
Синоним доброг образовања



О ШКОЛИ:

• Медицинска школа са радом почиње давне 
1946. године. Од тада је изнедрила бројне
генерације медицинских радника.

• Овде се ученици припремају за даљи
професионални развој у области здравства и 
социјалне заштите.

• Школа је верификована за дванаест
образовних профила, а тренутно има 835 
ученика у осам смерова и 28 одељења. 

• Наставни кадар броји 102 професора и 
стручна сарадника, а ученицима предају и 
признати лекари специјалисте свих струка. 



ЗАШТО БАШ МЕДИЦИНСКА?

• Ученичка постигнућа, стручан наставни кадар и 
савремена наставна средства чине је 
препознатљивом образовном установом.

• Целокупан школски простор обухвата готово 
17.000 м2, а чине га задужбинска и нова школска 
зграда, фискултурна сала, спортски терени и 
школско двориште. 

• Медицинска школа поседује учионице опремљене 
белим таблама, рачунарима и пројекторима, 
специјализоване лабораторије и кабинете за 
извођење практичне наставе, свечану салу, 
библиотеку са преко 15.000 књига, читаоницу са 
лаптоповима и интернетом, салу за физичко, трим 
кабинет, просторије за слободне активности, 
спортске терене, пространо двориште.





ЗАШТО БАШ МЕДИЦИНСКА?

• Део наставе одвија се у Општој болници, Дому  
здравља, Заводу за јавно здравље, Геронтолошком 
центру, апотекама, козметичким кућама, фабрикама 
и другим предузећима из сродних области. 

• У оквиру праксе  честе су посете великим 
медицинским центрима у престоници и оближњим 
већим градовима.

• Друштвени живот школе чине многобројна 
спортска, предметна и ваннаставна такмичења, 
различите секције, Ученички парламент, ученичке 
организације, трибине, хуманитарне акције, 
културно-уметничке активности.

• Ученици и наставници заједно одлазе на 
екскурзије, посећују сајмове, позориште, музеј, 
биоскоп.



Медицинска школа „Др Андра Јовановић” планира да у школској 
2021/2022. години упише 210 ученика у следеће образовне профиле:

• Фармацеутски техничар..............1 одељење.........................30 ученика;
• Лабораторијски техничар............1 одељење.........................30 ученика;
• Медицинска сестра техничар......3 одељења.........................90 ученика;
• Зубни техничар.............................1 одељење.........................30 ученика;
• Физиотерапеутски техничар........1 одељење.........................30 ученика.



ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

• Ученици који заврше овај смер оспособљени су да 
самостално израђују фармацеутске препарате  за лечење 
пацијената и козметичке препарате – креме за негу лица, 
руку, млека за чишћење, лабела, гелове, лосионе итд.

• Теоријска знања примењују на вежбама, у кабинетима који 
су модерни, опремљени свом потребном опремом, 
реагенсима, супстанцама, лабораторијским посуђем и 
стручном литературом.

• Практична знања ученици стичу и у апотекама и фабрици 
лекова.



ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

• По завршетку школе, ученици овог смера оспособљени су за 
рад у апотекама и фармацеутској индустрији.

• Школујући се за ово занимање, стичу одличну основу за 
упис на више школе и факултете – Фармацеутски, 
Медицински, Стоматолошки, Природно-математички, Вишу 
медицинску школу и друге.



ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

• Ученици овог смера стичу теоријска и стручна знања за рад 
у хематолошким, биохемијским, микробиолошким 
лабораторијама и лабораторијама за трансфузију крви.

• У школским кабинетима раде са лабораторијском опремом –
шприцевима, иглама, епруветама, пипетама, стаклацима, 
микроскопом. Имају и обуку за руковање савременим 
дијагностичким и аналитичким апаратима и уређајима.

• Важност овог позива огледа се у дијагностиковању болести.



ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР

• После средње школе лабораторијски техничари могу да раде 
у свим врстама лабораторија у болницама, клиникама, 
домовима здравља, заводима и институтима, али и у 
лабораторијама које испитују исправност животних 
намирница (фабрикама које производе храну). 

• Имају могућност уписа на све факултете и високе школе 
које имају везе са медицином, фармацијом и сродним 
занимањима.



МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР

• Настава се изводи у учионицама, најсавременијим 
кабинетима за здравствену негу, али и наставним базама ван 
школе – Општа болница,  Дом здравља,  Геронтолошки 
центар.

• Извођење бројних сестринских процедура у кабинетима 
здравствене неге, омогућено је захваљујући савременим 
едукативним медијима, који наставу  чине  очигледном. То 
су лутке за негу болесника, лутке за реанимацију, мулажи за 
давање инјекција и вађење крви.



МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР

• Ученици општег смера спремају се за указивање прве 
помоћи повређеним лицима у хитним ситуацијама, обављају 
здравствену негу, лечење болесника и изводе дијагностичко-
терапијске процедуре. 

• Оспособљавају се да и сами едукују и здравствено-васпитно 
делују на болесне, али и на здраву популацију, у циљу 
унапређења здравља и спречавања болести.



МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР

• Медицинске сестре техничари запошљавају се у болницама, 
клиникама, домовима здравља, установама за негу и лечење 
старих, деце, у рехабилитационим центрима и бањама, при 
кућној нези и лечењу, дакле у готово свим државним и 
приватним здравственим институцијама.

• Стицање општег и стручног знања омогућава наставак 
даљег школовања на високим школама и академским 
студијама здравствене неге, Медицинског, Стоматолошког, 
Фармацеутског факултета, и готово свим факултетима 
природног и друштвеног усмерења. 



ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

• За време школовања вежбе су организоване у два добро 
опремљена кабинета, а ученици одлазе и на праксу у Дом 
здравља. На тај начин стичу знања и вештине потребне за 
израду разних протетских радова. 

• На пракси ученици се детаљно упознају са коришћењем 
различитих специјализованих апарата и материјала за 
израду зубних протеза за старије особе, а исто тако и 
дечијих протеза за исправљање неправилности у зубним 
луковима. 

• Поред тога, уче справљање керамичких круна, мостова и 
других комликованих зубних надокнада.



ЗУБНИ ТЕХНИЧАР

• Знање и вештине које стекну, омогућавају им да се запосле 
као зубни техничари у свим државним и приватним зубним 
техникама и ординацијама.

• Поред општих предмета, важних за наставак школовања на 
престижним факултетима Медицине, Стоматологије, или 
високих струковних школа, велики број стручних предмета 
из области зубне технике отвара могућност усавршавања у 
пољу савремене протетике.



ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

• Ученици се у савременим кабинетима оспособљавају да 
спроводе различите врсте третмана – масажне, струјне, 
топлотне, ултразвучне. Циљ третмана је спречити трајне 
негативне исходе повреда и обољења. 

• Физиотерапеутски техничар ради са здравим људима, 
спортистима, а такође, помаже старијим и непокретним 
особама у повећању њихове покретљивости, ублажавању 
бола и последица болести.

• Пацијенте уче да самостално вежбају и да се служе 
различитим помагалима. 



ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

• Физиотерапеут може да ради у болницама, бањским 
лечилиштима, рехабилитационим, фитнес, спа и спортским 
центрима.

• Општи и стручни предмети  омогућавају наставак 
школовања на високошколским установама – високе школе 
струковних студија, студије медицине, спорта и физичког 
васпитања, специјалне едукације и рехабилитације. 




