ПРОЈЕКАТ
„Јачање капацитета педијатријске здравствене
заштите за подршку развоју деце у раном детињству“

Резултати пројеката за
унапређење примарне здравствене
заштите за подршку развоју деце у
раном детињству и сарадњи са
локалном заједницом
Фокус група за родитеље, Драгана Коруга,
ЦИП – Центар за интерактивну педагогију,
Београд

Циљ евалуације у ФГ
• да се испита у којој мери су
родитељи/породице задовољни
примарном здравственом заштитом
(ПЗЗ) коју су остварили у припадајућој
педијатријској служби ДЗ и других
здравствених
услуга/установа/стручњака

Области евалуације:
1. капацитети и вештине педијатријске службе
ДЗ за рад са породицом и децом укључујући
најугроженије популације, нарочито Роме и
породице деце са сметњама у развоју
2. сарадња педијатријске службе ДЗ са другим
локалним службама и другим нивоима
здравствене заштите
3. досег и ефективност рада педијатријске
службе ДЗ са децом и њиховим родитељима

Налази и препоруке - перспектива родитеља
1. капацитети и вештине педијатријске службе ДЗ за рад са
породицом и децом из осетљивих група:
 Високо задовољство компетенцијама педијатријске службе
 за рано препознавање здравствених изазова
 у домену процене развојног статуса детета
 усмеравања на даље облике подршке у систему ЗЗ
 саветодавног и здравствено васпитног рада

Могућа унапрђења у областима :
- квалитета комуникације ДЗ-родитељ:
-

-

стресогене информације
информатори, посебно о новим програмима и услугама (развојно саветовалиште)

мреже за пружање психосоцијалне подршке у оквиру служби ДЗ
-

развојно саветовалиште,
патронажна служба,
специјалистичке службе,
психолошка и социјална служба итд.

- унапређења здравствено васпитног рада са осетљивим популацијама, посебно
са очевима

2. сарадња педијатријске службе ДЗ са другим
локалним службама и нивоима ЗЗ
 Задовољство сарадњом на на локалу
 Отвореношћу и спремношћу педијатра да подржи
иницијативе родитеља/породице
Могућа унапређења у областима:
• информисаности пед.службе о могућим формама здравствене и
психосоцијалне подршке на другим нивоима ЗЗ (секундарни и
терцијарни)
• подједнака информисаност свих о проширеним правима и
могућностима лечења на вишим нивоима ЗЗ (посебно код тежих
случајева)
• проактиван однос према локалним ресурсима изван система ЗЗ (НВО,
ИРК, сервиси соц.заштите и сл.) - интегрисани приступ

3. досег и ефективност рада педијатријске
службе ДЗ са децом и њиховим родитељима
 високо задовољство радом патронажне сл. и здр.
медијаторки на терену
 високо задовољство стручним радом РС
Могућа унапређења у областима:
• Веће доступности програмима РС - посебно у
дислоцираним срединама
• Боље информисансти породице о програмима и улози РС
• Обезбеђивање мобилности РС– посебно за дислоциране
средине
• Проактивнији однос кроз интегрисано сагледавање потреба
породице за подршком

Опште препоруке:
• Снажно промовисање остварених резултата у пројекту и добрих пракси
• Хоризонтална размена унутар система ПЗЗ развијањем менторског
рада по принципу ДЗ за ДЗ у окружењу, ослањањем на снаге система,
испробане моделе и решења
• Даљи рад на едукацији о иновативним праксама у домену раног
препознавања ризика и ране интервенције уз интегрисање свих
релевантних струка унутар система ПЗЗ - тзв. немедицинских струка
(психолози, соц.радници, дефектолози, волонтери, активисти НВО) и
укључивање у програме подршке породици
• Унапређење аутрич приступа у раду РС и педијатријске службе посебно
ка породицама са израженим проблемима - систмско решавање
• Унапређење психосоцијалних облика подршке породицама са
израженим ризицима и проблемима - системско решавање (нпр.
развијање посебних програма подршке, информисања, здравствено
васпитног рада у складу са потребама локала)

ПРОЈЕКАТ

„Јачање капацитета педијатријске здравствене
заштите за подршку развоју деце у раном детињству“

Удружење родитеља деце са
тешкоћама у развоју Рингераја
и сарадња са институцијама у
Лесковцу
Небојша Стојановић

сарадња са институцијама у Лесковцу

Удружење је оснивано ради остваривања
циљева у области унапређења права и
положаја деце која остварују право на додатну
подршку у области образовања, социјалне и
здравствене заштите, деце са инвалидитетом,
деце са развојним проблемима, деце са ретким
болестима, деце из маргинализованих група,
деце из социјално угрожених група, као и
њихових родитеља, старатеља/хранитеља пре
свега на територији Јабланичког округа и
територији Републике Србије.





Протокол о сарадњи између Дома здравља
Лесковац, Центра за социјални рад,
Предшколске управе Вукица Митровић;
сарадња са педијатриском службом Дечјег
диспанзера Дома здравља Лесковац и
Развојним саветовалиштем.






Промоција и подршка дечјем развоју;
подршка родитељима у стимулацији
развоја и раног учења, раног препознавања
деце са присутним развојним ризицима,
као и деце из породице из лошег
економског статуса;
редовно присуство и активно укључивање
свих потписника у свим активностима.



Трибина “ Улога и значај Развојног
саветовалишта у раној деткцији и
интервенцији код деце са сметњама у
развоју”












Јачање капацитета педијатриске службе за подршку развоја
деце у раном периоду и то кроз обавезне обуке на тему
развојне педијатрије;
примена обавезних развојних тестирања деце на одређеном
развојном узрасту;
примена савремених инструмената за процену детета са
обавезним праћењем развоја деце;
јачање капацитета патронажне службе, тј. већи број посета и
обавезна комуникација са изабраним лекаром детета;
саветодавни рад са родитељима ;
укључивање ромских медијатора у циљу боље комуникације и
разбијању предрасуда;
развојна саветовалишта као центри ране детекције и
интервенције;
опремање развојних саветовалишта и проширење капацитета,
тј. проширење услуга;
рад на јачању капацитета родитеља – школе родитељства.

