљева и задатака и на одабир 
кадрова који ће извршавати планиране 
активности.



Медицинске сестре менаџери

...да би могле да раде успешно морају да 
комуницирају, да примају и дају информације, 
да имају знање али и интуицију, осећај да 
прецизно дефинишу политику, 
правила,процедуре,посупке, планове, 
програме и пројекте, да мисле аналитички и 
концентуално, да се понашају дипломатски-, 
односно, да буду веште, сналажљиве и 
флексибилне, а све то искључиво због 
доношења управљачких одлука и због 
предузимања активности.



Менаџер и тимски рад 

 Тим представља нови, модеран и 
флексибилан начин организовања који се 
заснива на заједничком, тимском раду 
групе специјалиста чији је задатак 
реализација одређеног посла или 
подухвата, којима управља менаџер, 
односно руководилац тима.



 Тим се формира да би се постигло више 
него што је збир појединачних учинака, јер 
тимски рад омогућава заједнички рад који 
резултира бољим и ефикаснијим 
резултатима.



 У пракси су познати и добро функционишу 
тимови: у  пројектантским организацијама, 
консултатнтским, научно-истраживачким, 
образовним, 
клиничким,рехабилитационим....



Приком формирања тима медицинска 
сестра менаџер формира тим тако да 

... људи у тиму имају исте циљеве и жељу да 
заврши заједнички посао,

-људи у тиму уживају  у заједничком раду и 
помоћи коју једни другима пружају,
-  људи пристају на заједнички рад и 

достизање одређених циљева,
- људи у тиму показују лојалност заједничком 

послу и вођи тима,



-људи остварују тимски дух и висок тимски 
морал уз подршку менаџера.



Када је тимски рад добро 
организован и ефикасан?
...људи заједнички решавају проблеме,

-лакше се решавају конфликти,

-тимски рад подстиче креативност,

-ствара се међусобна зависност,

-јача колективна снага тима,

-побољшава се комуникација,

-побољшава се квалитет доношења одлука,

-повећава се задовољство у раду,

-добија се синергетски ефекат.



 Да би група стручњака ефикасно 
функционисала, мора да буде 
формирана на прави начин, уз 
поштовање правила и потреба за 
тимским радом и принципа стварања 
ефикасног тима.



 Тим се веома ретко ствара спонтано.
 Формирање тимова се обавља  по 

одређеној процедури и уз поштовање 
одређених утицајних фактора.

 Одабирање начина и формирање тима је у 
одговорности руководиоца тима, који 
има задатак да формира тим који ће 
реализовати обавезе.



 Постоји неколико области у којима 
руководилац тима може да делује на 
побољшању ефикасности тима:

-смањење страха и забринутости чланова 
тима,

-побољшање атмосфере у тиму,

- постизање лојалности тима,

-мотивација чланова тима,
- тимска комуникација,
- тимско решавање проблема,
- решавање конфликта



ЗАКЉУЧАК 

 Циљ руководиоца мора бити да његови 
сарадници буду високо мотивисани за 
обављање радних задатака.

 Менаџмент и вођство су различити 
феномени.

 “ у манаџменту нагласак је на рационалној 
анализи ситуације,постављању циљева и 
развоју стратегије,организовању 
ресурса,координацији активности и 
управљању и контроли понашања 
запослених”(Hellriegei and Slockum,1989., 
str.464)



 Ови аутори закључују да добар вођа не 
мора имати менаџерске способноси, али да 
успешни менаџери морају имати 
способност вође.

 Више аутора тврди да уколико менаџер 
нема способност вођења,у групи се обићно 
јавља друга особа која преузима улогу 
вође,што свако није добро за односе у 
организацији.

 Идеална ситуације је, значи, када је 
менаџер истовремено и вођа.



 Он треба да ствара тзв. тимску 
атмосферу, односно да развија осећај 
појединаца да раде заједно, у групи и да 
развија жељу да се допринесе бољем раду 
и бољој ефикасности тима.



 Тимска атмосфера се ствара дружењем, 
социјалним контактима и искреним и 
отвореним односом према члановима тима.

 Вођа тима може доста да учини и кроз 
састанке, заједничке договоре и дискусије, 
заједничко одлучивање,дружење и 
окупљање тима.

 Тиме се развија осећај заједништва и 
припадности групи, што је основ за  
повољну атмосферу у тиму.



                                     К Р А Ј
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