
ИНОВАТИВНИ ПРИСТУПИ У 
ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ –
ПЕДИЈАТРИЈСКА СЛУЖБА

ПРОЈЕКАТ
„Јачање капацитета педијатријске здравствене заштите за

подршку развоју деце у раном детињству“



Изазови и достигнућа у јачању капацитета 
педијатријске здравствене заштите за подршку 

развоју деце у раном детињству 

ПРОЈЕКАТ
„Јачање капацитета педијатријске здравствене заштите за подршку развоју деце

у раном детињству“

Прим. мр сци. мед. Драгана Лозановић,
оперативни координатор Пројекта

Прим. мр сци. мед. Љиљана Сокал Јовановић



• Проф. др Радован Богдановић

• Проф. др Вероника Ишпановић

• Доц. др Милица Пејовић Милованчевић

• Др Ненад Рудић

• Прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић

• Прим. др Марица Милидраг

• Даринка Радивојевић, спец. медицинске 
психологије

• Др Јелена Зајегановић Јаковљевић

• Станислава Вучковић

Core team 



• Проф. др Радован Богдановић               Наташа Мрљеш - Поповић

• прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић                 Доц. др Милица Пејовић Милованчевић               

• Прим. др Марица Милидраг                                Проф. Ивана Михић

• Даринка Радивојевић                                 Проф. др Вероника Ишпановић

• Мр сц. мед. Оливера Алексић Хил                           Др Биљана Станојевић

• Др Ненад Рудић                                            Др Александра Јовић

• Проф. Ненад Глумбић                                 Хана Баронијан

• Душанка Калањ                                            Милена Михајловић

• Др Љиљана Сокал Јовановић                  Јабланка Табаш

• Др Данијела Вукићевић                             Драгана Вујков

• Др Јелена Ракић Милановић                    Наташа Јовић

• Ивана Филипов                                             Марина Виденовић

• Милица Павићевић                                     Емина Николић

Предавачи у Пројекту – основни курсеви (26)



Предавачи на курсевима за развојна 
саветовалишта (17)

Др Ненад Рудић                                           Мр сц. мед Оливера Алексић Хил

Проф. др Радован Богдановић                 Прим. Ммр сц. мед. Љиљана Сокал Јовановић

Прим.мр сц. мед. Драгана Лозановић     Проф. др Анета Лакић

Проф. др Вероника Ишпановић               Доц. др Милица Пејовић Милованчевић

Даринка Радивојевић                                 Прим. др Сања Остојић 

Прим. др Марица Милидраг                      Др сц. мед. Ружица Крављанац

Душанка Калањ                                            Проф. др Александра Миков

Проф. Ненад Глумбић                                 Мр сц. мед. Данијела Вукићевић

Доц. Јелена Радосављев Кирћански 



Координатори домова здравља
КООРДИНАТОР

Ниш Прим. др Снежана Здравковић

2. Лесковац др Горан Младенов

3.
Земун Прим. др Драгана Радивојевић

4.
Крагујевац Др Весна Станисављевић

5.
Нови Сад Прим. мр. сц мед. Бранислава Станимиров

6.
Панчево др Дренка Билбија  Симић

7.
Врање Прим.  др Јадранка Ајановић

8.
Пирот др Драган Ђорђевић

9.
Пожаревац Прим. др Милана Стојановић



Ментори

Проф. др Вероника Ишпановић                             

Даринка Радивојевић, спец. мед. психологије

Прим. др сц. мед. Љиљана Сокал Јовановић                       

Прим. др Марица Милидраг  

Прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић 



Педијатри –учесници Пројекта
Дом здравља Крагујевац                

др Весна Станисављевић др Ивана Радевић

др Јасмина Ивошевић др Данијела Марушић

др Гордана Тодоровић др Марија Гагричић

др Нада Илић др Марија Марковић

др Весна Игњатовић др Јелена Дачевић

др Сања Крсмановић Др Горица Петковић

др  Милица Живадиновић Др Сања Крсмановић

др Саша Николић Др Снежана Новићевић

др Милица Бошковић Др Марија Милосављевић

др Душица Ђорђевић-Јанковић



Педијатри –учесници Пројекта 

Дом здравља Панчево

др Дренка Билбија Симић

др Љиљана Томић

др Јасмина Продановић

др Тања Шормаз

др Милица Вељковић

др Наташа Вишекруна

др Снежана Томовић



Педијатри –учесници Пројекта

Дом здравља Пожаревац

др Милана Стојановић

др Јасна Сарић

др Биљана Грујић

др Драгана Станковић

др Драган Ђорђевић

др Гордана Мадић

др Сузана Ђорђевић

Дом здравља Пирот



Педијатри –учесници Пројекта

Дом здравља Нови Сад

др Бранислава Станимиров др Никулина Мијучић др Весна Вулековић

др Бранислав Ђурђевић др Мирјана Братић др Елизабета Куцурски

др Јелена Пантић Врсајков др Смиља Папић др  Биљана Милановић-Вишић

др Биљана Жежељ Деретић др Мирјана Лукић
др  Душанка Влаовић-Угљевичанин

др Мирјана Милошевић 

Мркобрад
др Татјана Његомир Еремић

др  Милица Бероња

др Јадранка Лазаревић др Радмила Обрадовић др Драгољуб Вукелић

др Госпава Гвозденац 

Драгичевић
др Милена Зеленовић

др Снежана Трећаков



Педијатри –учесници Пројекта
Дом здравља Земун

др Драгана Радивојевић др Марија Јанковић др Наташа Ђуричић

др Маријана Марсенић
др Биљана Аранђеловић др Светлана Јовановић 

Глишић

др Слободанка Киса др Вук Тубић др Даница Ђуровић Раковић

др Добривоје Костадиновић Драгана Ступар, вмс
др Весна Сузовић

др Дејан Костадиновић др Јелена Голубовић др Чурчић Дана

др Биљана Радичевић др Надица Јашовић Др Радинка Благојевић

др Тијана Јовановић др Биљана Господиновић Пуповац



Педијатри –учесници Пројекта

Дом здравља Пожаревац

др Милана Стојановић

др Јасна Сарић

др Биљана Грујић

др Драгана Станковић

др Драган Ђорђевић

др Гордана Мадић

др Сузана Ђорђевић

Дом здравља Пирот



Педијатри –учесници Пројекта
Дом здравља Врање

др Јадранка Ајановић

др Марина Џикић

др Војислава Стојиљковић

др Ивана Николић

др Данијела Марић

др Слађана Трајковић

др Татјана Младеновић

др Данијела Велинов



Педијатри –учесници Пројекта
Дом здравља Ниш

др Снежана Здравковић др Цица Јовановић

др Снежана Ивановић др Ана Стамболић

др Јадранка Бонић др Гордана Антић

др Татјана Трајковић др Предраг Миљковић

др Јасмина Милојевић др Гордана Ђорђевић

др Вања Петровски
Психолог Милена Петковић

др Нела Стојковић Психолог Миодраг Ђорђевић

др Слађана Стефановић



Педијатри –учесници Пројекта

Дом здравља Лесковац

др Горан Младенов др Слађана Цветановић

др Весна Станковић др Петар Вулановић

др Марина Димитријевић др Биљана Стошић

др Горан Стојановић др Слађана Павићевић

др Сузана Цакић др Весна Мичић



Потпуна обука основним курсевима педијатријских 
тимова из 9 изабраних домова здравља;

11 акредитованих курсева 2014-2016

84 сата интерактивне наставе

АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ ЕДУКАЦИЈЕ 2014-2016

ПРОЈЕКАТ
„Јачање капацитета педијатријске здравствене заштите за подршку развоју деце

у раном детињству“



Едукативни програми оријентисани на унапређивање:

• вештине комуникације, пружања подршке, саветовања

• рано откривање ризика и деловање на њих

• процене и праћења свих домена развоја уз употребу инструмената

• знања и вештина родитеља за стимулацију развоја детета

• сарадње са другим секторима



Тестови, радионице, 
предавања, задаци



Ages and Stages Questionnaire  
Упитник Узраст и развој детета



Инструкције за педијатре



Подстицајне  активности за родитеље



Евалуација основних курсева
март 2014 - април 2016

просечан број учесника је 22

99,5% сматра курсеве корисним
95% је успешно попунило излазни тест
33% је повећало своје знање на излазном тесту (разлика

у % тачних одговора пре и после едукације)



ПРОЈЕКАТ
„Јачање капацитета педијатријске здравствене заштите за подршку развоју деце

у раном детињству“

 учествовало је 90 педијатара из  9 домова здравља 

 постигнути су следећи резултати:

o Близу 5000 деце (1/4 ромске деце) и њихових  родитеља је
досегнуто радом педијатара који су осавременили и
проширили своја знања у области раног развоја; 

o Извршен је око  1,5 преглед по детету

РЕЗУЛТАТИ



o Ревитализовано је 9 развојних саветовалишта кроз:

- обуку запослених

- нов намештај и опрему

- куповину дидактичког материјала за процену и
стимулацију свих развојних области и обуку родитеља



o Остварено је 762 радних група са родитељима (1/3 ромске 
породице)

o 5 процедура за рад у ДЗ је уведено или иновирано

o У 8 локалних самоуправа потписани Протоколи о сарадњи: ДЗ, 

предшколскe установe, центри за социјални рад,  удружења
грађана, невладине организације

o У примену је уведена Појединачна контролна листа за праћење 
развоја деце - део основне документације од маја 2015; дат 
предлог за увођење у званичну медицинску документацију 



Појединачна контролна листа за праћење развоја детета
– чек листа за педијатра

Садржај рада:

1. Процена развоја детета, заштитних и ризичних фактора
2. Саветовање родитеља о развоју детета
3. Упућивање на даље прегледе и сарадња са другим 

службама
4. Стање развоја детета 
5. Понашање родитеља у вези с развојем детета
6. Уочене промене у стању развоја детета и понашању 

родитеља код друге и сваке поновне посете



Анализом је обухваћено 1429 деце, за коју су попуњене 
чек листе у току прве и/или поновне процене развоја 
Око 30,1% деце (430) живи у нехигијенским насељима 



Сви садржаји процене развоја детета заступљени су: 
• код све деце са 99,1%
• код деце из нехигијенских насеља у високом проценту (96,6-99%)

Код деце која живе у 

нехигијенским насељима 

све овде наведене процене 

(осим процене 

постпарталне депресије) 

педијатри раде у већем 

проценту 



Деца из нехигијенских насеља су много чешће од друге деце:
- упућивана у центар за социјални рад - 37%
- укључивана у рад патронажне службе - 70%

(разлике су статистички значајне)

У целини гледано, 
више од половине деце 
је:
• упућено у РС и 
• укључена је 

патронажна служба



Од могућих 8 врста саветовања родитељи све деце су :
- у просеку имали између 6 и 7
- 42% добило је савете из свих посматраних области – нема разлике 
према типу насеља

Педијатри су чешће саветовали 
родитеље деце из нехигијенских 
насеља у вези са:
• уоченим факторима ризика
• подстицању развоја и правилног 

храњења
• васпитним методама
• специфичним тешкоћама и 

сметњама које се могу уочити
(разлика је статистички значајна)



Код 41% деце није било ниједног одступања у развојним доменима

Одступања у развоју:
- најмање у физичком (38%)
- највише у сензо-моторичком развоју (47%)



Шта још сазнајемо из контролних листa за праћење развоја? (1)
Одступања у  физичком, когнитивном, социјално-емоционалном домену у

другим/поновним посетама су мање заступљена него у првој посети

Родитељи:

• у више од 78% улажу напор да смање присуство ризичних фактора

• 80% успева да оствари квалитетну интеракцију са децом

• 75% препознаје значај и користи развојно подстицајне игре

Код деце која живе у нехигијенским насељима, учешће у свим областима 
родитељске праксе је статистички значајно мање заступљено у односу на осталу 
децу

Активност очева у одгајању деце је најмање заступљена у односу на све домене из 
родитељске праксе



Шта још сазнајемо из контролних листa за праћење развоја? (2)

На свакој другој и у наредним проценама статистички значајно се:

• повећава проценат побољшања

• смањује проценат погоршања сваког појединачног домена развоја

уколико

• се родитељи залажу да смање присуство ризичних фактора

• исказују квалитетну интеракцију са дететом

• очеви активно учествују у одгајању свог детета и подстицању развоја

• родитељи препознају значај и користе развојно подстицајне игре 



Интерактивни рад и 
савладавање 
вештина



Превенција - рана стимулација
• рано препознавање ризика (здравствених, 

психосоцијалних) 

• ране интервенције

• подршка деци и родитељима са
сметњама у развоју

• повезивање са услугама у заједници

• кућне посете/биоеколошка оријентација, 
ка породици, на снаге и релације

Изазови

Организација

здравствене заштите

Све већи недостатак 
кадрова, а нарочито 
педијатара у ПЗЗ

Професионалне компетенције











Значај професионалног усавршавања –
комбинација знања и праксе -

Др Милана Стојановић, координатор Пројекта за

Дом здравља Пожаревац

Др Драгана Станковић

ПРОЈЕКАТ
„Јачање капацитета педијатријске здравствене заштите за

подршку развоју деце у раном детињству“



У свакодневном раду задаци педијатара су да у 

партнерском односу са родитељима раде на:

- очувању здравља детета у свеобухватном смислу  

- унапређењу раног развоја детета кроз стимулацију 

развоја

- превенцији настанка развојних поремећаја

- правилном приступу у ублажавању већ постојећих 

развојних проблем



Значај професионалног усавршавања –

комбинација знања и праксе

1) Стицање нових знања и вештина

2) Пораст компетенција

3) Већи допринос здрављу детета



1) Стицање нових знања и вештина

- Боље познавање психичког, моторичког и сензорног 

развоја детета као и развоја емоција, когниције и 

интелигенције

- Вештине комуникације

- Вештине саопштавања лоших вести

- Више знања о правима детета и правима породица, 

посебно из најосетљивијих група



2) Пораст компетенција

- У процени и праћењу раног развоја детета кроз примену 

нових инструмената, посебно УРД

- О значају инклузије за децу са развојним потешкоћама, 

али и за друштво у целини

- Повећање свести о предрасудама које могу бити 

значајне за приступ деци из осетљивих група

- Васпитне стратегије



3) Већи допринос здрављу детета

- Рано препознавање и дискретних развојних 

одступања и рана примена интервентних мера

- Повећање сензибилизације других здравствених 

радника и сарадника за рад са децом са развојним 

тешкоћама- педијатри из ДЗ који нису у Пројекту, 

педијатри секундарног нивоа здравствене заштите, 

предшколске установе, социјалне службе...



Пример за већи допринос здрављу детета

Девојчица рођена у јулу 2015. године, 12 недеља пре 

термина, ТМ 1200 г, ТД 40 цм, ОГ 29 цм

- Отпусне дијагнозе : Praematurus GN 29, RDS, Convulsiones 

neonati, DAP,  HIC gr I, Pneumonia congenitalis, AS 5/6/7

- Праћена УРД- ом за кориговани узраст од 4. месеца и 

откривено да касни у ПМР, нарочито у области грубе 

моторике, много пре него што је то било уочено на 

вишем нивоу здравствене заштите

- Упућена на рану дијагностику и интервенције у установу 

терцијарног  нивоа здравствене заштите



Професионално усавршавање – како?
- основни курсеви

- напредни курсеви

- класична предавања, радионице, израда задатака 
према модулима

- менторске посете - од водећих стручњака добијали 
смо савете и смернице за спровођење активности

- међуопштинске посете - размењивана су искуства, 
изазови и резултати из Пројекта са посебним освртом 
на оно што је најбоље у другом ДЗ- функционисање 
развојних саветовалишта, израда нових процедура, 
искуства у интерсекторској сарадњи, коришћење свих 
доступних ресурса у локалној заједници...



Професионално усавршавање – напредак

У току редовних постдипломских студија-
специјализације: нисмо били у прилици да у 
довољној мери стекнемо знања из развојне 
педијатрије, а педијатрија је одавно престала да 
буде само соматска, посебно на нивоу примарне 
здравствене заштите.



Професионално усавршавање – напредак

Пројекат је кроз интердисциплинаран приступ 
допринео: превазилажењу ових недостајућих знања 
и учинио да наш свакодневни рад у ординацији 
буде свеобухватнији и квалитетнији, са нарочитим 
акцентом на децу:

• узраста до пет година,

• из маргинализованих друштвених група и

• са развојним потешкоћама.



ПРОЈЕКАТ

„Јачање капацитета педијатријске здравствене

заштите за подршку развоју деце у раном детињству“

Увођење инструмената за 
процену дечјег развоја

Прим др Марица Милидраг



Рано откривање развојних проблема 

Без употребе инструмената Са инструментима

Отктивено 30% развојних 

сметњи

(Palfrey et al. JPEDS. 1994; 111:651-655)

Откривено 70-80% развојних 

сметњи

(Squires et al., JDBP 1996; 17:420-427)

Откривено 20% менталних 

проблема 

(Lavigne et al. Pediatr. 1993; 91:649-655)

Откривено 80-90% менталних 

проблема

( Sturner, JDBP 1991¸12:51-64)



ASQ-3  / УРД

• Ages & Stages Questionnaires (ASQ -3) -–
Узраст  и развој детета  (УРД)

• Указује на развојни напредак детета у 
периоду од 1 месеца до 66 месеци  (сет од 
21 упитника)

• Дизајниран да се користи као скрининг



ASQ-3  / УРД

• Идентификује децу која можда имају 
кашњење  у развоју и захтевају 
детаљнију процену 

• Развојне области:

• комуникација 

• груба моторичка активност 

• фина моторичка активност

• решавање проблема

• личност/друштевеност



ASQ-3  / УРД

• Задаци из свакодневног живота,везани за видљиво 
понашање дета, лако проверљиви

• Упитник попуњавају родитељи, особе које највише времена 
проводе са дететом и најбоље га познају

• Нуди смернице за праћење 







Подстицајне активности







Едукација –играње улога у радионици







ПОРОДИЧНА ОРИЈЕНТАЦИЈА-

ПРИКАЗИ СЛУЧАЈЕВА ИЗ ПРАКСЕ 

ДР СНЕЖАНА ТРЕЋАКОВ

ДОМ ЗДРАВЉА „НОВИ САД“ 



• Породица је место првих сазнајних искустава детета а родитељ 
његов први учитељ

• У позитивном породичном окружењу, испуњеном родитељском 
љубављу, дете може да развије своје пуне капацитете

• Педијатар је оснажен да свобухватно приступа детету у оквиру 
породице и ширег окружења, јер средина има утицаја на развој

• Педијатар посматра све домене развоја детета (грубу и фину 
моторику, комуникацију, друштвеност, способност за решавање 
проблема)



• У породици дете треба да добија подстицаје за правилан 
психосензомоторни развој, у првим годинама живота

• Педијатар сагледава факторе ризика и заштитне факторе у 
породици и утиче на јачање капацитета породице 

• Својим самосталним раним интервенцијама, саветима и 
другим комплексним активностима али и као интегратор 
свих осталих служби из мреже подршке породици и 
детету, педијатар утиче на јачање капацитета породице да 
постане стимулативна и подстицајна како би развој детета 
био оптималан



Личне карактеристике детета Ризични фактори Протективни фактори

РОМСКО ДЕТЕ, Д.Н, 14 месеци Мајка је веома забринута за 
здравље детета од када примети 
промену на кожи лица

живи са баком по мајци, у кући, бака 
помаже, подржава, прати дете на 
прегледе код педијатра

Порођај на ГАК, дисматурус, ПТМ: 
2610/48, АС 9/9, повраћање 
прогутане мајчине крви, ризик 
инфекције

Мајка је самохрана, незапослена, 
пуши, живи од социјалне помоћи 

мајка лепо негује дете у току 
болести, брижна, сарађује, редовна у 
саветовалишту, скрининг УЗ кукова, 
дете вакцинисано, са малим 
кашњењем

Откривен хемангиом у узрасту од 3 
месеца, пружена подршка за 
савладавање стреса коришћењем 
Протокола за саопштавање лоших 
вести

Отац живи у Београду и није 
прихватио очинство нити бригу о 
детету

добра интеракција мајке са дететом, 
показује љубав, игра се са дететом, 
храни га разноврсном храном, дете 
чисто и уредно, добар режим сна и 
одмора

Две блаже респираторне инфекције, 
лечена амбулантно

Скромни услови становања, лоша 
социоекономска ситуација

Подршка од здравственог система, 
редовне посете патронаже, 
редовне посете педијатру



ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

Личне карактеристике детета Ризични фактори Протективни фактори

Процена и праћење развоја детета, 
МФРД

Социјална помоћ за услове 
сиромаштва

Обука мајке за стимулацију детета

Ефикасно здравствено збрињавање 
(пружена јој подршка и брзо упућена на 
Институт за децу и омладину Војводине 
ради комплетне дијагностике и праћења 
хемангиома)

имала је преку потребу за пеленама и 
храном, нису ималаи хладњак.
Донирана је храна- адаптирано млеко и 
пелене, преко ромске медијаторке и 
хуманитарне организације

Педијатар подржава негујући однос мајке 
према детету и укључује је максимално у 
заједничко дефинисање бриге и 
стимулације детета 

Мајка не показује да има проблем у вези са 
развојним постигнућима детета

Планирана евалуација стања на терену 
кроз поновну кућну посету патронаже

Предложени вртић мајка за сада одбија Планиран контакт са Центром за социјални 
рад ради боље материјалне подршке

РЕЗУЛТАТИ

Развој задовољава у свим доменима после
анализе попуњеног УРД, на контроли 
побољшање, следећи УРД за 6 месеци.
Мајка задовољна наученим садржајима.

сазнала шта још може да ради за 
стимулацију развоја детета, 
преко лифлета
Обезбедила основне животне услове, 
задовољна здравственим системом који је 
доступан

добра интеракција мајке са дететом, 
показује љубав, игра се са дететом, 
импровизују играчке, храни га 
разноврсном храном, дете чисто и уредно, 
добар режим сна и одмора



ПРОЈЕКАТ

„Јачање капацитета педијатријске здравствене

заштите за подршку развоју деце у раном детињству“

Контролна листа за праћење развоја деце и нове 
процедуре у раду

Др Јадранка Ајановић, управница Дома здравља «Врање»,

координатор Пројекта за Дом здравља



Контролна листа за праћење развоја детета „Чек листа“

Основни документ педијатра: 
- садржи елементе за свеобухватно, садржајно и 

континуирано праћење развоја детета у свим развојним
доменима; 

- попуњава се само једном ознаком
- доставили смо 132 листе за 64 деце, која су укључена у 

Анализу



Заглавље: 
• основни подаци о детету 
• шифра педијатра са ознаком 

редоследа процене
• број здравственог картона
• место процене



1. Процена развоја детета,                                                                                                   

заштитних и ризичних фактора

1.1 Процена развоја прегледом и анамнезом

1.2 Процена развоја детета коришћењем 

инструмента процене (навести инструмент који 

се користи)

1.3 Процена развоја детета коришћењем 

"Упитника узрасти и стадијуми развоја" - УРД

1.4 Процена физичког развоја

1.5 Процена сензо-моторичког развоја

1.6 Процена когнитивног развоја

1.7 Процена социјално - емоционалног развоја

1.8 Процена  заштитних фактора породице

1.9 Процена ризичних  фактора породице

1.10 Процена постпарталне депресије

1.11 Процена одговорног храњења

1.12 Процена интеракције родитељ/дете 

1.13 Процена емоционалне везаности

1. Процена развоја

детета,                                                                                                                            

заштитних и ризичних

фактора

1.1 Процена развоја прегледом и анамнезом

1.2 Процена развоја детета коришћењем

инструмента процене (навести инструмент који

се користи)

1.3 Процена развоја детета коришћењем 

"Упитника узрасти и стадијуми развоја" - УРД

1.4 Процена физичког развоја

1.5 Процена сензо-моторичког развоја

1.6 Процена когнитивног развоја

1.7 Процена социјално - емоционалног развоја

1.8 Процена  заштитних фактора породице

1.9 Процена ризичних  фактора породице

1.10 Процена постпарталне депресије

1.11 Процена одговорног храњења

1.12 Процена интеракције родитељ/дете 

1.13 Процена емоционалне везаности

Процена развоја 
детета - по свим 
доменима, уз 
коришћење 
одговарајућих 
инструмената –
према знању и 
вештинама 
стеченим на 
семинарима

Садржај рада:



2. Саветовање родитеља о развоју детета 

2.1 Саветовање родитеља о развоју деце - и 
развојним прекретницама 

2.2 Саветовање на основу уочених ризичних 
фактора

2.3 Саветовање родитеља о подстицајној 
интеракцији родитељ/дете 

2.4 Саветовање родитеља о одговорном 
храњењу

2.5 Саветовање о емоционалном везивању

2.3 Саветовање о играма одговарајућим за узраст 
детета

2.4 Саветовање о васпитним методама

2.5 Саветовање родитеља деце са сметњама у 
развоју о специфичним тешкоћама и сметњама

2. Саветовање

родитеља о развоју

детета

2.1 Саветовање родитеља о развоју деце - и 

развојним прекретницама

2.2 Саветовање на основу уочених ризичних 

фактора

2.3 Саветовање родитеља о подстицајној 

интеракцији родитељ/дете 

2.4 Саветовање родитеља о одговорном 

храњењу

2.5 Саветовање о емоционалном везивању

2.3 Саветовање о играма одговарајућим за 

узраст детета

2.4 Саветовање о васпитним методама

2.5 Саветовање родитеља деце са сметњама

у развоју о специфичним тешкоћама и 

сметњама

Саветовање 
родитеља на 
начин и у 
областима које 
су биле тема 
едукативних 
семинара



3. Упућивање на даље прегледе и сарадња са 

другим службама

3.1 Упућено на друге службе у дому здравља 

(навести које)

3.2 Упућено у развојно саветовалиште

3.3 Упућено на прегледе/третмане код лекара 

ван дома здравља (навести коме)

3.4 Упућено у предшколску установу

3.5 Упућено у центар за социјални рад

3.6 Упућено на интер-ресорну комисију

3.7 Патронажна сестра је укључена

3. Упућивање на даље

прегледе и сарадња са

другим службама

3.1 Упућено на друге службе у дому здравља 

(навести које)

3.2 Упућено у развојно саветовалиште

3.3 Упућено на прегледе/третмане код лекара 

ван дома здравља (навести коме)

3.4 Упућено у предшколску установу

3.5 Упућено у центар за социјални рад

3.6 Упућено на интер-ресорну комисију

3.7 Патронажна сестра је укључена

У складу са  стањем 
развоја детета и 
ситуацијом у 
породици - уз 
коришћење 
одговарајућих 
процедура -
упућивање:
• у друге службе 

дома здравља
• у друге институције
• на ИРК
• патронажне сестре 

у породицу



4.1 Уочена одступања у физичком развоју

4. Стање развоја детета 4.2 Уочена одступања у сензо-моторичком развоју

4.3 Уочена одступања у когнитивном развоју

4.4 Уочена одступања у социјално-емоционалном развоју5. Понашање

родитеља у вези с 

развојем детета

5.1 Родитељи улажу напоре да смање 

присутсво риз. фактора

5.2 Родитељи исказују квалитетну

интеракцију са децом

5.3 Oчеви су активни у одгајању и 

подстицању развоја детета

5.4 Родитељи препознају значај и 

користе развојно подстицајне игре

4. Стање

развоја

детета

4.1 Уочена одступања у физичком развоју

4.2 Уочена одступања у сензо-моторичком развоју

4.3 Уочена одступања у когнитивном развоју

4.4 Уочена одступања у социјално-емоционалном

развоју

Означавају се 
развојни домени у 
којима је приликом 
процене развоја 
уочено одступање

Означавају се 
карактеристике 
понашања родитеља 
које су запажене 
приликом процене 
развоја



6. Уочене промене у стању развоја 

детета и понашању родитеља                                       

- друга и остале процене -

6.1 

Побољшање

6.2 Нема 

промене

6.3 

Погоршање

6.1.1.
6.2.1. 6.3.1.

6.1.2.
6.2.2. 6.3.2.

6.1.3.
6.2.3. 6.3.3.

6.1.4.
6.2.4. 6.3.4.

6.1.5.
6.2.5. 6.3.5.

6.1.6. 6.2.6. 6.3.6.

6.1.7. 6.2.7. 6.3.7.

6.1.8.
6.2.8. 6.3.8.

6. Уочене промене у стању развоја

детета и понашању родитеља

- друга и остале процене -

6.1 Побољшање 6.2 Нема промене 6.3 Погоршање

6.1.1. 6.2.1. 6.3.1.

6.1.2. 6.2.2. 6.3.2.

6.1.3. 6.2.3. 6.3.3.

6.1.4. 6.2.4. 6.3.4.

6.1.5.
6.2.5. 6.3.5.

6.1.6.
6.2.6. 6.3.6.

6.1.7.
6.2.7. 6.3.7.

6.1.8.
6.2.8. 6.3.8.

У другим и осталим 
проценама – у односу 
на прву и претходне –
означавају се промене 
у:
- стању развоја детета

и 
- карактеристикама 

родитељске праксе



Увођење у примену Контролне листе за праћење развоја 
детета „чек листе“ 

Обезбедило је потребну структуру и систематичност прегледа 

Омогућило је:
• континуирано праћење развоја деце кроз све домене, на 

једноставан и свеобухватан начин
• праћење карактеристика родитељске праксе
• уочавање насталих промена у развојним доменима и у 

родитељској пракси
• сагледавање потребе за даљим праћењем и  предузимањем 

одговарајућих интервенција 



Увођење нових процедура  

У току је увођење најновијих процедура које су у оквиру Пројекта 
припремљене као стандард, а односе се на:

• Интерну комуникацију између Службе за здравствену заштиту 
деце и осталих служби дома здравља

• Упућивање у РС

• Рад у РС

• Двосмерну комуникацију Службе за здравствену заштиту деце 
и Поливалентне патронажне службе

• Упућивање деце на ИРК





Омогућиће:

Унапређење сарадње са службама у дому здравља, 
институцијама у заједници

Уједначавање поступања у пружању здравствених услуга 

Правовремену размену информација од значаја за унапређење 
квалитета здравствене заштите

Примена процедура у пракси 



Контролне листе за праћење 
развоја детета и уведене 
процедуре настављамо даље да 
користимо због наших
пацијената и пружања што
квалитетније и савременије
здравствене заштите



ПРОЈЕКАТ
„Јачање капацитета педијатријске здравствене заштите за

подршку развоју деце у раном детињству“

Интерсекторска сарадња

Др Горан Младенов, 

координатор Пројекта за Дом здравља Лесковац



ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ

Дом здравља Лесковац и локалне установе социјалне
заштите, образовања и НВО, потисан априла 2016.:
- Центар за социјални рад у Лесковцу
- Предшколска установа „Вукица Митровић” Лесковац
- Удружење родитеља Рингераја Лесковац

Протокол одражава разумевање и споразум партнера о 
међусобној сарадњи на постизању циљева одређених у:
• Уредби о Националном програму за унапређење развоја у раном 

детињству
• Уредби о Националном програму здравствене заштите жена, 

деце и омладине
• Конвенцији УН о правима детета
• стратешким документима и законима који се односе на 

заштиту права детета у Републици Србији



ДОМ ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ

• Служба за здравствену заштите деце и школске деце:

-22.000 деце и омладине

-Развојно саветовалиште постоји 30 год., услуге користе и 

деца ван територије града Лесковца

• Пројектом је постигнуто јачање улоге саветовалишта -

коришћењем нових, пројектом афирмисаних инструмената

за рано откривање деце са проблемима у развоју и 

предузимањем раних интервенција

• У плану је и кадровско јачање саветовалишта (спец. дечији

физијатар и дечји неуролог из ОБ Лесковац, дефектолог из

СОШО „11. октобар“ Лесковац) 



ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЛЕСКОВАЦ

- делатност Центра је социјална заштита, социјални рад и 

породично правна-заштита, а регулисана је одговарајућим

законима Републике и Одлуком о правима у социјалној 

заштити Лесковца

- Центар је делегирао особу која координира са

представницима осталих институција потписница Протокола



ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „Вукица Митровић“ ЛЕСКОВАЦ

• развија партнерства са институцијама у локалној 

заједници: здравствене и социјалне заштите, одмора и 

рекреације, културе и физичке културе, стручним

установама и локалном самоуправом

• Одлична сарадња са ДЗ се интензивирала након

потписивања Протокола: приоритет при упису дат деци са

проблемима у развоју - са њима раде логопед и психолог

вртића



УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА РИНГЕРАЈА ЛЕСКОВАЦ

основано ради остваривања циљева у области унапређења 

права и положаја деце и њихових родитеља/старатеља

Деца:

• која остварују право на додатну подршку

• са инвалидитетом, са развојним проблемима, 

• са ретким болестима, из маргинализованих група, 

• из социјално угрожених група пре свега на територији 

Јабланичког округа и Републике

- Председник Удружења задужен за координацију са

представницима осталих потписница Протокола



ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА, ОБАВЕЗА И ОДГОВОРНОСТИ

- Дефинисано Протоколом и Акционим планом

- Служба за здравствену заштите деце и школске деце са

развојним саветовалиштем је центар интерсекторске

сарадње

Месечни састанци представника институција потписника

Споразума

- Разматра се реализација 

и решавају изазови

- Планира се проширење

и укључивање и других партнера



ИЗАЗОВИ И ПЛАНОВИ

- Обезбеђење већег учешћа Града у реализацији циљева који

су одређени Пројектом (материјална подршка)

- Укључивање градских установа и управа у Пројекат (Управа

за друштвене делатности и др.)

- Проширење сарадње на невладин сектор и НВО (у циљу

материјалне подршке и подизања свести о важности циљева

Пројекта)

- Промоција сарадње и заједничког рада институција

потписница Протокола, преко медија и средстава јавног

информисања


