
ИНОВАТИВНИ ПРИСТУПИ У 
ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ –

ПАТРОНАЖНА СЛУЖБА





“Подршка раном развоју и 
социјалној инклузији деце 

кроз јачање капацитета 
поливалентне патронажне 

службе и обезбеђења 
континуитета здравствене 

заштите породице” 



ППС и превентивне кућне посете

 Општи циљ: унапређење знања, ставова и понашања
чланова породице у различитим аспектима 

 Увид у непосредно породично окружење, услове у којима 
живе и факторе који могу деловати протективно, али и 
као извор ризика по здравље

 Здравствени и социјални фактори

Деловање у складу са потребама корисника

 Континуитет здравствене заштите - развој односа 
међусобног поверења и уважавања 



Јачање ППС у Србији...

 мај 2014. - децембар 2016. године

 Градски завод за јавно здравље Београд

 Удружење за јавно здравље Србије 

 УНИЦЕФ

 Министарство здравља Републике Србије



Циљеви пројекта

 Унапређење знања, вештина и праксе 
патронажних сестара

 Унапређење сарадње патронажних сестара 
са другим службама у дому здравља и у 
заједници

 Иновирање стандарда рада поливалентне 
патронажне службе

 Промоција улоге патронажне службе 



Корисници и циљна група

 Породице са децом у 10 одабраних општина у Србији 

 90 патронажних сестара у 10 домова здравља

◦ Нови Сад 

◦ Панчево 

◦ Земун 

◦ Крагујевац 

◦ Пожаревац 

◦ Смедерево 

◦ Ниш 

◦ Врање 

◦ Лесковац 

◦ Пирот 



Достигнућа: едукације ППС
 Припрема едукативних материјала, акредитација, 

организација и одржавање едукација за Поливалентне 
патронажне сестре
◦ 12 модула, 36 акредитованих курсева
◦ Рани развој и развојне норме

◦ Одговорно родитељство и  породично окружење

◦ Развојне потешкоће 

◦ Стимулација развоја, васпитни приступи

◦ Права деце, права осетљивих група

◦ Превенција стигме и дискриминације

◦ Превенција злостављања, занемаривања  деце, превенција насиља 
у породици, безбедност деце

◦ Исхрана, нега деце и имунизација

◦ Комуникација, промоција здравља, рад у заједници

◦ Здравствена писменост, здравствено понашање и индивидуално 
саветовање

◦ Управљање и квалитет рада поливалентне патронажне службе

◦ Упитник за процену развоја деце

◦ РЕГИОНАЛНИ ПАКЕТ МОДУЛА – УНИЦЕФ, ИССА



 Он лајн обуке, акредитоване

 3 модула

 Рани развој

 Приврженост

 Комуникација

 УНИЦЕФ и ИССА

 доступно на сајту Градског завода за јавно 
здравље, Београд – платформа за 
континуирану едукацију



А овако смо учили ...





Достигнућа: примена знања и 
вештина у пракси

 Развој извештајних табела
◦ структура = садржај модула

◦ активности  поливалентне патронажне сестре:  
кућне посете и здравствено васпитни рад

◦ процена знања и понашања родитеља

◦ сарадња са другим службама

 Месечни извештаји Поливалентне  
патронажне службе

 Обрада и анализа података



Период имплементације активности:  јун 2014 - јун 2016. 

• кућним посетама је обухваћено 11296 породица - од тога 41% 
посета ромским породицама. Oбухваћено је укупно 11510 деце.

Посете 
новорођенчету 27%

Посете одојчету   
43%

Посете детету у 
2.год.  20%

Посете детету                          
у 4.год.                                         
10%



Садржаји рада са породицама током кућних посета 
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Укупно 11510 посета породицама  са децом  









Групни здравствено васпитни рад са садржајима о 
раном развоју деце

Рад са 
трудницама

35%

Рад са 
родитељима 

одојчета 
37%

Рад са 

родитељима 
деце од 2. год. 

и више
28%



Дом здравља
68%

Ромско насеље
28%

Друго (Месна 
заједница, 

просторије НВО...)
4%

Групни здравствено васпитни рад према 
месту одржавања



Теме групног здравствено васпитног рада 

Рад са трудницама

•Одговорно храњење/Значај дојења

•Одговорно родитељство

•Исхрана трудница

•Имунизација

Рад са родитељима одојчета

•Одговорно храњење

•Подршка раном развоју

•Безбедно окружење

•Правилна нега 

Рад са родитељима малог 
детета

•Емоционално везивање

•Узрасно одговарајуће игре

•Безбедно окружење

•Имунизација



Знање и понашање родитеља



Повезивање породица са локалном заједницом

Службе у 
Дому 

здравља

Службе 
социјалне 
заштите

Службе 
образовања

Друго

1978

201

36

267



Разлози повезивање породица са локалном 
заједницом

Службе у Дому здравља

• стање пупчаног патрљка

• нередовна вакцинација

• одступања у психомоторном развоју

• Единбуршка скала постнаталне 
депресије – регистрован  ризик

• контрола телесне тежине  

Установе социјалне заштите

• остваривање права на новчану 
надокнаду

• регулисање здравствене 
књижице

• лоши односи у породици

• сумња на 
злостављање/занемаривање

Установе образовања

• укључивање детета у колектив

Други субјекти у заједници

• добијање хигијенског пакета

• обезбеђивање одеће и обуће

• остваривање права на 
бесплатан оброк у Народној 
кухињи



Достигнућа: менторске посете
◦ Циљ: 

 заједничко учење и процена резултата и изазова

 коришћење инструмената и чек листи

 вођење документације и извештаја

 сарадња са другим службама 

◦ Метод:

 састанак и дискусија са менаџментом ДЗ

 групни интервју са патронажним сестрама

 увид у документацију, чек листе и извештаје

 директна обсервација кућних посета

◦ Сарадња:

 представници ИЈЗ/ЗЈЗ

 представници педијатријског пројекта

◦ Обим: 

 50 менторских посета, 20 кућних посета



Сазнали из менторских посета....

Препознате добити пројекта:

 подршка менаџмента дома здравља

 боља сарадња са службама у дому здравља

 коришћењем инструмената за процену видљивији су 
резултати рада у породици.

Изазови:

• кадровски дефицит – недовољан број едукованог кадра 

• висока дневна оптерећеност

• недовољно времена за кућне посете

• захтевност примене свих инструмената и Чек листе

• недостатак показатеља за праћење примене Водича за 
рад у породици у пракси

• недостатак стручне литературе

• недостатак техничке опреме за рад у служби и на терену



Достигнућа: Иновирање Водича 
за рад ППС
◦ Картон породице 

◦ Листа активности и садржаја

◦ Чек листе за спровођење кућних посета

◦ Инструменти за процену развоја и ризика по развој 

◦ Обрасци за спровођење супервизије кућних посета

◦ Процедуре комуникације Поливалентне патронажне 
службе:

- са другим службама у дому здравља

- са Поливалентном патронажном службом другог 
дома здравља

- са службама у заједници

- са породицама



Достигнућа: Промоција улоге 
Поливалентне патронажне службе у 
раном развоју
◦ 4 стручне конференције здравствених 

радника (21 поливалентне патронажне сестре
од укупно 90) – Копаоник, Палић и Тара

◦ учешће представника свих 10 Поливалентних 
патронажних служби (презентације искустава 
поливалентних патронажних сестара из 5
домова здравља)



Достигнућа: Посебна радна група 
Министарства здравља Републике Србије за 
унапређење рада Поливалентне патронажне 
службе

Даје мишљење на предлог и усваја  Стручно –
методолошко упутство 

Израђује иновирани предлог програма кућних посета  
као део садржаја и обима превентивних мера у области 
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања

Израђује предлог медицинске документације и 
евиденције 

Израђује предлог кадровских норматива и мера 
извршења 

Учествује у креирању предлога политика, стратегија и 
програма уз дефинисање приоритета развоја службе 

Предлаже иновације у стручном усавршавању 
медицинских сестара за рад у Поливалентној патронажној 
служби 



Достигнућа: обуке РЗМ

 Обука 75 ромских здравствених медијаторки у области 
раног развоја деце

 3 вишедневне обуке

◦ рани развој, одговорно родитељство, права деце, 
безбедност деце, превенција насиља у породици, 
исхрана,нега, имунизација 

 Праћење активности и садржаја рада – Министарство 
здравља





Научене лекције...

 Кључно за успех:

◦ Тимски рад

◦ Добра комуникација 

◦ Партиципаторни приступ

◦ Заједнички циљ

◦ Поверење 

◦ Подршка



ХВАЛА...



Унапређење сарадње 
поливалентне патронажне службе 

и развојног саветовалишта на 
територији Земуна

Драгана Радивојевић, координатор Пројекта за ДЗ 
Земун

Весна Мишић, Главна патронажна сестра ДЗ Земун



Статистика

• На територији ДЗ Земун, регистровано је 214.281 
становника, 2,64% Ромске популације, (2013)

• У служби поливалентне патронаже ДЗ Земун ради 37
патронажних сестара

• број новорођене деце на територији општина Земун и 
Сурчин:  у 2014. -2.421, а у 2015.год. 2309 новорођених, 
2094 до 30. 11. 2016.



Унапређена сарадња

• ПС-1 “сигнал налог”- попуњава лекар

• личним контактом

• телефоном-двосмерно, електронском 
поштом

• Процедуре двосмерне комуникације Слубе 
здравствене заштите деце и омладине и 
Поливалентне патронажне службе



Облици сарадње
• Промоција одговорног родитељства и позитивног односа родитеља и

деце

• Идентификовање вулнерабилне популације: трудница, породиља,
новорођенчади, одојче и дете од 2 и од 4 год.

• идентификација фактора ризика и заштитних фактора

• ризик занемаривања и злостављања

• рано откривање развијне тешкоће и сметње

• Повезивање породице са службама здравствене
и социјалне заштите као и са другим службама у
заједници, а у складу са потребама породице



Процена:

• фактора ризика и заштитних 
фактора: детета, породице, 
околине

• интеракције родитељ – дете

• постпарталне депресије -
Единбуршка скала

• показатеља одговорног
храњења

• Процена развоја детета, 
миљоказа инструменом- УРД

Саветовање родитеља о:

• развоју деце

• интеракцији родитељ -
дете

• одговорном храњењу

• емоционалном везивању

• узрасно одговарајућим
играма

• васпитним методама

• деци са сметњама у
развоју



Патронажна сестра

• треба да покаже и
обучи родитеље за:
-држање и прихватање

новорођенчета
• комуникацију са њим:
говор, осмехивање,
обраћање пажње на
сигнале новорођенчета
• стимулацију развоја
• дојење
• масажу новорођенчета



• 10 виших медицинских сестара:

2 Сурчин, 2 Батајница и 6 Земун

• подразумева праћење раста и
развоја новорођенчета, одојчета
и деце до 5 год.

• од јун 2014. –2016. обухваћено је
1098 породица - од тога 320 
новорођенчади , 36,9% Ромске

• 550 одојчади, 57,8% Ромске

• 217 деце 2, год., 57,1% Ромске

• 11 деце од 4 год. (8 Ромске)

„Подршка раном развоју и социјалној инклузији деце кроз
јачање капацитета поливалентне патронажне службе и
обезбеђење континуитета здравствене заштите породице“



Заједничким радом педијатра РС и 
патронажне сестре током Пројекта

Од укупног броја породица обухваћених 
пројектомповезано је:

-246 породица са педијатрима ДЗ Земун, 139 
Ромских

-11 породица са Центром за социјални рад Земун 
(од тога 9 Ромских)

-2 породице са вртићем и локалном заједницом      
(1 Ромска)



Приказ случаја

• Кућна посета ППС породиљи и новорођенчету
• Дете дехидрирано, лошег општег стања
• Мајка са медицинском историјом, не схвата обавезе 

према детету
• Самохрана, лоше материјално стање
• Промптно извештавање педијатра од стране ППС
• Хоспитализација детета
• Праћење стања детета и мајке након отпуста од стране 

ППС
• Сарадња педијатра, социјалне раднице и диспанзера за 

ментално здравље деце
• Омогућени: новчана помоћ, олакшице за инфостан и 

помоћ, хигијенски пакети из Црвеног крста



Примена стечених 
знања и вештина у 
раду патронажне 

службе у ДЗ Пирот

ВСС БИЉАНА МИШИЋ

МСТ СУЗАНА ЂОРЂЕВИЋ

ППС ДОМ ЗДРАВЉА ПИРОТ



 Патронажна сестра подстиче
однос између мајке и детета,
супружника и осталих чланова
породице. Постоје моменти
када треба приближити дете
родитељима, али и родитеље
детету.

 Патронажна сестра је ту да
одговори на многа питања
родитеља и помогне им да
стекну вештине око неге
новорођенчета, одојчета и
малог детета.

 Патронажна сестра је пријатељ
мајци од трудноће па на даље...
помаже око дојења, измлазања
и свега што је потребно.

 Патронажна сестра води рачуна 
о бабињари...

 ПАТРОНАЖНА СЕСТРА ЈЕ 
НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉ 
ПОРОДИЦИ



У ПОЛИВАЛЕНТНОЈ ПАТРОНАЖНОЈ СЛУЖБИ  ПИРОТ ЗАПОСЛЕНО ЈЕ 11 

ПАТРОНАЖНИХ СЕСТАРА , ОД КОЈИХ СУ 4 УЧЕСТВОВАЛЕ У ПРОЈЕКТУ

ПРОЈЕКАТ “ПОДРШКА РАНОМ РАЗВОЈУ И СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ 

ДЕЦЕ КРОЗ ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖНЕ 

СЛУЖБЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

ПОРОДИЦЕ” ЗНАЧАЈНО ЈЕ ДОПРИНЕО УНАПРЕЂЕЊУ  КВАЛИТЕТА  

КУЋНИХ ПОСЕТА.

ВЕШТИНЕ И ЗНАЊА СТЕЧЕНЕ УЧЕШЋЕМ У ПРОЈЕКТУ ПАТРОНАЖНЕ 

СЕСТРЕ КОЈЕ СУ БИЛЕ УКЉУЧЕНЕ У ПРОЈЕКАТ ПРЕНОСИЛЕ СУ 

КОЛЕГИНИЦАМА УПОЗНАВАЈУЋИ ИХ СА САДРЖАЈИМА МОДУЛА И 

ИНСТРУМЕНТИМА



КОРИШЋЕЊЕМ ИНСТРУМЕНАТА ЗА ПРОЦЕНУ РАНОГ 

РАСТА И РАЗВОЈА, УНАПРЕЂЕНО ЗНАЊЕ И  ВЕШТИНЕ 

ПРИМЕЊЕНО ЈЕ У СВАКОДНЕВНОМ РАДУ У

*ПОРОДИЦИ

*ЗАЈЕДНИЦИ

*СЛУЖБАМА У ДОМУ ЗДРАВЉА

*ШКОЛИ ЗА ТРУДНИЦЕ И РОДИТЕЉСТВО



ПРИКАЗ  ГРУПНИХ ЗДРАВСТВЕНО 

ВАСПИТНИХ АКТИВНОСТИ

Рад са трудницама

Свега 64

У ромском 
насељу 4

Рад са 
родитељима 

одојчета

Свега 15

У ромском 
насељу 9

Рад са 
родитељима деце 

од 2. године и 
више

Свега 51

У ромском 
насељу 34
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У ПРОСТОРИЈАМА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

“ТЕРНИПЕ” СА СТАНОВНИЦИМА  РОМСКОГ НАСЕЉА, 

МАЈКАМА И ТРУДНИЦАМА ОБРАЂЕНЕ СУ ТЕМЕ:

* ИГРА КАО КЉУЧНА УЛОГА РАЗВОЈА

* ЗНАЧАЈ ИГРЕ ЗА РАЗВОЈ ДЕТЕТА

* КАРАКТЕРИСТИКЕ ИГРЕ

* ВРСТЕ ИГРЕ

* ИГРАЧКЕ

*  РАСТ И РАЗВОЈ ПО МЕСЕЦИМА

*  СТИМУЛАЦИЈА РАЗВОЈА



ИГРА КАО КЉУЧНА УЛОГА РАЗВОЈА

АКТИВНОСТИ ПАТРОНАЖНЕ СЕСТРЕ:

* ПРОЦЕНА ЗНАЊА И ВЕШТИНА ПРЕ САВЕТОВАЊА

* САВЕТОВАЊЕ О УЛОЗИ РОДИТЕЉА ТОКОМ ИГРЕ

* САВЕТОВАЊЕ О УЗРАСНО ОДГОВАРАЈУЋИМ ИГРАМА И ПРАВИЛНОМ 

ИЗБОРУ ИГРАЧАКА

* ДЕМОНСТРАЦИЈА  НАЧИНА ИГРАЊА

* ОСМИШЉАВАЊЕ И ПРАВЉЕЊЕ ИГРАЧАКА ОД РАЗЛИЧИТИХ МАТЕРИЈАЛА 

СА  РОДИТЕЉИМА И ДЕЦОМ 

* ПРОЦЕНА УСВОЈЕНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ПОСЛЕ САВЕТОВАЊА:

* ПОКАЗИВАЊЕ

* ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

* ПРАЋЕЊЕ МАЈКЕ И ОСТАЛИХ ЧЛАНОВА У ИЗВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ

* ПОДЕЉЕН ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ



РАСТ И РАЗВОЈ ПО МЕСЕЦИМА

СТИМУЛАЦИЈА РАЗВОЈА 

АКТИВНОСТИ ПАТРОНАЖНЕ СЕСТРЕ:

* ПРОЦЕНА ЗНАЊА И ВЕШТИНА ПРЕ САВЕТОВАЊА

* САВЕТОВАЊЕ О НАЧИНУ ПРОЦЕНЕ И ПОДСТИЦАЊУ РАЗВОЈА ДЕТЕТА

* ДЕМОНСТРАЦИЈА  НАЧИНА ПОДСТИЦАЊА/СТИМУЛАЦИЈЕ РАЗВОЈНИХ 

ОБЛАСТИ

* ПРОЦЕНА УСВОЈЕНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА ПОСЛЕ САВЕТОВАЊА:

* ПОКАЗИВАЊЕ

* ВЕЖБАЊЕ

* ИГРАЊЕ ТУЂЕ УЛОГЕ

* ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

* ПРАЋЕЊЕ МАЈКЕ И ОСТАЛИХ ЧЛАНОВА У ИЗВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ

* ПОДЕЉЕН ШТАМПАНИ МАТЕРИЈАЛ



ПРИМЕНА СТЕЧЕНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА У РАДУ  У ШКОЛИ ЗА 
ТРУДНИЦЕ  И РОДИТЕЉСТВО

ЗНАЊА СТЕЧЕНА 

УЧЕШЋЕМ У ПРОЈЕКТУ 

ПОСТАЛА СУ САСТАВНИ 

ДЕО САДРЖАЈА КОЈИ СЕ 

ОДНОСИ НА 

ИНФОРМИСАЊЕ И ОБУКУ 

БУДУЋИХ РОДИТЕЉА О 

ВЕШТИНАМА ПОТРЕБНИМ 

ЗА РОДИТЕЉСТВО

*ТЕМЕ КОЈЕ СУ, НАКОН 

УЧЕШЋА У ПРОЈЕКТУ, 

ПОСТАЛЕ  ДЕО 

РЕДОВНОГ ПРОГРАМА 

ШКОЛЕ ЗА ТРУДНИЦЕ :

ОДГОВОРНО ХРАЊЕЊЕ

ЗНАЧАЈ ИГРЕ

СТИМУЛАЦИЈА РАЗВОЈА

ИНТЕРАКЦИЈА 

РОДИТЕЉ-ДЕТЕ



МАТЕРИЈАЛИ ДОБИЈЕНИ ТОКОМ ТРАЈАЊА ПРОЈЕКТА НАШЛИ СУ 

СВОЈУ ПРИМЕНУ У СВАКОДНЕВНОМ РАДУ

САДРЖАЈИ СУ ТЕРМИНОЛОШКИ И ВИЗУЕЛНО ПРИЛАГОЂЕНИ 

ПОТРЕБАМА ПОРОДИЦА КОЈИМА СУ НАМЕЊЕНИ



ПРОЦЕНА ЗНАЊА И ВЕШТИНА 

РОДИТЕЉА ПРЕ И НАКОН 

САВЕТОВАЊА ПАТРОНАЖНИХ 

СЕСТАРА 



Знање и вештине 
родитеља пре и 
након саветовања 
патронажних 
сестара

ПРЕ САВЕТОВАЊА ПОСЛЕ САВЕТОВАЊА

Родитељи  имају 
адекватно знање о 
развоју деце

306 76 454 123

Родитељи 
демонстрирају 
квалитетну интеракцију 
са дететом

425 120 490 156

Родитељи 
демонстрирају 
одговорно храњење

338 87 439
126

Родитељи 
демонстрирају узрасно 
одговарајуће игре

174 30 221
41

Родитељи примењују 
ненасилне васпитне 
методе

244 59 247 61

Родитељи обезбеђују 
стимулативно и 
безбедно окружење 216 46 249

54

Свега  
Од тога  у  ромској 

популацији
свега Од тога  у  ромској 

популацији

Извор  података: Извештај о спроведеним активностима ппс у џ Пирот оквиру пројекта  “Подршка раном развоју и социјалној 
инклузији деце кроз јачање капацитета поливалентне патронажне службе и обезбеђење континуитета здравствене заштите 
породице”,период: Јун 2014-Јун 2016



ПРИКАЗ СЛУЧАЈА

*ПРИЛИКОМ РЕДОВНЕ ПОСЕТЕ БАБИЊАРИ И  

НОВОРОЂЕНЧЕТУ

БАБИЊАРА НН ЖАЛИ СЕ НА ПРОМЕНУ 

РАСПОЛОЖЕЊА, ОДАЈЕ УТИСАК  УЗНЕМИРЕНЕ, 

ТУЖНЕ ОСОБЕ...НАВОДИ ДА ПОВРЕМЕНО ПЛАЧЕ...

ОД ИНСТРУМЕНТА ДОБИЈЕНИХ ТОКОМ ТРАЈАЊА 

ПРОЈЕКТА ПРИМЕЊЕНИ СУ:



ЧЕК ЛИСТА ЗА ПАТРОНАЖНЕ СЕСТРЕ У ДОМАЋИНСТВУ И 

ИНСТРУМЕНТ ЗА  ОЦЕНУ ДЕТЕТОВОГ РАЗВОЈА И ОКРУЖЕЊА

*УСМЕРАВА И ПОДСЕЋА НА КОЈЕ СВЕ ОБЛАСТИ ТРЕБА ОБРАТИТИ ПАЖЊУ

*КОРИСТИ ЗА ПРАЋЕЊЕ НАПРЕТКА У ПОРОДИЦИ ТОКОМ КУЋНИХ ПОСЕТА

*ОМОГУЋАВА ВИДЉИВОСТ РЕЗУЛТАТА РАДА ТОКОМ КУЋНИХ ПОСЕТА



ЕДИНБУРШКА СКАЛА ПОСТНАТАЛНЕ ДЕПРЕСИЈЕ
СКРИНИНГ СКАЛА 

САМОПРОЦЕНЕ КОЈА ИМА ЗА 

ЦИЉА ПРЕПОЗНАВАЊЕ РИЗИКА 

ЗА НАСТАНАК ПОСТНАТАЛНЕ 

ДЕПРЕСИЈЕ

САСТОЈИ СЕ ОД ДЕСЕТ ПИТАЊА 

КОЈА ОПИСУЈУ СТАЊЕ ЗА 

ПЕРИОД ОД НЕДЕЉУ ДАНА ПРЕ 

ПРИМЕНЕ УПИТНИКА

ОДГОВОРИ СЕ ОЦЕЊУЈУ НА 

СКАЛИ ОД 0 ДО 3

ДОБИЈЕН СКОР УКАЗУЈЕ НА 

МОГУЋЕ ПРИСУСТВО 

ДЕПРЕСИВНИХ СИМПТОМА И 

ПОТРЕБУ ЗА ДОДАТНОМ 

КЛИНИЧКОМ ПРОЦЕНОМ



*ПОПУЊЕН ОБРАЗАЦ ЗА ПАТРОНАЖНУ СЛУЖБУ, ИЗАБРАНИ 

ЛЕКАР ОБАВЕШТЕН О НАЂЕНОМ СТАЊУ , НАКОН ЧЕГА ЈЕ 

ХОСПИТАЛИЗОВАНА НА ОДЕЉЕЊУ НЕУРОПСИХИЈАТРИЈЕ 

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПИРОТ.

*НАКОН ПОСТАВЉЕНЕ ДИЈАГНОЗЕ УКЉУЧЕНА ТЕРАПИЈА.

*НАРЕДНА РЕДОВНА ПОСЕТА  БИЛА ЈЕ ЗА ТРИ МЕСЕЦА.

БОЉЕ СЕ ОСЕЋА, РЕДОВНО УЗИМА  ПРЕПИСАНУ 

ТЕРАПИЈУ.

*ПОНОВЉЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЕДИНБУРШКЕ СКАЛЕ-СКОР 

ПОКАЗУЈЕ ПОБОЉШАЊЕ

*НАСТАВЉА КОНТРОЛЕ КОД ЛЕКАРА
*ПОСЕТЕ ПОРОДИЦИ СЕ НАСТАВЉАЈУ



ПРИКАЗ СЛУЧАЈА 

УЗ ПРИМЕНУ ИНСТРУМЕНАТА ИЗ 

ПРОЈЕКТА ,,РАНИ РАСТ И 
РАЗВОЈ”



ПОСЕТА НОВОРОЂЕНЧЕТУ И 

БАБИЊАРИ

НОВОРОЂЕНЧЕ ЖЕНСКОГ ПОЛА

ТТ 3300г 

ТД 53цм

ОГ 35цм

АПГАР 9/10

ОБОСТРАНО СУБКОЊУКТИВАЛНО 

КРВАРЕЊЕ НАЛАЗ ПО 

СИСТЕМИМА УРЕДАН

ИСХРАНА ПРИРОДНА

ОТПУШТЕНО СА ТТ 3410г

ПРИМИЛО БЦГ и Енгериџ Б 0.5мл



I посета II посета
Х

III посета IV посета V посета

Велика
фонтанела

у равни костију у равни 
костију

О

С

у равни костију у равни костију у равни костију

Очи без инфекција присутво 
жутог секрета

П

И

Т

чисте чисте чисте

Усна дупља без соора без соора А без соора без соора без соора

Млечне жлезде Мирне мирне Л

И

мирне мирне мирне

Кожа ружичаста ружичаста З ружичаста ружичаста ружичаста

Пупчани патрљак није отпао, без 
знакова 
инфекције

није отпао, 
црвенило око 
пупчане ране 
непријатаног 
мириса

А

Ц

отпао, пупчана рана сува 
– није зарасла

отпао, пупчана 
рана зарасла

отпао, пупчана 
рана зарасла

Уро-анална регија уредна уредна И уредна уредна уредна

Исхрана природна природна Ц адаптираном формулом природна природна

Хигијена добра добра Ј добра добра добра

Процена развоја
по примени  
кључа 

Опште стање
добро

Опште стање
добро

А Опште стање
добро

Опште стање
добро

Чује глас,плаче 
кад је 
незадовољно 
умири се у 
мајчином наручју



ПРВА 
ПОСЕТА

ДРУГА ПОСЕТА 
х
O

ТРЕЋА 
ПОСЕТА

ЧЕТВРТА ПОСЕТА ПЕТА
ПОСЕТА

ОПШТЕ ЗДРАВСТВЕНО 
СТАЊЕ

ДОБРО ДОБРО сп

и

НАПЕТА ПРОМЕНЉИВОГ 
РАСПОЛОЖЕЊА

ПЛАЧЉИВА

СТАЊЕ ЛАКТАЦИЈЕ УРЕДНА УРЕДНА T

A

УРЕДНА УРЕДНА УРЕДНА

СТАЊЕ ДОЈКИ ДОЈКЕ УРЕДНЕ ДОЈКЕ 

УРЕДНЕ

л

и

ДОЈКЕ 
УРЕДНЕ ДОЈКЕ УРЕДНЕ ДОЈКЕ УРЕДНЕ

СТАЊЕ ЛОХИЈА ОБИЛНИЈЕ ОБИЛНИЈЕ З

A

ц

и

ОСКУДНЕ ОСКУДНЕ И 
БЛЕДО РОЗЕ
БОЈЕ

ОСКУДНЕ
У  ТРАГОВИМА

СТОЛИЦА УРЕДНА УРЕДНА J

A

УРЕДНА УРЕДНА УРЕДНА

ИСХРАНА АДЕКВАТНА АДЕКВАТНА АДЕКВАТНА АДЕКВАТНА АДЕКВАТНА

ХИГИЈЕНА ДОБРА ДОБРА ДОБРА ДОБРА ДОБРА





НАКОН ХОСПИТАЛИЗАЦИЈЕ, ПСИХИЧКО СТАЊЕ 

БАБИЊАРЕ СЕ МЕЊА.РАЗДРАЖЉИВА ЈЕ,  БЕЗВОЉНА, 

НАПЕТА,ПЛАЧЉИВА , ПРОМЕНЉИВОГ РАСПОЛОЖЕЊА. 

УРАЂЕНА ЈЕ ЕДИНБУРШКА СКАЛА ПОСТНАТАЛНЕ 

ДЕПРЕСИЈЕ,СКОР ПОКАЗУЈЕ ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ .

ПОСЛЕ ДВЕ НЕДЕЉЕ ПРИ ПОНОВНОЈ ПОСЕТИ, 

ПОНОВЉЕНА СКАЛА, БЕЗ РИЗИКА ЗА ПОЈАВУ 

ПОСТНАТАЛНЕ ДЕПРЕСИЈЕ.

ПСИХИЧКО СТАЊЕ БАБИЊАРЕ ЗНАТНО БОЉЕ.



ИНСТРУМЕНТИ КОРИШЋЕНИ У  ПОСЕТАМА 

*ИНТЕРАКЦИЈА 

МАЈКА-ДЕТЕ 

*ОПСЕРВАЦИЈА 

КОМУНИКАЦИЈЕ 

ИЗМЕЂУ МАЈКЕ И 

ДЕТЕТА



ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНУ ДЕТЕТОВОГ РАЗВОЈА И ОКРУЖЕЊА  

И ЧЕК ЛИСТА ЗА ПАТРОНАЖНЕ СЕСТРЕ У ДОМАЋИНСТВУ



КЉУЧ ЗА ПРОЦЕНУ РАЗВОЈА ДЕЦЕ







*КООРДИНАТОРОМ   ПРОЈЕКТА

* ПЕДИЈАТРИМА КОЈИ СУ 

УЧЕСТВОВАЛИ У ПРОЈЕКТУ

* МЕНАЏМЕНТОМ ДОМА ЗДРАВЉА 

ПИРОТ

* ЧЛАНОВИМА ТИМА ИЗ ГРАДСКОГ 

ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД

* ЗДРАВСТВЕНОМ МЕДИЈАТОРКОМ

ТОКОМ ТРАЈАЊА ПРОЈЕКТА ОСТВАРЕНА ЈЕ ДОБРА 

САРАДЊА СА:

УНАПРЕЂЕЊУ САРАДЊЕ СА ДРУГИМ СЛУЖБАМА 

И СЕКТОРИМА ДОПРИНЕЛО  ЈЕ ПОСТУПАЊЕ ПО 

ПРЕДЛОЖЕНИМ И УСВОЈЕНИМ ПРОЦЕДУРАМА  

КОМУНИКАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ПОЛИВАЛЕНТНЕ 

ПАТРОНАЖНЕ СЛУЖБЕ И ОСТАЛИХ СЛУЖБИ, А 

КОЈЕ ПРЕ ПРОЈЕКТА У ППС ПИРОТ НИСУ 

ПОСТОЈАЛЕ



,,МИ НЕ МЕЊАМО РОДИТЕЉЕ, ПОМАЖЕМО ИМ ДА МЕЊАЈУ 

СВОЈЕ ПОНАШАЊЕ КАКО БИ ЊИХОВОЈ ДЕЦИ И ЊИМА БИЛО 

БОЉЕ, ТАКО ШТО ИМ УКАЗУЈЕМО У КОМ ПРАВЦУ ДА СЕ 

МЕЊАЈУ И ПРУЖАМО ИМ ПОДРШКУ ТОКОМ ПРОЦЕСА 

ПРОМЕНЕ”



УЧЕШЋЕ НА 15 СИМПОЗИЈУМУ УДРУЖЕЊА МЕДИЦИНСКИХ 

СЕСТАРА, ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
ТАРА, 18-22. 5. 2016. године



ХВАЛА НА ПАЖЊИ !!!



Подршка здравствених медијаторки 
развоју деце у најранијем детињству

• На основу Закона о здравственој заштити
Друштвене бриге за здравље на нивоу 
Републике, члан 11, у оквиру  унапређења 
здравља и здравствене заштите, групација 
становништва које су изложене повећаном 
ризику обољевања oд 2008. годинe,
Министарство здравља је подржало  пројекат 
увођења здравствених медијаторки у 
здравствени систем РС.



• Улога здравствених медијаторки је да воде евиденцију о здравственом стању 
житеља неформалних насеља, да раде са њима на подизању свести о неопходности 
вакцинације деце, као и значају репродуктивног здравља, правилне исхране и 
хигијенских навика. 

• Здравствене медијаторке треба да обезбеде бољи увид здравствених установа у 
стање ових насеља, а да житељима укажу на значај правовременог јављања лекару. 

• Здравствена медијаторка повезује 
здравствени систем и грађане 
неформалних насеља. 

• Ангажоване су у 59 Домова здравља у Србији.



• Априла 2010.год, пројектом 
“Повезивање”, сарадњом 
Министарства здравља, UNICEF-a и 
компаније Telenor, здравствене 
медијаторке добиле су прву опрему у 
виду мобилних телефона и лап топова. 

• Подела нове опреме била је у октобру 
2015. године.

• На последњој обуци подељена је и 
радна униформа - обуће и дуксева за 
здравствене медијаторке



У октобру и децембру месецу 2016. године, подршком UNICEF-a Градски 
завод за јавно здравље организовао је обуке за здравствене 
медијаторке. 
Теме обука биле су:
- Стимулација развоја деце кроз укључивање 
оба родитеља
- Препознавање одступања у 
развоју и подршка родитељима
- Здравље жена пре трудноће, 
за време трудноће и по порођају
- Дојење и исхрана
- Вакцинација
- Заштита жена и деце од насиља, 
злостављања и занемаривања
- Заштита жена и деце од 
експлоатације и трговине
- Патронажна служба и 
медијаторке у ванредним 
ситуацијама



Едукација - Деспотовац



• У оквиру послова које здравствена медијаторка обавља кроз 
свакодневне посете породицама, посебан значај има здравствено 
васпитни рад. 

• Кроз здравствено васпитни рад утиче се  на подизање свести и 
промену досадашњих навика које су се показале као лоше. 

• Према досадашњем искуству стеченом радом са ромским 
породицама,  «Рани развој деце» је тема коју су здравствене 
медијаторке издвојиле као једну од најбитнијих, и она представља 
основ за здравствено васпитни рад.

• Уз потпуну спознају културе и традиције ромске заједнице, може се 
рећи да се на овај начин  ради на унапређењу  значаја породице, 
пружању подршке детету, које представља, како то и они сами кажу –
«Највећу вредност у њиховом животу».



Здравствене медијаторке здравствено васпитни рад спроводе кроз планиране 
разговоре и радионице и по досадашњој евиденцији  до сада су урадиле :

18.637 радионица, 

161.409 планираних разговора, 

Најчешће теме радионица и планираних разговора:

- Значај редовне контроле гинеколога 
- Здрава исхрана трудница
- Предност исхране дојењем
- Значај редовних систематских прегледа деце
- Значај вакцинације
- Утицај исхране на раст и развој деце
- Развој деце у најранијем детињству
- Подстицање развоја
- Препознавање одступања
- Заштита жена и деце  од насиља, злостављања и занемаривања
- Хигијена



Циљ посета породицама са децом у најранијем узрасту
је ради унапређења напредовања деце у свим 
развојним областима:

• упућивање и развијање вештина које родитељи 
користе у бављењу децом, 

• пружање подршке мајкама да кроз обављање 
свакодневних активности у породици сагледају 
могућност стимулације и подстицање развоја своје 
деце, и то од самог рођења.



• Здравствено васпитни рад сходно теми, обавља се и  у сарадњи са 
патронажним сестрама или педијатрима. 

• Труднице  посећују саветовалишта и присуствују «Школи за труднице и 
родитељство». На овај начин имају  информације о правилној исхрани, 
хигијени и физичкој активности у трудноћи.

• Здравствене медијаторке истичу битност вођења здраве трудноће на каснији 
развој деце по рођењу.

• Планирани разговори са мајкама раде се на тему «Предност  исхране 
дојењем». Мајкама се указује се не само на значај најздравијег, 
најдоступнијег начина исхране, већ и на личном, најбитнијем контакту који 
мајка успоставља са дететом.



• Посете здравствених медијаторки прилагођене су и зависе како од 
економског  тако и образовног статуса породица.

• Свакој породици се приступа и говори онолико колико су у датом тренутку 
спремне да то и примене. Породице се едукују  да анимирају своју децу,  
здраво их хране оним чиме располажу.

• Кроз игру, коришћењем играчака које  сами направе, родитељи и сами 
запажају заинтересованост деце, примећују разлике у поређењу са 
страријом претходно рођеном децом.

• Највећи акценат здравствене медијаторке ставиле су на праћење психо-
физичког развоја деце у првој години живота.



• Родитељи деце са одређеним  проблемом обично 
нису ради да о том проблему и говоре. 

• Медијаторке их саветују и упућују   стручним 
лицима и институцијама за помоћ.  

• Битне информације које добију о начину деловања 
и моделу  понашања у породици,  имају за  циљ  
подршку  не само детету, већ и самим родитељима
у суочавању и превазилажењу проблема.



Здравствене медијаторке у свом здравствено васпитном 
раду, посебну пажњу пружају превенцији и заштити жена и 
деце од насиља. 

У овим случајевима активно учествују уз сарадњу са 
Центрима за социјални рад.

Мора се истаћи да је ово врло осетљива тема, када су у 
питању ромске породице, с обзиром на њихову културу и 
традицију.



• Показала се ефектном размена 
искустава и велики број питања на 
радионицама којима је присуствовало 
више породица истовремено.

• Подељено је преко 3000 комада 
штампаног материјала у виду агитки.













Континуирани рад са родитељима и 
децом се наставља. 

Са пуно воље, стрпљења и потпуно 
поверење медијаторке ће и даље 
пружати подршку породицама, утицати 
на позитивне промене начина живота 
и мењати досадашњу слику ромске 
заједнице.



Хвала на пажњи!


