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Поштовани, 

 

Ми доле потписани председници професионалних удружења здравствене 

струке са вишедеценијском традицијом имамо поуздана сазнања о растућим 

злоупотребама у организацији и извођењу континуиране медицинске едукације 

(КМЕ) од стране бројних новооснованих удружења и агенција за КМЕ (основаних 

после ступања на снагу Закона о коморама), чиме се наноси велика штета како 

српској медицини, основном значењу КМЕ, тако и факултетима и удружењима 

лекара, стоматолога, фармацеута, биохемичара, медицинских сестара и техничара. 

Оснивање бројних нових удружења за KME омогућено је Законом о 

здравственој заштити (члан 187) који, на жалост, не прави разлику међу 

удружењима ни по једном критеријуму. Ти критеријуми би морали бити: трајање, 

искуство, претходан допринос у друштву, број чланова и њихова стручност, 

стручна тела и одбори састављени од еминентних  чланова.  

 Данас, после првог седмогодишњег периода важења лиценци, имамо 

обавезу да анализирамо квалитет обавезне КМЕ и начин њеног спровођења као и 

да спречимо злоупотребе које омогућавају да се добра намера о КМЕ претвори у 

још један значајан проблем здравства. Иако је обнављање лиценце условљено 

учешћем у КМЕ, едукација је неопходна због непрестаног развоја медицинске 

науке и нових технолошких достигнућа.  

Као пример многобројних злоупотреба наводимо сазнања и информације 

добијене од наших чланова о on-line тестовима који се изводе групно, на 

неприкладним местима, па се појединим здравственим радницима изда по десетак 

и више сертификата у једном дану. 

Посебно скрећемо пажњу на све чешће, а понекад и директно мешање у 

КМЕ одређених фармацеутских кућа, којима тзв. удружења и установе, супротно 

Закону о лековима и медицинским средствима и Правилнику о оглашавању лекова 

и медицинских средстава препуштају едукацију дајући им легитимитет својим 

именом. Овакав начин спровођења КМЕ не угрожава само рад наших удружења 

већ и установа и факултета којима едукација представља основну делатност. 

С тим у вези предлажемо да се нађе законски оквир, који ће омогућити 

имплементирање законских норми на прави начин и онемогућити да новооснована 

удружења изводе програме КМЕ.  

Неопходно је, такође, да Министарство здравља инсистира да Здравствени 

савет РС буде крајње опрезан и селективан у поступку акредитације. 

 

С поштовањем, 




