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Сажетак
У већини држава медицинске сестре 

су најбројнија категорија запослених у 
здравственом систему и представљају 
први, последњи и најчешћи контакт који ко
ри сници остварују у систему здравствене 
за штите.

Циљ рада је да се сагледа обезбеђеност 
медицинским сестраматехничарима у 
Србији, укупно, по окрузима, у односу на 
број лекара, и у односу на друге државе.

Метод рада: Извршена је ретро спек
тивна анализа података о медицинским 
сес траматехничарима у државним здрав
ственим установама у Србији из Плана 
мреже за период од 2000. до 2016. године. 
Извор података су статистички годи
шњаци Института за јавно здравље Србије 
„Др Милан Јовановић – Батут“ и подаци 
из Пописа становништва.

Резултати: У периоду 2000‒2016. го
динe укупан број медицинских сестара
тех ничара повећан је са 37.613 на 38.653 
(за 2,7%). Значајно је повећан број сестара 
са ВШС (за 22,1%), док је број сестара са 
ССС смањен (за 0,4%). Однос између броја 
сестара и лекара је скоро непромењен 
(1,9), и знатно је мањи од просека за 
државе ОЕЦД. Обезбеђеност медицинским 
сестрамате хничарима у Србији износи 
628 на 100.000 становника. Иако је 
обезбеђеност боља у односу на 2000. годину 
(501/100.000), још увек је испод просека 
за државе чланице Европске уније (740) и 
просека за државе европског региона (864). 
Постоје велике географске варијације у

Summary
In most countries, nurses are the most nu

merous category of employees in the health
care system and represent the first, last and 
most frequent point of contact that people have 
with the health care system.

The aim of this paper is to examine the total 
provision of nurses in the Republic of Serbia, 
by districts, in relation to the number of doc
tors, and in relation to other countries.

Method of work: A retrospective analysis of 
the data on nurses in the state health institu
tions in Serbia indicated in the Network Plan 
for the period from 2000 to 2016 has been car
ried out. The source of the data were statistical 
yearbooks of the Institute of Public Health of 
Serbia „Dr Milan JovanovicBatut“ and the 
data from the Census.

Results: In the period 20002016, the to
tal number of nurses increased from 37,613 
to 38,653 (by 2.7%). The number of nurses 
with higher education increased significantly 
(by 22.1%), while the number of nurses with 
secondary education decreased (by 0.4%). 
The ratio between the number of nurses and 
the number of doctors was almost unchanged 
(1.9), and it was significantly lower than the 
average for OECD countries. The provision 
of nurses in Serbia was 628 per 100,000 in
habitants. Although it was better in compari
son to 2000. (501/100,000), it was still below 
the average for EU Member States (740) and 
the average for the countries in the European 
region (864). There were great geographical 
variations in the provision of nurses in Serbia. 
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УВОД

Медицинске сестре чине те
мељ сваког здравственог си с
тема. Оне представљају први, 

последњи и најчешћи контакт који кори
сници остварују у систему здравствене 
заштите у већини држава. То је професија 
која у 50 земаља eвропског региона броји 
близу пет милиона запослених. Меди
цинске сестре нису хомогена група, али 
заједно чине огромну радну снагу и ве ћину 
здравствених радника у систему здрав
ствене заштите.(1)

Светска здравствена организација (СЗО) 
наглашава да медицинске сестре имају 
кључну и све важнију улогу у настојању 
друштва да се суочи са изазовима јавног 
здра вља овог времена, осигуравајући 
конти нуитет здравствене неге у контексту 
мењања здравствених потреба. Њихова 
улога је посебно значајна у промоцији здра
вља, превенцији болести и менаџменту 
хро ничним незаразним болестима.(2)

У развијеним земљама, попут САД, 
Канаде и Уједињеног Краљевства, улога 
медицинских сестара постаје свеобу хва
тнија, јер оне преузимају послове које су 

традиционално обављали лекари, чиме 
се повећава приступачност здравствене 
заштите, смањује време чекања и постиже 
висок степен задовољства пацијената са 
истим или мањим трошковима.(3)

Међутим, у многим државама ови здрав
ствени радници не добијају своје „право“ 
место и признање у здравственом систему 
које заслужују.

Анкете о професионалној сатисфакцији 
запослених у државним здравственим уста
новама у Београду показују да су меди
цинске сестретехничари незадовољни 
фи нан сијском надокнадом за рад, али и 
ува жавањем и вредновањем свога рада.(4) 
Процењује се да годишње из државног се
ктора из Србије око 900 медицинских се
стара оде на рад у иностранство, а прет по
ставља се да тај број са онима које раде код 
приватника износи око 1.100.(5)

ЦИЉ
Циљ овог рада је анализа обезбеђености 

медицинским сестраматехничарима у Ре
публици Србији, укупно и по окрузима, у 
односу на друге државе, као и у односу на 
обезбеђеност лекарима.

обезбеђености меди цинским сестрама у 
Србији. Најбољу обе збеђеност у 2016. години 
имају: Борски, Београдски, Зајечарски и 
Нишавски регион. Најмању обезбеђеност 
имају Сремски, Западнобачки, Моравички, 
Севернобачки и Расински. Региони који 
имају најбољу обез беђеност сестрама, 
имају и најбољу обе збе ђеност лекарима и 
обрнуто.

Закључак: Иако је број медицинских сес
тара повећан, обезбеђеност овим кадром у 
Србији је мања у односу на просек европ
ских земаља, а присутне су велике разлике 
између округа.

Кључне речи: медицинске сестретех
ничари, обезбеђеност, здравствени си
стем, однос броја медицинских сестара
те х ничара и лекара.

The highest provision rates in 2016 were in 
Bor, Belgrade, Zaječar and Nišava District. 
The lowest provision rates of nurses were in 
Srem, West Bačka, Moravica, North Bačka and 
Rasina Districts. The districts that were best 
provided with nurses were at the same time 
best provided with doctors and vice versa.

Conclusion: Although the number of nurses 
increased, provision of this staff in Serbia was 
less than the average of European countries, 
and there were large differences among the 
districts.

Key words: nurses, provision of nurses, 
health care system, ratio of the number of 
nurses to the number of doctors.
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МЕТОД РАДА
Извршена је ретроспективна анализа 

по датака о медицинским сестраматехни
чарима у државним здравственим устано
вама у Републици Србији из Уредбе о плану 
мреже здравствених установа за пе риод 
од 2000. до 2016. године. У анализу нису 
укључени подаци о медицинским сес
траматехничарима у здравственим уста
новама са подручја Косова и Метохије, 
као ни медицинске сестретехничари који 
раде у војним установама, затворским уста
новама, у приватном сектору и установама 
социјалне заштите. Такође, у ову анализу 
нису укључене медицинске сестре аку
шерског смера (бабице).

Као извор података коришћени су здрав
ственостатистички годишњаци Института 
за јавно здравље Србије „Др Милан Јова
новићБатут“ за наведене године.(6) За изра
чунавање обезбеђености медицинским 
сестрама у 2016. години коришћена је про
цена броја становника Републичког завода 
за статистику, а за 2000. годину су кори
шћени подаци о броју становника из Пописа 
становништва, домаћинстава и станова 
2002. у Републици Србији, Републичког за
вода за статистику.(7)

За статистичку обраду података кори
шћена је проста дистрибуција, релативни 
бројеви и метода линеарног тренда. Ана
лизирани су трендови броја и структуре ме

дицинских сестаратехничара у периоду од 
2000. до 2016. године.

РЕЗУЛТАТИ
У државним здравственим установама 

у Републици Србији на крају 2016. године 
радило је 38.635 медицинских сестаратех
ничара са ВШС и ССС. У посматраном пе
риоду од 2000. до 2016. године број меди
цинских сестаратехничара је повећан за 
1.022 или 2,7%. Међутим, као што се види 
на Графикону 1, уочавају се два периода 
смањења запослених овог профила. Тренд 
повећања броја медицинских сестарате
хничара присутан од 2000. до 2004. године, 
заустављен је у 2005. години, због рестрик
тивне кадровске политике Владе Републи
ке Србије са циљем рацио нализације броја 
запослених у јавном сектору, кроз стварање 
економских услова за профитабилно по
словање и раст про дуктивности.(8) У овој 
години бележи се смањење за око 1.600 ме
дицинских се стара у односу на 2004. годи
ну. Од 2007. године долази до већег запо
шљавања овог кадровског профила, да би у 
2013. било запослено највише медицинских 
сестаратехничара (око 40.000). После тога, 
поново постоји тенденција смањења броја 
радника због увођења забране запошљава
ња у јав ном сектору.(9)

Графикон 1. Дистрибуција укупног броја медицинских сестаратехничара: 2000‒2016.
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У укупном броју запослених у државним 
здравственим установама медицинске се
стретехничари су најбројнија категорија и 
чине више од трећине запослених. Њихово 
учешће у укупном броју запослених је по

већано у посматраном периоду са 32,5% на 
37,1%, због повећања броја медицинских 
сестаратехничара, а смањивања броја не
ме дицинских радника (Графикон 2).

У анализираном периоду значајно је 
повећан број медицинских сестаратехни
чара са ВШС, за 1.148 или за 22,1% (линија 
тренда је позитивна: y=82,797x+3438,5). 
Истовремено број медицинских сестара
техничара са ССС је смањен за 126 или 

за 0,4%. Међутим, линија тренда је по
зитивна (y=14,397x+34769) јер је и број 
медицинских сестаратехничара са ССС 
растао све до 2010. године, а затим долази 
до смањења, које је највише изражено у 
2016. години (Графикон 3).

Графикон 2. Проценат медицинских сестаратехничара са ВШС и ССС у односу на укупан број 
запослених у здравственим установама: 2000‒2016.

Због тога је у структури медицинских 
сестаратехничара повећано учешће меди
цинских сестаратехничара са ВШС са 
10,7% на 13,4% (Графикон 4). Подаци о 
броју запослених медицинских сестара

те хни чара са високим образовањем се не 
публикују кроз рутинску здравствену ста
тистику, због чега нису били доступни за 
ову анализу.

Графикон 3. Дистрибуција медицинских сестаратехничара са ВШС и ССС: 2000‒2016.
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Повећање укупног броја медицинских 
сестаратехничара посматрано по регио
нима није подједнако заступљено. У посма
тра ном периоду у 12 округа бележи се по ве
ћање, и то највише у Београдском региону 
(за 996 радника), затим у Јужнобачком (за 
277), Шумадијском (234), Сремском (за 

224) и Рашком (за 176). Смањење броја 
ме дицинских сестаратехничара бе лежи 
се у чак 13 округа, и то највише у Злати
борском округу (за 294), Браничевском и 
Мо равичком (по 144), Севернобачком (за 
134) и Западнобачком (за 132) (Табела 1).

Графикон 4. Медицинске сестретехничари са ВШС и ССС у

Табела 1. Дистрибуција укупног броја лекара и медицинских сестаратехничара по регионима у 
2000. и 2016. и разлика.
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Ако се упореде у 2000. и 2016. години број 
лекара и медицинских сестаратехничара 
по регионима, уочава се да пријем лекара 
не прати и пријем медицинских сестара
техничара, односно постоји „раскорак“ 
у неким регионима у односу ових здрав
ствених радника, и то:

· до повећања броја лекара и медици
нских сестаратехничара дошло је у 
осам региона: Колубарском, Шума
дијском, Моравичком, Пчињском, Север
но банатском, Јужнобанатском, Јужно
бачком и Сремском;
· до смањења броја лекара и медицинских 
сестаратехничара дошло је у шест 
региона: Зајечарском, Моравичком, Ја
бла ничком, Севернобачком, Средње
банатском и Западнобачком;
· до повећања броја лекара, а смањења 
броја медицинских сестаратехничара 
дошло је у шест региона: Мачванском, 
Подунавском, Браничевском, Помо
равском, Златиборском и Расинском;
· до смањења броја лекара, а повећања 
броја медицинских сестаратехничара 

дошло је у четири региона: Београдском, 
Нишавском, Топличком и Пиротском;
· у Борском региону дошло је само до 
смањења броја медицинских сестара
техничара, док је број лекара непромењен 
(Табела 1):

У посматраном периоду од 2000. до 
2016. године уочава се да је већи пораст 
броја медицинских сестаратехничара 
(за 1.022 или 2,7%)) него лекара (155 или 
0,8%). Због тога је однос медицинских 
сестаратехничара и лекара на нивоу 
Србије незнатно промењен са 1,89 на 1,92. 
Међутим, по регионима однос медицинских 
сестаратехничара и лекара показује велике 
варијације и у 2000. години креће се у 
распону 1,6‒2,7 (у 15 региона преко 2,0); 
а у 2016. години тај распон је 1,5‒2,5 (у 
12 региона преко 2,0). Тако, у Нишавском 
округу ради само 1,5 сестара на 1 лекара, а 
у Шумадијском 1,6, док је тај однос знатно 
повољнији у Севернобанатском округу: 2,5 
и Јужнобанатском: 2,4 (Табела 2).

Табела 2. Број медицинских сестаратехничара (мст) у односу на број лекара по регионима 
2000:2016.
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У земљама ОЕЦД у 2015. години про
сечан однос између медицинских се стара
техничара и лекара био је око три, што 
значи да је просек на нивоу Србије, као и по 
регионима, знатно испод просека ОЕЦДа 

(Графикон 5). Број медицинских сестара 
по лекару у Србији је око 2,5 пута мањи у 
односу на Финску, Данску и Јапан, где ради 
4,6 сестара по лекару.(3)

Графикон 5. Однос медицинских сестаратехничара и лекара у изабраним државама ОЕЦД и 
Србији у 2015. години.
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Обезбеђеност медицинским сестрама
техничарима у односу на број становника, 
према последњим доступним подацима 
СЗО за 2014. годину показује да Србија 
има 628 медицинских сестаратехничара на 
100.000 становника. Иако је обезбеђеност 

боља у односу на 2000. годину, када је била 
501/100.000 становника, Србија има у про
секу мање медицинских сестарате х ничара 
у односу на Европску унију и Европу (Та
бела 3).

Просек за државе Европе је 864, а за земље 
чланице Европске уније 740 медицинских 
сестаратехничара/100.000 становника у 
2014. години. Највећи број медицинских 
сестаратехничара на 100.000 становника 
(међу изабраним државама Европе) имају 
Норвешка, Финска, Немачка, Луксембург 
(преко 1.000), а најмање Турска и Грчка 
(10). Приликом поређења држава, мора се 
имати у виду да постоје различити начини 

извештавања који могу утицати на добијене 
резултате. Неке земље, попут Аустрије и 
Грчке извештавају само о броју сестара 
које раде у болницама, док Финска, Ирска 
и Аустрија укључују и бабице. Неке државе 
приказују само сестре у јавном сектору, а 
неке обухватају и јавни и приватни сектор.

Постоје велике географске варијације 
у обезбеђености медицинским сестрама 
у Србији. Најбољу обезбеђеност у 2016. 

Табела 3. Медицинске сестретехничари на 100.000 становника у изабраним државама за 2000, 
2005, 2010. и 2014. годину.
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го дини имају: Борски (677/100.000 ста
новника), затим Београдски (667), Заје
чарски (660) и Нишавски (611) регион. Нај
мању обезбеђеност имају Сремски (361), 
Западнобачки (429), Моравички (434), 

Севернобачки (442) и Расински (444); 
односно, 12 региона има мање од 500 меди
цинских сестаратехничара на 100.000 ста
новника (Графикон 6).

Графикон 6. Обезбеђеност медицинским сестраматехничарима и лекарима на 100.000 
становника по окрузима у 2016.
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Истовремено, најбољу обезбеђеност ле
карским кадром имају: Нишавски (383), 
Београдски (349), Борски (336) и Зајечарски 
округ (333). Најмању обезбеђеност лекарима 
имају: Сремски (186), Севернобачки (210), 
Западнобачки (215), Расински (216) и Мо
равички округ (Графикон 6).

ДИСКУСИЈА
Здравствени системи се сусрећу са ра

зличитим врстама дисбаланса кадра, који 
обу хватају:

· географску неуједначеност (разлике 
између урбаних и руралних регија, као и 
сиромашних и богатих региона);
· неуједначеност између институција 
(разлике у обезбеђености кадром између 
здравствених установа, као и између 
служби);
· дисбаланс професија/специјалности 
(неравнотежа у различитим занимањима, 
попут лекара и медицинских сестара
техничара, као и недостаци у оквиру 
професије; нпр. недостатак једне врсте 
специјалиста);
· неуравнотеженост полова (диспаритети 
у женској и мушкој заступљености у 
здравственој радној снази).(2)

Када је у питању професија медицинских 
сестара, најчешћи дисбаланс је недостатак 
овог кадра.(1)

У Републици Србији, Министарство 
здравља, кроз кадровске планове који се 
доносе на годишњем нивоу, одређује број 
и структуру запослених у свим државним 
здравственим установама. И поред две 
ин тер венције у циљу смањења броја за
по слених у јавном сектору (2005. и 2013. 
године), укупан број медицинских се
старатехничара у периоду 2000‒2016. се 
увећао. Ово повећање било је неопходно 
због демографских промена, старења ста
новништва и повећања здравствених по
треба, пре свега потребе збрињавања 
хро ничних незаразних обољења чији се 

раст бележи из године у годину (малигне 
болести, кардиоваскуларна обољења, дија
бетес...). Ове здравствене промене бележе 
многе земље, због чега се сусрећу са 
недостатком здравствених радника.(3)

Повећање броја медицинских сестара
техничара бележи се и у другим државама, 
а ОЕЦД наводи да је обезбеђеност меди
цинским сестрама повећана од 2000. године 
у скоро свим државама чланицама ове орга
низације. Највеће повећање забележено је 
у државама које су и раније имале нај бољу 
обезбеђеност, а то су: Швајцарска, Нор
вешка, Данска и Финска.(3)

Значајно је истаћи да је у Србији у 
посматраном периоду промењена стру
ктура медицинских сестаратехничара 
према степену образовања. Повећање броја 
медицинских сестаратехничара је проу
зроковано значајним повећањем броја се
стара са ВШС (за 22%), за разлику од 
сестара са ССС, чији се број незнатно 
сма њио. Ова промена, односно повећање 
уче шћа медицинских сестара са ВШС у 
складу је са савременим трендовима да се 
повећају улога и компетиције медицинских 
сестаратехничара у здравственом систему. 
Подаци о медицинским сестрама са ви
соким образовањем још увек не постоје у 
рутинској здравственој статистици у Ср
бији, те их је неопходно укључити у си стем 
извештавања.

Медицинске сестретехничари су нај
бројнија категорија запослених у нашем 
си стему, с обзиром на то да је сваки трећи 
за послени припадник овог занимања. 
У односу на укупан број запослених у 
здрав ственим установама у посматраном 
периоду, заступљеност медицинских се
старатехничара износила је 30‒37%, што 
је скоро исти однос забележен у Ирској у 
последњих неколико година (33‒35%).(11)

Међутим, обезбеђеност медицинским 
сестраматехничарима на 100.000 ста но
вника у Србији је мања у односу на про
сек за Европу и Европску унију, иако је по
већана у посматраном периоду.
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Дистрибуција медицинских сестара
техничара по регионима је неравномерна. 
Боља обезбеђеност овим кадром је у 
регионима где су универзитетски центри: 
Београдски, Шумадијски, Јужнобачки, 
и Нишавски, с обзиром на то да се у тим 
регионима пружа здравствена заштита 
тер цијарног нивоа за становништво гра
витирајућих округа. Велике разлике у 
обе збеђености медицинским сестрама
те хничарима постоје између осталих 
региона, а најбољу обезбеђеност имају 
Борски и Зајечарски округ. Ова два округа 
се одликују високим уделом старог ста
новништва, тако да имају и највећу про
сечну старост становништва, од 47,3 го
дине у Зајечарском, односно 45,4 године у 
Борском округу (просек за Србију је 42,9 
година).(12) Због тога су повећане потребе 
за здравственом заштитом и сестринском 
негом.

Такође, ако се упореди број лекара и 
медицинских сестаратехничара по регио
нима у 2000. и 2016. години, уочава се 
да пријем лекара не прати и пријем ме
дицинских сестаратехничара, односно 
постоји „раскорак“ у неким регионима у 
односу ових здравствених професионалаца. 
Међутим, уочава се да региони који имају 
најбољу обезбеђеност медицинским 
сестраматехничарима, имају и најбољу 
обезбеђеност лекарима, као и да региони 
који имају најлошију обезбеђеност меди
цинским сестраматехничарима имају и 
нај лошију обезбеђеност лекарима.

У Србији је у посматраном периоду 
повећање броја сестара (за 2,7%) било 
више изражено у односу на повећање броја 
лекара (за 0,8%). У неким земљама ЕУ 
уочава се „паралелан раст запошљавања“ 
лекара и медицинских сестаратехничара 
(Аус трија, Хрватска, Финска, Немачка, 
Црна Гора, Норвешка, Португал, Словенија, 
Ује дињено Краљевство); у Грчкој се бележи 
раст до 2008. године оба профила ових 
здравствених професионалаца, а потом се 
смањује запошљавање лекара; у Турској је 

велики пораст запошљавања лекара, што 
не прати исти пораст запошљавања меди
цинских сестаратехничара.(13)

Однос између медицинских сестара
техничара и лекара на нивоу Републике 
Србије је скоро остао исти у посматраном 
периоду: 1,9 медицинских сестаратех
ничара по једном лекару, те је овај однос око 
2,5 пута мањи у односу на Финску, Данску 
и Јапан, а такође је знатно мањи у односу на 
просек за државе чланице ОЕЦД и указује 
на потребу повећања броја медицинских 
сестара.(3)

ЗАКЉУЧАК
Бројни фактори (економски, културо

лошки, а посебно социодемографски), као 
и промене у структури морбидитета стано
вништва, утичу на повећање здравствених 
потреба и већу потражњу за здравственим 
кадром, укључујући и медицинске сестре
техничаре. Због тога су и покушаји рацио
нализације броја запослених у јавном 
сектору у Републици Србији имали кра
ткотрајан ефекат.

Улога медицинских сестаратехничара 
у здравственом систему се мења у складу 
са наведеним факторима, постајући све 
комплекснија и свеобухватнија, са про
ширеним опсегом професионалног рада, па 
у наредном периоду треба планирати већи 
број медицинских сестара са ВШС и ВСС, а 
у рутинској статистици увести извештавање 
и праћење броја медицинских сестара
техничара са високим образовањем.

Обезбеђеност медицинским сестрама
техничарима у Србији је мања у односу на 
просек европских земаља, а присутне су 
велике разлике између округа. Због тога 
је потребно дефинисати „жељени“ ниво 
обе збеђености и кадровском политиком 
смањивати географске разлике.
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