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Мастер медицинска сестра Бојана Јовановић

Бојана Јовановић је рођена 14.09.1977. године у Лесковцу, Р. Србија.
Образовање
2019. године, Медицински факултет у Новом Саду, Мастер медицинска сестра
2017. године, Факултет здравствених наука у Београду - Дипломирана медицинска сестра
здравствене неге
2015. године, Лидерски курс „Развој вештина руковођења“
2010. године, Висока здравствена школа струковних студија у Земуну - Струковна
медицинска сестра
1999. године, Виша медицинска школа у Земуну - Виша медицинска сестра/техничар
1996. године, Средња медицинска школа у Лесковцу - Медицинска сестра/техничар
Професионална каријера
од 17.06.2019. године начелник Сервиса за здравствену негу ВМА
2005 - 2019. године Главна медицинска сестра/техничар одељења Клинике за физикалну
медицину и рехабилитацију ВМА
2001 - 2005. године, Виша медицинска сестра/техничар Клинике за торакалну и
кардиохирургију ВМА. У наведеном периоду била је у више наврата на испомоћи у
Клиници за физикалну медицину и рехабилитацију, Клиници за ургентну медицину и
Клиници за нефрологију
2000-2001. године, Виша медицинска сестра/техничар Клинике за урологију ВМА
1999-2000. године, Виша медицинска сестра/техничар Института за ендокринологију
Клиничког центра Србије
Остало
Поседује ECDL сертификат од 2009. године, Сертификат „Дидактичко методичка
едукација сарадника из наставних база у спровођењу студијског програма“ од 2007.
године, као и CERTIFICATE ISO 18001 и CERTIFICATE ISO 18001 од 2006. године.
Иницијатор је формирања сестринске документације у оквиру Клинике за физикалну
медицину и рехабилитацију ВМА. Поред тога, била је сарадник у настави на предмету
„Здравствена нега у хирургији“ у Високоструковној школи здравствених студија у
Земуну. Такође, била је иницијатор и организатор првог сестринског скупа са Друштвом

медицинских сестара и техничара у рехабилитацији и реуматологији Србије на ВМА под
називом: „Кома – мултидисциплинарни приступ“.
Један је од аутора књиге „Физијатрија“ за студенте медицине на ВМА - поглавље
„Физијатрија и рехабилитациона сестра“. Учествовала је у организацији имплементације
образаца и упутстава ISO 9000 током стандардизације рада ВМА. Учествовала је у
научноистраживачким пројектима у оквиру Клинике за физикалну медицину и
рехабилитацију ВМА.
Била је предавач полазницима војног санитета о Процесу здравствене неге.
Добитник је Повеље у знак признања и захвалности за значајан допринос у здравственој
нези поводом светског Дана сестринства. Поводом светског Дана сестринства 2011.
године проглашена је за Сестру године ВМА.
Делегат је медицинских сестара/техничара ВМА у Удружењу медицинских
сестара/техничара и бабица Републике Србије и члан је Коморе медицинских сестара и
здравствених техничара Србије.
Члан редакцијског одбора часописа „Сестринство“.
Говори енглески језик.

