КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ЗДРАВСТВЕНИ САВЕТ КОРИСТИ ПРИ
АКРЕДИТАЦИЈИ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНЕ СТРУКЕ (УЗС) КАО
ОРГАНИЗАТОРА ПРОГАМА КОНТИНУИРАНЕ МЕДИЦИНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ
(КМЕ)
1.Назив и седиште УЗС (пуна адреса, контакт особа, email и www страница као и име
заступника удружења).
2. Година оснивања УЗС.
3. Статут и решење АПР.
4. Списак здравствених радника који су чланови УЗС.
5. Врста чланства се остварује у УЗС (редовно, придружено, пензионери, студенти).
6. Подручје делатности УЗС (цела територија РС, Аутономна Покрајина, регион).
7. Циљеви и задаци УЗС према Статуту (најважнији циљеви и задаци везано за КМЕ).
8.Чланство УЗС у релевантним међународним организацијама (светске, европске,
балкански регион и сл.) (списак међународних организација у којима је УЗС члан).
9. Размена искуства УЗС са члановима сродних организација у земљи и иностранству
(наведена искуства).
10. Врста континуиране медицинске едукације коју је УЗС спроводило до сада (врста и
број одржаних у протеклом лиценцном периоду).
11. Адреса преко које се учесници пријављују за КМЕ програм.
12. Програмски савет или стручно тело надлежно за КМЕ унутар УЗС (списак чланова
и приложена одлука одговарајућег органа УЗС и састав).
Ако стручно тело које одобрава КМЕ не постоји навести ко одобрава програм КМЕ пре
упућивања на акредитацију.
13. Редовност објављивања стручних и научних публикација са материјалима из
спроведеног програма КМЕ (у штампаној или електронској форми).
14. Спровођење савремених знања УЗС у програмима КМЕ, препоруке међународних
организација и сл.(наведена савремена знања).
15. Сарадња УЗС у спровођењу КМЕ са сродним удружењима и факултетима
медицинске струке и другим сродним организацијама (наведено).
16. Сарадња УЗС у спровођењу КМЕ са коморама здравствене струке ради сагледавања
потреба полазника КМЕ (наведене коморе).
17. Сарадња УЗС са Министарством здравља РС.
18. Обезбеђивање неопходаног материјала полазницима при извођењу КМЕ (наведено
какав се материјал обезбеђује сходно врсти КМЕ).
19. Начин провере знања и евалуација програма након извођења програма КМЕ
(достављени примере).
20. Износ котизације и покривање трошкова приликом организације КМЕ.
21. Код бесплатне едукације КМЕ, наведен је начин како се обезбеђују средства за
извођење програма КМЕ.
22. Придржавање одредби Правилника о начину оглашавања лека, односно
медицинског средства (Службени гласник РС 30/2010) од стране УЗС.

