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ЗЗАА  УУННААППРРЕЕЂЂЕЕЊЊЕЕ  УУЧЧИИННККАА  ЗЗДДРРААВВССТТВВЕЕННИИХХ  РРААДДННИИККАА  

ПО ФОРМИРАЊУ ГРУПЕ - ЈЕСЕН 2018., од 900-1800h, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД 
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О СЕМИНАРУ: Легитимно подржано право на информисаност и политичку одговорност је етички аргумент за 
континуирано јавно извештавање о резултатима учинка здравствених професионалаца и организација. Сви 
здравствени професионалци, они који практикују јавноздравствени приступ и клинички приступ у обезбеђивању 
здравствених потреба корисника сагласни су у томе да је процена учинка витална компонента квалитетне 
здравствене заштите. Постојање плана, приоритета и циљева за унапређење учинка јесте суштинска обавеза 
управљачких структура у здравственој заштити, која произлази из права грађана на највиши потенцијал здравља а 
који је могуће достићи у складу са постојећим здравственим капацитетима. Док развијање плана представља 
спецификацију одрживих стратегија и програма за унапређење учинка, неопходно је и надограђивати компетенце 
менаџера за увођење нужних организационих и кадровских промена. Водећи се планом, као структуираном 
комуникационим алатком менаџери могу јасно да увиде шта треба променити, да идентификују неопходне 
ресурсе и подршку као и последице уколико се стандарди не достижу.  

Менаџмент променама је у основи стратешког понашања и размишљања и подразумева артикулацију визије и 
одговарајућих пословних пракси, затим процењивање организационе спремности (капацитета) и ризика, као и 
мобилизацију кадрова и партнера. Према Европском акционом плану за јачање јавних капацитета и услуга у 
здравственом сектору до 2020. године, који је стуб нове европске здравствене политике (Health 2020: the new WHO 
European policy framework. WHO/Europe, 2012), oбласти на чијој изградњи треба радити су: побољшање здравствене 
заштите, јавноздравствена интелигенција, квалитет здравствених услуга и развој радне снаге. 

Овај семинар објашњава улоге планера и менаџерa у процесу побољшања перформанси радне снаге у 
здравственој заштити. Конкретно, програм обуке покрива основе основе менаџмента људским ресурсима, и 
мерења учинка у здравственој заштити, односно теоретске концепте и изазове планирања људских ресурса. 
Нагласак се ставља на менаџмент људским ресурсима са циљем унапређења перформанси у сектору здравствене 
заштите. После описа како се дефинише и мери учинак у здравственој заштити, учесници ће бити подстицани да 
стратешки разматрају осетљивост односа између развијања здравствених професионалаца, и коришћења њихових 
потенцијала, односно одржавања одговарајуће динамике ради побољшања учинка у здравственој заштити. У том 
светлу ће посебно бити обрађене мотивационе теорије за унапређење учинка запослених и организације. На 
вежбама учесници ће имати прилике да се опробају у анализи посла, радних процеса, и да израчунају показатеља 
радног оптерећења и учинка. У групном раду и на примерима утврдиће стечено знање и вештине потребне за 
процену радног учинка. Пре израде плана за унапређење учинка здравствених радника/организацијеменаџмента 
и планирања, уз помоћ примера и квиз питања у току предавања, полазници ће повећати разумевање о 
ограничењим и могућностима развојних приступа и техника за планирање кадра за унапређење учинка и увођења 
кадровских промена. Стећи ће увид у најновије стратешке правце који погодују развоју ефективне радне снаге у 
динамичном окружењу и приступиће развоју плана радне снаге потребне за побољшљње перформанси на 
институционалном нивоу. 

Овим програмом учесници ће се оснажити да концептуализују и анализирају управљање здравственим 
кадровима, и да критички сагледавају израду плана за побољшање перформанси у здравственој заштити. 

ЦИЉ СЕМИНАРА:  спознавање сврхе и изазова у планирању и менаџменту за управљање перформансама запослених 
и организације у здравственом сектору; подстицање на стратешко размишљање о односу између развијања 
здравствених професионалаца, коришћења њихових потенцијала, и побољшањa учинка здравствене заштите; 
повезаност менаџмента и мотивације запослених у здравственим установама; стицање основних знања и вештина 
за мерење и унапређење учинка здравствених радника / организације; стицање основних знања и вештина за 
развој плана радне снаге. 

МЕТОДЕ РАДА: предавања, практичне вежбе, рад у малој групи, студије случајева 

ПРЕДАВАЧИ: Проф. др Весна Бјеговић-Микановић, Проф. др Дејана Вуковић, Проф. др Бојана Матејић, 

Проф. др Милена Шантрић Милићевић, Проф. др Зорица Терзић-Шупић 

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари, 
менаџери у здравственим установама, здравствени радници, здравствени сарадници  

БРОЈ ПОЛАЗНИКА: минимално 15 

ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ: 7.500,00 динара 
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ППРРООГГРРААММ  JJEE  ААККРРЕЕДДИИТТООВВААНН  ООДД  ССТТРРААННЕЕ  ЗЗДДРРААВВССТТВВЕЕННООГГ  ССААВВЕЕТТАА  РРЕЕППУУББЛЛИИККЕЕ  ССРРББИИЈЈЕЕ  
ССАА  66  ППООЕЕННАА  ЗЗАА  ППООЛЛААЗЗННИИККЕЕ  ССЕЕММИИННААРРАА 

 

  
  

  ППРРИИЈЈААВВЉЉИИВВААЊЊЕЕ  ЗЗАА  ССЕЕММИИННААРР ЈЕ ОБАВЕЗНО  
И ВРШИ СЕ ЦЕНТРУ ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ   

ЕЕ--MMAAIILL::  kkoonnttiinnuuiirraannaaeedduukkaacciijjaa@@mmeedd..bbgg..aacc..rrss  ИИЛЛИИ  ННАА  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННЕЕ  3366  3366  336633  ИИ  3366  3366  336644  
  

 ТТРРООШШККООВВИИ  ЕЕДДУУККААЦЦИИЈЈЕЕ СЕ УПЛАЋУЈУ НА ТЕКУЋИ РАЧУН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  
840-1139666-89, ПОЗИВ НА БРОЈ RP – 382/1 - 742121 

 ФФИИННААННССИИЈЈССККАА  ССЛЛУУЖЖББАА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  - ФАКС 011 36 36 314 

 ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА ЗА ТРОШКОВЕ ЕДУКАЦИЈЕ - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И ФАКС - 36 36 317 

 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИСТИГЛИМ УПЛАТАМА ЗА ЕДУКАЦИЈУ - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН - 36 36 306  

ПИБ Медицинског факултета у Београду: 100221404 
  

***   ППООТТВВРРДДАА О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ СЕ ПРЕДАЈЕ ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ ***  
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ПРОГРАМ 

ПППЛЛЛАААНННИИИРРРАААЊЊЊЕЕЕ   ИИИ   МММЕЕЕНННАААЏЏЏМММЕЕЕНННТТТ   УУУ   СССКККЛЛЛОООПППУУУ   НННАААПППОООРРРААА      

ЗЗЗААА   УУУНННАААПППРРРЕЕЕЂЂЂЕЕЕЊЊЊЕЕЕ   УУУЧЧЧИИИНННКККААА   ЗЗЗДДДРРРАААВВВСССТТТВВВЕЕЕНННИИИХХХ   РРРАААДДДНННИИИКККААА    

ПО ФОРМИРАЊУ ГРУПЕ - ЈЕСЕН 2018. 

9.00-9.45 
Отварање семинара 

Провера знања (улазни тест) 
М. Шантрић Милићевић 

9.45-10.30 Менаџмент људским ресурсима  
В. Бјеговић-Микановић  

/ Д. Вуковић  

10.30-11.15 Учинак у здравственој заштити и менаџмент променом 
Д. Вуковић  

/ В.Бјеговић-Микановић  

 пауза  

11.30-12.15 Анализа фактора за унапређење учинка  
М. Шантрић-Милићевић 

/ З. Терзић-Шупић 

12.15-13.00 Мерење радног оптерећења здравствених радника  

М. Шантрић Милићевић  

/ З. Терзић-Шупић  

/ Б. Матејић 

 пауза  

14.00-15.30 
Планирања потребног броја здравствених радника  
за радно оптерећење и учинак 

М. Шантрић Милићевић  

/ З. Терзић-Шупић  

/ Б. Матејић 

15.30-16.15  Анализа радних процеса 
Б. Матејић  

/ М. Шантрић Милићевић 

 пауза  

16.30-17.15 План радне снаге за унапређење учинка (елементи и кораци) 
М.Шантрић Милићевић  

/ Д. Вуковић 

17.15-18.00 

Провера знања (излазни тест)  

Евалуација семинара 

Закључци и затварање семинара 

М. Шантрић Милићевић  
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